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RESUMO 

 

A pesquisa foi realizada no Programa de Mestrado em Educação, na linha de pesquisa: 

Cultura e Processos Educativos. A questão de estudo que permeou a presente pesquisa 

foi: Como a Educação Popular pode auxiliar no trabalho com a diversidade 

cultural\territorial presente nas escolas? A pesquisa apresentou como objetivo analisar 

a diversidade cultural/territorial de filhos de cortadores de cana de açúcar, estudantes de 

uma instituição de ensino da cidade de Igarapava/SP, e como a escola lida com essa 

diversidade. Os sujeitos da pesquisa foram: alunos de uma sala de aula da quarta série 

de uma escola pública de ensino fundamental, todos os professores da instituição e uma 

mãe de aluno integrante da população migrante – todos vinculados a Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Capitão Chico Ribeiro. As técnicas de pesquisa tiveram como 

base instrumentos como: entrevista e questionários, realizados após o levantamento 

bibliográfico. Sendo que no questionário das crianças, foram utilizados desenhos.  Os 

resultados obtidos reafirmam que a aprendizagem ocorre constantemente e não somente 

no ambiente escolar, assim, a migração, as relações sociais, os lugares, dentre outros 

tópicos da realidade dos sujeitos, são fontes de aprendizagem. Destacamos a 

importância da Educação Popular, como forma de enriquecer a aprendizagem no âmbito 

escolar. 

 

Palavras chave: Diversidade. Cultura. População migrante. Educação Popular. 
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ABSTRACT 

 

Research was held at the master's program in education, research line: culture and 

educational processes. The question of study that permeated this survey was: As the 

Popular education can assist in working with cultural\territorial this diversity in 

schools? The search has focused on analyzing the cultural diversity of children's 

territorial/sugar cane cutters, students from an educational institution of the city of 

Igarapava/SP, and how the school deals with this diversity. The subject of the research 

were: students of a classroom of fourth grade of elementary public school, all teachers 

of the institution and a mother of a student member of the migrant population – all 

linked to Escola Municipal de Ensino Fundamental Captain Chico Ribeiro. The research 

techniques were based on instruments such as questionnaires, interview and realized: 

after bibliographic survey. Being that the children's questionnaire were util. The results 

obtained confirm that learning occurs constantly, and not only in the school environment, as 

well as migration, social relations, the seats, among other topics from the reality of the subject, 

are sources of learning. We underline the importance of Popular education as a means to enrich 

learning within schools.   

 

Keywords: diversity. Culture. Migrant population. Popular Education. 
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Mudam-se os tempos… 
 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,  
Muda-se o ser, muda-se a confiança;  

Todo o mundo é composto de mudança, 
Tomando sempre novas qualidades. 

 
Continuamente vemos novidades, 
Diferentes em tudo da esperança;  

Do mal ficam as mágoas na lembrança, 
E do bem (se algum houve), as saudades. 

 
O tempo cobre o chão de verde manto, 

Que já coberto foi de neve fria,  
E, enfim, converte em choro o doce canto. 

 
E, afora este mudar-se cada dia,  

Outra mudança faz de mor espanto, 
Que não se muda já como soía. 

 
Luís de Camões 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

Minha história pessoal, Inquietações e Motivações 
 
 
O marco inicial desta pesquisa tem como base minha cidade natal – Igarapava – 

uma cidade localizada no interior do Estado de São Paulo, cuja economia é voltada 

quase que integralmente para a produção canavieira. Quem teve a oportunidade de 

passar toda a infância - e a vida - em uma pequena cidade do interior, sabe a riqueza das 

interações tão presentes na cultura popular1. 

Músicas, danças, comidas, lugares, e brincadeiras fazem parte da riqueza deste 

território. Uma cidade marcada pela força da cultura, que ainda preserva os laços fortes 

de tradições familiares, do incentivo às folia de reis, à produção caseira de pinga, doces, 

queijos, dentre outros. A produção canavieira sempre fez parte do desenvolvimento da 

cidade, da vida dos moradores, enfim, de minha vida. 

Recordo-me que no período de minha infância e caminhos da mocidade, existia 

na esquina de minha casa uma pequena cabana com bases de ferro e forro de telha 

“Eternit” que ficava bem no centro da calçada; não sei ao certo identificar quem 

construía essas pequenas casas, mas sempre soube que eram utilizadas pelas usinas 

açucareiras, sendo que todos os bairros e a maioria das esquinas possuíam uma casinha 

igual. Essas casinhas eram utilizadas pelas donas de casa, que logo pela manhã, 

colocavam as marmitas dos maridos - trabalhadores das usinas -; pois uma condução da 

própria usina passava recolhendo em cada esquina as marmitas dos funcionários. Essa 

jornada de observar os carros das usinas recolhendo marmitas durou muito tempo – não 

sei precisar ao certo – mas, nada durou tanto tempo como a presença de fuligens no 

quintal de casa marcas da queima de canas, a poeira e os pedaços de cana espalhados na 

cidade caídos dos caminhões, os ônibus com trabalhadores rurais que já aqueciam os 

motores por volta das 4 horas da manhã e de tardezinha voltavam pelo mesmo caminho 

e com as mesmas pessoas – mas de uma forma diferente, agora cansados e sujos em 

função de mais uma jornada de trabalho no corte e plantio da cana-de-açúcar. Em outros 

pontos de ônibus, ficavam os trabalhadores da indústria (esses com uniforme), que 

movimentam a cidade três vezes ao dia – as usinas mantêm três turnos de trabalho. Esse 

cenário permanece igual, pois essas práticas perduram até hoje. 

                                                           
1“Cultura Popular é o que o povo vive e faz.” (BRANDÃO, 1985, p. 47) 
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Neste local, percorri minha vida escolar fazendo parte do quadro de discentes 

das escolas públicas. A paixão pela cidade é claramente reconhecida nos cidadãos 

igarapavenses. 

Mesmo com tanta riqueza cultural, em determinado momento todo morador de 

Igarapava que decide seguir sua vida acadêmica, se depara com a necessidade de buscar 

nas cidades vizinhas – como Franca/SP e Uberaba/MG – os ensinamentos e 

aprendizagem das instituições superiores. Assim, realizei na cidade de Franca meu 

primeiro curso superior – Graduação em Direito. Finalizando o curso de Direito, realizei 

a especialização em Direito Ambiental e Desenvolvimento sustentável na PUC/PR, na 

cidade de Londrina, onde permaneci por um ano. As recordações e a saudade sempre 

fizeram parte deste meu período de ausência. 

 
Saudade de Igarapava2 
 
Agora tão longe de ti 
Igarapava querida 
Terra boa onde nasci 
Berço de minha vida. 
 
Não sei se quando de ti me lembro 
Devo sorrir ou chorar 
Mas eu sei que a saudade é tão grande 
Que um dia poderá me matar. 
 
As tuas praças e os teus jardins 
Eu lembro sempre com saudades 
Onde passei minha infância 
E tão feliz também minha mocidade. 
 
Quantos amigos aí deixei, 
E não sei se irei regressar 
Mas eu sei que a saudade é tão grande 
Que um dia poderá me matar. 
 
A banda no coreto a tocar 
O sino na Matriz a repicar 
Chamando os fieis para rezar 
Igarapava eu sempre hei de te amar. 

 
Concomitante ao meu retorno à cidade de Igarapava iniciei minhas atividades no 

âmbito educacional, pois fui convidada a ministrar aulas em cursos profissionalizantes, 

que direcionavam ensinamentos a profissionais (e futuros profissionais) da usina 

canavieira. Surgiu assim minha primeira necessidade como docente, pois por não ser da 
                                                           
2 Valsa Saudades de Igarapava escrita em 1950 pelo compositor Marciano Marques de Oliveira. 
(SOUZA, 1985, p. 242). 
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área da educação não sabia ao certo como me comportar em sala de aula, compreender 

os estudantes e suas necessidades, tomar algumas decisões, avaliar, dentre outros. Neste 

período aprendi muito com meus alunos, que enfrentavam jornadas de trabalho nas 

usinas e no período noturno buscavam novas aprendizagens devido às exigências do 

próprio setor canavieiro. Assim, realizei o curso de Pedagogia na cidade de 

Uberaba/MG e neste mesmo período já cursava a especialização em Programas e 

Projetos Sociais.  Acredito que a junção dos conhecimentos sobre a legislação, a 

educação e os projetos sociais me fez buscar o curso de Mestrado em Educação e 

principalmente a linha de pesquisa Cultura e processos educativos. 

O ponto de partida de meu aprendizado em relação à pesquisa foi no Programa 

de Mestrado em Educação, da UNIUBE. Para mim, tudo era muito novo e 

surpreendente – participação em eventos acadêmicos e científicos, muitas leituras, 

enfim a efetivação da pesquisa. Foram muitos obstáculos e barreiras principalmente 

para me enxergar como pesquisadora. O envolvimento e a responsabilidade com o 

trabalho foram aos poucos aumentando à medida que minha consciência sobre o tema 

foi caminhando desde um trabalho acadêmico para o efetivo envolvimento com os 

sujeitos da pesquisa. A escolha de um projeto envolvendo questões de minha cidade 

natal fez emergir muitas preocupações, reflexões, descobertas, encantos e desencantos, 

dentre muitos outros sentimentos. Aos poucos, com o olhar de pesquisadora e não mais 

como integrante da população local, fui buscando melhor compreender alguns aspectos 

da sociedade na qual me insiro. 

Com a migração nordestina para a cidade, que teve inicio por volta dos anos 90 e 

visava atender à demanda na lavoura da cana de açúcar, ocorreram também muitas 

mudanças em relação aos costumes dos trabalhadores das usinas. Com hábitos e valores 

bastante diferentes, pessoas vindas de várias regiões do nordeste passaram a morar na 

cidade e matricular seus filhos nas escolas, permanecendo no município principalmente 

no período da safra canavieira, uma vez que a maioria retorna para suas cidades de 

origem depois dessa época. Trouxeram (e trazem) consigo seus sonhos, esperanças, mão 

de obra e sua presença também despertou certo choque cultural devido à diversidade 

cultural.  

Minha escolha por este projeto de pesquisa significa muito mais do que uma 

investigação acadêmica, mas a preocupação com a realidade local vivida – pautadas por 

condutas éticas e comprometidas. Com vistas a aprofundar a compreensão sobre a 

diversidade cultural de crianças, filhos de trabalhadores volantes, matriculadas em uma 
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escola da cidade, além de perceber como a escola lida com essa diversidade, passei a 

dialogar com os termos “Diversidade Cultural”, “Território”, entre outros, fundamentais 

para essa pesquisa. Considero que a educação precisa ultrapassar os espaços territoriais 

– a educação vai muito além dos muros da escola – e, por isso, resolvi investigar alguns 

aspectos do cotidiano escolar.  

Essas minhas experiências e o desenvolvimento da pesquisa podem ser 

ilustrados com uma passagem da obra A pergunta a várias mãos: a experiência da 

partilha através da pesquisa na educação, de Carlos Rodrigues Brandão (2003, p. 32): 

“estou com o coração e a cabeça abertos a qualquer novo olhar, sentimento, ideia, teoria 

ou sistema de pensamento [...] trago aqui apenas algumas reflexões sobre experiências 

partilhadas.” 

A principal inquietação que me moveu para a realização deste estudo se deve ao 

fato de a sociabilidade da população migrante ser possivelmente restringida, em face da 

migração, ou também de valorização de alguns aspectos culturais em detrimento de 

outros. Isso devido à dificuldade presente na sociedade de tratar e lidar com os 

considerados diferentes culturalmente, com seus sonhos, ilusões, utopias, fantasias e 

esperanças. Embora nosso ordenamento jurídico tutele o direito à igualdade, ainda 

existem na prática muitas formas de discriminação, como as de gênero, cultura, sexo, 

religião, dentre outras. Uma das contribuições dessa pesquisa pode residir na busca de 

uma maior compreensão da complexidade de um mundo de ilimitadas relações – 

principalmente no que se refere à diversidade cultural/territorial e seus reflexos na 

educação.  

Importante ressaltar, que o conjunto de reflexões apresentadas até o momento foi 

armazenado ao longo de minha vida na cidade de Igarapava e pelas observações feitas 

durante a realização da pesquisa. Não é uma imagem fixa sobre a diversidade cultural 

presente nas regiões brasileiras ou mesmo na cidade em que foram coletados os dados, 

mas a exposição de alguns pontos para reflexão sobre tal aspecto na realidade 

educacional.  

Como o exposto anteriormente, uma das grandes dificuldades que tive na 

realização da investigação foi me enxergar como pesquisadora e não como integrante da 

população local. Por esse motivo, segui os posicionamentos de Carlos Rodrigues 

Brandão, que destaca a importância de primeiramente compreender para si mesmo o 

que é visto e posteriormente transformar em cientifico – “como pessoas que sentem e 

pensam e como cientistas que pensam e sentem.” (BRANDÃO, 2003, p. 49), 
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defendendo sempre uma “atitude séria, competente, honesta e rigorosa em todos os 

momentos” da pesquisa. (BRANDÃO, 2003, p. 36). 

 
Mas não acredito inteiramente que, em nome disto, devamos 
desconfiar de nós mesmos e antepor, entre nós e os outros, todo um 
aparato experimental e objetivamente nem sempre necessários. 
Desconfio de uma objetividade em si mesma “neutra” e impessoal. 
Aprendi com a prática da vida o que vários anos depois vim a ler em 
livros de teoria científica e de biografia de grandes pesquisadores. 
Primeiramente, os cientistas da matéria/energia e da vida, como 
Einstein, Heildeberg, Prigogine e Maturana, me disseram que entre o 
astro e o telescópio e entre o vírus e o microscópio estão cientistas, 
isto é, estão pessoas treinadas para o que fazem, mas pessoas. Seres 
humanos que são olhos e áreas cerebrais únicas de percepção do que é 
visto. O telescópio multiplica o olhar, mas ainda é um olho humano 
que vê o que olha. Os números e as teorias dão um chão seguro à 
compreensão do que é visto ou experimentado através de 
instrumentos, mas é uma mente humana que dá sentido ao que o olho 
descobre ou a imaginação inventa quando constrói uma interpretação 
objetivamente pessoal do que a pessoa pensa. É uma mente humana 
que pensa, mas é um coração que dirige. (BRANDÃO, 2003, p. 36) 

 
Assim, esta pesquisa não é algo pronto e coberto de certezas sobre a população 

migrante e local, mas uma passagem vivida em determinado momento e que foi foco de 

reflexões e partilhadas principalmente durante a coleta de dados. Aprendi muito com 

essa interação, que trouxe muitas riquezas e esclarecimentos sobre o que eu tinha 

traçado e o que eu realmente vivi como pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 Segundo a socióloga Dulce Consuelo Andreatta Whitaker, a educação escolar de 

uma maneira geral, possui algumas características que a conformam: é conteudista, 

masculina, branca, eurocêntrica e sociocêntrica. Em outras palavras, para essa 

pesquisadora, a escola dá prioridade a conteúdos previamente definidos, em detrimento 

de aspectos relacionados ao cotidiano de seus alunos; promove o sexismo, ao valorizar 

atributos ligados ao gênero masculino; é racista quando se omite nas questões de 

preconceito racial existentes no dia a dia da instituição; é eurocêntrica, por enfatizar o 

que é estrangeiro a despeito da cultura nacional e privilegia alunos pertencentes a 

camadas sociais privilegiadas economicamente3 (informação verbal).  

Essa ideologia presente na escola acaba por dificultar qualquer forma de 

educação mais eqüitativa e humana.  

Em oposição a essa escola excludente existem muitas iniciativas de superação 

entre elas a Educação Popular. 

Muito embora muitos educadores considerem que a Educação Popular somente 

se incumbe de estudar processos educativos não escolares, há vários pesquisadores que 

se dedicam a experiências concretas em escolas de educação infantil até a educação de 

adultos, como Reinaldo Matias Fleury (1990), Maria Teresa Esteban (2006, 2007) Israel 

Pacheco Júnior e Michelangelo Marques Torres (2009), dentre outros. 

Para Maria Teresa Esteban (2007) 

 
A escola pública amplia sua qualidade ao aprender com os 
movimentos de educação popular a incorporar, em seu cotidiano, o 
trabalho coletivo, as relações solidárias, os diferentes saberes e a 
participação das diferentes pessoas. O encontro da escola pública com 
a educação popular produz processos reflexivos e atuações que podem 
gerar práticas que ampliem a face democrática da escola e aprofundem 
seus vínculos com os históricos movimentos de emancipação humana. 
(ESTEBAN, 2007, p.17) 
 

Na perspectiva de Paulo Freire, a educação é um processo coletivo e os 

educandos (crianças ou adultos) são sujeitos de saberes, sendo que os saberes populares 

e o saber cientifico complementam-se (SINPRO ABC, 2003) 

                                                           
3 Mesa-redonda realizada no 5º Encontro de Pesquisa em Educação: perspectiva da Educação 
para o século XXI (Programa de Mestrado em Educação – UNIUBE), com a participação de 
Dulce Consuelo Andreatta Whitaker, em 19 de novembro de 2009. 
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O objetivo geral deste estudo foi o de analisar a diversidade cultural/territorial de 

filhos de cortadores de cana de açúcar, estudantes de uma instituição de ensino – Escola 

Chico Ribeiro – da cidade de Igarapava/SP, e como a escola lida com essa diversidade.  

Os objetivos específicos foram: 

1- Levantar aspectos da diversidade cultural de alunos filhos de cortadores 

de cana de açúcar;  

2-  Analisar, a partir da concepção de familiares, alunos e professores, como 

se dão as relações sociais na escola; 

3- Verificar se há articulação entre a cultura da população local e migrante, 

e como ela se manifesta; 

4- Apontar possibilidades de atuação a partir da Educação Popular 

A questão de estudo que permeou a presente pesquisa foi, portanto: Como a 

Educação Popular pode auxiliar no trabalho com a diversidade cultural\territorial 

presente nas escolas? Para responder a essa questão, os procedimentos metodológicos 

serão discorridos a seguir.  

 
 
Metodologia 
 
 

Passei anos de minha vida de iniciante em pesquisa entre martelos e 
pregos. Aprendi aos poucos que posso carregar na caixa de 
ferramentas chamada “método” alicates, chaves de fenda, trenas, 
furadeiras, plainas, além de outros instrumentos. Aprendi mais tarde 
que bem melhor do que minhas maquinas são as minhas mãos. E 
quem as dirige não são as ferramentas de que me valho, mas o meu 
coração e a minha mente, que dão sentido à madeira que trabalho, às 
ferramentas e às minhas mãos. (BRANDÃO, 2003, p. 45)4 

 
O referencial teórico metodológico desta pesquisa baseou-se nos 

posicionamentos de Menga Ludke e Marli E. D. A. André (1986), Antonio Carlos Gil 

(1999), Carlos Rodrigues Brandão (2003), Mirian Goldenberg (2005), dentre outros. De 

acordo com Lüdke e André: 

 
Para se realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre os 
dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado 
assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Em geral 
isso se faz a partir do estudo de um problema, que ao mesmo tempo 
desperta o interesse do pesquisador e limita sua atividade de pesquisa 

                                                           
4 O autor inicia sua fala fazendo referência a uma frase do psicólogo Abraham Maslow – “se a 
única coisa que você tem é um martelo, tenderá a tratar todas as coisas como pregos.” 
(BRANDÃO, 2003, p. 45) 
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a uma determinada porção do saber, a qual ele se compromete a 
construir naquele momento. Trata-se, assim, de uma ocasião 
privilegiada, reunindo o pensamento e a ação de uma pessoa, ou de 
um grupo, no esforço de elaborar o conhecimento de aspectos da 
realidade que deverão servir para a composição de soluções propostas 
aos seus problemas. Esse conhecimento é, portanto, fruto da 
curiosidade, da inquietação, da inteligência e da atividade 
investigativa dos indivíduos, a partir e em continuação do que já foi 
elaborado e sistematizado pelos que trabalharam o assunto 
anteriormente. Tanto pode ser confirmado como negado pela pesquisa 
o que se acumulou a respeito desse assunto, mas o que não pode é ser 
ignorado. (LUDKE, MENGA; 1986 p. 1) 

 
Conforme apresentado por Mirian Goldenberg (2000) na obra A arte de 

pesquisar o posicionamento dos cientistas sobre a pesquisa qualitativa em ciências 

sociais, está voltado a “compreender os valores, crenças, motivações e sentimentos 

humanos, compreensão que só pode ocorrer se a ação é colocada dentro de um contexto 

de significado.” (GOLDENBERG, 2000, p. 19) 

Assim, o presente trabalho adota uma perspectiva qualitativa ligada às ciências 

sociais que “lidam com emoções, valores, subjetividades (e) não são suscetíveis de 

quantificação”. (GOLDENBERG, 2000, p. 18) Embora com a preponderância da 

abordagem qualitativa houve momentos em que se fez necessário a utilização da 

abordagem quantitativa. Segundo Mirian Goldenberg: 

 
A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa permite que o 
pesquisador faça um cruzamento de suas conclusões de modo a ter 
maior confiança que seus dados não são produto de um procedimento 
especifico ou de alguma situação particular. Ele não se limita ao que 
pode ser coletado em uma entrevista: pode ser entrevistar 
repetidamente, pode aplicar questionários, pode investigar diferentes 
questões em diferentes ocasiões, pode utilizar fontes documentais e 
dados estatísticos. (GOLDENBERG, 2000, p. 62) 
 

A integração entre a abordagem qualitativa e quantitativa, em alguns momentos 

da pesquisa, – como, por exemplo, utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), União da Agroindústria de São Paulo (UNICA), dentre outros 

órgãos além de algumas quantificações dos questionários dos professores – justifica-se 

pela complementaridade dos dados, conforme afirma Goldenberg (2000, p. 63): 

“deixam de ser percebidos como opostos para serem vistos como complementares”  

Para a pesquisa de campo foi escolhida uma escola localizada na cidade de 

Igarapava – Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Capitão Chico Ribeiro - 

sendo que esta escolha não foi realizada de forma aleatória, mas, pela importância 
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histórica da Instituição de Ensino, o que será devidamente apresentado ao longo deste 

trabalho.  

Essa escola oferece o ensino fundamental de 1ª a 4ª serie e conta com 24 salas de 

aulas divididas entre o período da manhã e tarde. A maioria dos professores da 

instituição de ensino se dispôs a participar. Dessas salas, seis são da 4ª série do ensino 

fundamental, sendo três delas no período da manhã e a outra metade no período da 

tarde. A sala de aula foi escolhida com base nos seguintes critérios: 

� Ser uma das 4ª séries, pela possibilidade de os alunos 

colaborarem mais com a pesquisa devido à sua idade e nível de compreensão; 

� Ser no período da tarde, uma vez que a maioria dos alunos 

integrantes da população migrante estuda nesse período;  

� Ter a melhor relação população local e migrante (possuir uma 

quantidade equilibrada de alunos migrantes e locais) 5; 

�  Ter uma professora ou professor responsável com 

disponibilidade em colaborar com a pesquisa. 

Assim, foi escolhida a 4ª. Serie F do período da tarde, da qual participaram 24 

alunos (dos 25 matriculados). Desse total, treze são integrantes da população migrante e 

onze da população local. Responderam os questionários dezenove alunos – dentre os 

que tinham o consentimento dos pais que perfazia um total de 22 e os presentes no dia 

da coleta de dados. Em relação aos professores os 24 foram convidados a participar da 

pesquisa, mas somente catorze responderam aos questionários, sendo importante 

mencionar que cinco professores ministravam aulas no período da manhã e nove no 

período da tarde – cada período com doze professores. E por fim, foi colhido o 

depoimento oral de uma mãe de aluno – integrante da população migrante e aluno da 

sala de aula. 

Reiterando, os instrumentos de coleta de dados, escolhidos em busca de uma 

maior compreensão do tema da pesquisa foram: questionários para crianças e 

professores; entrevista com uma mãe integrante da população migrante.   

A coleta de dados empíricos com as crianças - sujeitos mais significativos desta 

investigação - foi realizada por meio da aplicação de questionários na busca de entender 

como estas percebem a diversidade cultural e territorial. Por se tratar de crianças, na 

elaboração dos questionários foram utilizados desenhos, pois conforme Mário de 

                                                           
5 Esse critério foi utilizado em função de haver salas de aula onde existiam somente alunos 
integrantes da população migrante e, em outras, somente alunos da comunidade local.  
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Andrade (1975, p. 75) o desenho “cria, por meio de traços convencionais, os finitos de 

uma visão, de um momento, de um gesto.” 

A análise dos desenhos teve a fundamentação teórica baseada em alguns 

trabalhos de Dulce Consuelo Andreatta Whitaker e Elis Cristina Fiamengue (2002), 

Márcia Gobbi (1999), Fernanda Telles Márques (1997), Sueli Ferreira (1996), dentre 

outros. 

Os procedimentos para a aplicação dos questionários para as crianças foram os 

seguintes: 

� Primeiro momento: foi aplicado o questionário I (Apêndice A), 

respondido pelos alunos da sala de aula, buscando levantar informações sobre 

população local e migrante;  

� Segundo momento: foi aplicado o questionário II (Apêndice B), 

buscando obter informações sobre a casa, escola, cidade, família e amigos 

(respondido pelas criança/alunos da sala de aula – considerados migrantes);  

A aplicação e o conteúdo dos questionários I e II foram adequados à realidade 

das crianças e sua faixa etária6.  

Já em relação ao questionário (Apêndice C), aplicado aos professores, todos 

foram convidados a participar da pesquisa (das 24 salas de aula da instituição de 

ensino), após serem explicitados os objetivos e as justificativas. Com esse instrumento 

buscou-se obter informações sobre a diversidade cultural, a aprendizagem, o interesse e 

envolvimento dos alunos, os conteúdos trabalhados na sala e na escola, além da 

participação das famílias.  

Embora a aplicação de questionários tenha sido direcionada somente a uma sala 

de aula, as observações foram realizadas em diferentes espaços escolares (sala de aula, 

recreio, entrada, saída, eventos).  

A observação (Apêndice E) foi de fundamental importância para a pesquisa pela 

percepção direta da realidade; a partir da visão de observação participante de Suely 

Ferreira Deslandes, Romeu Gomes e Maria Cecilia de Souza Minayo (2007), na obra 

Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Os dados foram registrados em um 

caderno de campo. A autora define a observação participante: 

 
[...] como um processo pelo qual um pesquisador se coloca como 
observador de uma situação social, com a finalidade de realizar uma 

                                                           
6 Para tanto foi realizado um teste com uma criança da mesma idade do público alvo e não 
integrante da comunidade escolar. 
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investigação cientifica. O observador, no caso, fica em relação direta 
com seus interlocutores no espaço social da pesquisa, na medida do 
possível, participando da vida social deles, no seu cenário cultural, 
mas com a finalidade de colher dados e compreender o contexto sob 
sua observação e, sem duvida, modifica esse contexto, pois interfere 
nele, assim como é modificado pessoalmente. (DESLANDES; 
GOMES; MINAYO, 2007, p. 70) 
 

Por fim, ainda como instrumento de coleta de dados, optou-se por entrevistar 

uma mãe integrante de uma família migrante (Apêndice D) para complementar os 

dados. Essa escolha do integrante teve como critérios o envolvimento/participação desta 

família no cotidiano escolar e seu interesse em participar da pesquisa; além disso, a 

criança integrante desta família (aluno da instituição de ensino) deveria ter respondido 

aos questionários. Pela disponibilidade e envolvimento da mãe do aluno no âmbito 

escolar, o depoimento foi colhido na instituição de ensino.  

A entrevista ocorreu na própria instituição de ensino, em uma pequena sala de 

aula, utilizada para reforço, localizada no pátio da escola bem ao lado da cantina. Logo 

na entrada da sala já pode ser observado na parede do canto direito um imenso quadro 

negro, ao lado muitas prateleiras (livros, brinquedos, materiais escolares em geral), no 

centro da sala várias carteiras dispostas em circulo, sendo que no canto próximo à janela 

existiam duas mesas coletivas cada uma com quatro cadeiras. Sobre as mesas havia 

várias peças com letras do alfabeto nas cores amarela e verde.  

As pequenas peças do alfabeto, espalhadas pela mesa, foram manuseadas pela 

mãe entrevistada durante suas reflexões e respostas. Passava todas as pecinhas entre os 

dedos enquanto surgiam suas palavras. O nervosismo e as emoções emergiram durante a 

realização da entrevista, e em alguns momentos a falta de palavras e os olhos 

lacrimejados, mas sem que uma lágrima caísse, tomaram conta do ambiente. Em seu 

depoimento demonstrou a força das saudades, das lutas, dos sonhos e das esperanças 

envolvendo a família.  

Optou-se por realizar a entrevista com uma representante da família, em 

primeiro lugar, por possíveis limitações de leitura e escrita.  Além disso, a entrevista 

possibilita segundo Gil (1999, p. 117) “a obtenção de dados referentes aos mais diversos 

aspectos da vida social”, além de “oferecer flexibilidade muito maior, posto que o 

entrevistador pode esclarecer o significado das perguntas e adaptar-se mais facilmente 

às pessoas e às circunstancias em que se desenvolve a entrevista” (GIL, 1999, p. 118). 

Entende-se que a escolha de uma única mãe não possibilita a generalização, porém pode 
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auxiliar numa melhor compreensão da realidade. Por meio da entrevista buscou-se 

informações sobre a visão da mãe em relação à escola, ao trabalho e laços familiares. 

O referencial teórico que deu suporte à pesquisa esteve alicerçado 

principalmente na visão dos seguintes autores: Paulo Freire, (situações de opressão, 

Educação Popular e busca de libertação), Dulce Whitaker (trabalhador volante, cultura e 

a articulação rural-urbano), Clifford Geertz (interpretação da cultura), Edgar Morin, 

(saberes necessários à educação), Carlos Brandão (Pesquisa na educação e Educação 

Popular), dentre outros.  

O trabalho está organizado em três capítulos: 

No primeiro capítulo, inicialmente são apresentados os caminhos da cana no 

qual é feita uma breve explanação sobre a história da produção canavieira no Brasil, 

alguns percursos geográficos dessa produção, a diversidade cultural, diversidade 

territorial e a população migrante, além de trazer a história de Igarapava. 

O segundo capítulo apresenta a história da escola Capitão Chico Ribeiro – local 

da realização da pesquisa – e vivências, experiências e aprendizagens levantadas com os 

diferentes participantes da pesquisa: crianças, professores e uma mãe integrante da 

população migrante.  

Por fim, no terceiro capítulo é apresentada a Educação Popular – relacionando 

olhares a respeito da caneta e a enxada, ou seja, o saber popular e o saber erudito. 

Seguindo os posicionamentos de Paulo Freire, no sentido de que um saber completa o 

outro. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquele que reconhece o valor de alguém 

pelas batalhas que enfrenta, 

e não pelo que aparenta, jamais será 

preconceituoso. 

(Luis Carlos de Menezes) 
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1 PELOS CAMINHOS DA CANA 
 
 

Os caminhos do desenvolvimento da produção canavieira são marcados 

historicamente desde o período colonial, representando uma importante fonte de riqueza 

na economia do País (FERRO, 2007). 

As primeiras iniciativas de produção açucareira no país ocorreram na região 

nordestina. No século XVII, o Brasil se tornou “o maior produtor mundial de açúcar de 

cana”. (MONTELLATO et al., 2000, p. 118). 

Nesta época, a mão de obra utilizada girava em torno dos nativos indígenas, 

quando foi iniciado o processo de aprisionamento dos mesmos. Conforme aponta 

Sebastião Ângelo de Souza (1985), em seu livro intitulado Pelos caminhos da história 

de Santa Rita do Paraíso: “A caça e aprisionamento de índios para a escravidão, teve 

inicio nos primeiros tempos da colonização; a captura e venda de nativos aos 

plantadores de cana do nordeste, foi atividade exercida pelos paulistas desde o final do 

século XVI.” (p. 30).  

Importante ressaltar que as relações da “cana” com uma educação sistematizada 

começaram a se fazer presentes já nesse período.  Faziam-se necessárias ações 

educativas como uma forma de civilizar os índios, torná-los mais dóceis, e facilitar a 

comunicação. Este período foi marcado principalmente pelas missões jesuíticas, como 

afirmam Montellato et. al. (2000): 

 
De uma forma ou de outra e ao longo dos séculos, várias tentativas 
foram feitas para “civilizar” os indígenas, ou melhor, fazê-los 
esquecer sua cultura original, adaptando-os ao mundo e às ordens do 
homem branco. Os jesuítas acreditavam que converter esses povos à 
religião cristã significava salvar sua alma. Os nativos, chamados por 
eles de gentios, homens sem religião, entretanto, resistiam à 
conversão. (p. 92) 
 

Apesar da resistência dos índios, a educação “domesticadora” dos colonizadores 

foi ganhando espaço e trazendo resultados muito negativos para sua cultura, como 

indicam os mesmos autores: “converter-se ao mundo cristão significava batizar-se, 

cobrir o corpo com roupas, abandonar as práticas mágicas e sua religião original, 

substituir sua língua nativa. Em suma, acarretava a negação de sua cultura, trocando-a 

pelos costumes do colonizador.” (MONTELLATO et al., 2000, p. 93) 
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Com o passar do tempo, buscando maior lucratividade, a produção agrícola foi 

organizada em grandes propriedades dedicadas a uma só cultura. A presença de 

monocultura não impedia a produção de legumes, grãos, algodão, tabaco, gado de corte, 

dentre outros. Mas o açúcar foi o primeiro produto produzido em larga escala para 

comercialização com a Europa. (MONTELLATO et al., 2000). 

A mão-de-obra passou a apoiar-se quase que exclusivamente no trabalho escravo 

dos negros africanos, acarretando a intensificação do tráfico negreiro. Assim, por volta 

de 1559, traficantes buscavam no continente africano membros de tribos da raça negra 

que eram trocados por fumo e aguardente – transportados em navios conhecidos como 

tumbeiros. Segundo Souza (1985), na época, “a riqueza de uma família media-se pelo 

número de escravos que possuía.” (p. 30).  

Com a extinção da escravidão, em 1888, a produção canavieira passou a ser 

realizada por trabalhadores assalariados, mas permaneceu a dura jornada de trabalho 

debaixo de sol escaldante, com o plantio e corte de cana-de-açúcar.  

A partir da metade do século XX, teve início uma intensa migração de 

trabalhadores do nordeste para as plantações de cana do sul e sudeste. Segundo Cécile 

Diniz Zozzoli (2009), a migração é um fenômeno humano que conforma as sociedades: 

“A migração é um movimento constante ao longo da história da humanidade e, 

especificamente, do Brasil, marcando fortemente algumas regiões e a composição de 

sua população.” (p. 11) 

Por volta de 1980, a colheita mecanizada começa a ser implantada no Brasil, 

como retrata o artigo intitulado O mercado de trabalho da agroindústria canavieira: 

desafios e oportunidades, de Márcia Azanha Ferraz Dias de Moraes (2007). A autora 

propõe uma reflexão sobre o mercado de trabalho do setor de cana-de-açúcar, açúcar e 

álcool, com o objetivo de apresentar a evolução dos indicadores sociais deste setor e 

discutir os impactos das principais mudanças institucionais sobre mercado de trabalho, 

priorizando a discussão sobre o setor agrícola. Neste artigo, é apresentada uma revisão 

de literatura sobre a “queima da palha da cana-de-açúcar como método de despalha7”. 

Esse método é usualmente utilizado para a colheita manual da cana-de-açúcar no país, 

pois “a queima prévia da cana-de-açúcar aumenta a produtividade do trabalhador, 

porque evita a retirada da palha da cana.” (MORAES, 2007, p. 607). 

                                                           
7 As normas que regem a questão das queimadas são em âmbito federal, estadual e municipal. O 
Decreto Federal no 2.661, de 8/7/98, estabelece a eliminação gradual da queima da cana-de- 
açúcar. (MORAES, 2007, p. 608). 
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A autora salienta que no Estado de São Paulo a lei Estadual nº 11.241/2002 

determina a extinção gradativa da queima da cana-de-açúcar até o banimento da prática 

(até o ano de 2021 em áreas mecanizáveis, e até 2031 em áreas não mecanizáveis).  

Mesmo com a existência desta lei, que busca a diminuição e posterior banimento da 

queimada, foi firmado um protocolo (Protocolo Agroambiental em 2007) entre o 

governo do Estado de São Paulo e a União da Agroindústria de São Paulo (ÚNICA) 

visando à antecipação da eliminação da queima no Estado de São Paulo. Essa realidade, 

entretanto, apesar de beneficiar o meio ambiente pode trazer sérias conseqüências para 

aqueles que vivem da colheita da cana, como afirma Moraes (2007): 

 
[...] é importante lembrar que existe um balanço entre a redução das 
queimadas e o número de empregados envolvidos com a colheita 
manual da cana-de-açúcar: a proibição da queima induz à 
mecanização, processo que tende a se acelerar a partir de agora, com a 
antecipação dos prazos para eliminação da queima. A produtividade 
do trabalhador com a colheita da cana crua manual cai muito (em 
média de 6 toneladas por dia por empregado para 3 toneladas por dia 
por empregado), o que inviabiliza a adoção desta prática em ambiente 
de livre mercado. (MORAES, 2007, p. 609) 

 
De acordo com Antonio Thomaz Junior (2007), no artigo Não há nada de Novo 

sob o Sol num Mundo de Heróis! (A Civilização da Barbárie na Agroindústria 

Canavieira), é sabido que, desde os tempos do Brasil colônia, os processos relacionados 

à indústria açucareira estiveram apoiados no latifúndio, na monocultura, no trabalho 

escravo e nas péssimas condições de trabalho. Mostra, de certa forma, que o legado da 

cana-de-açúcar foi marcado por sofrimento e tristeza. Tal fato vem se acentuando a cada 

dia devido às condições precárias de trabalho. Segundo o mesmo autor, um trabalhador 

que corta uma média de doze toneladas de cana tem que realizar 370.000 golpes de 

podão e 37.000 flexões nas pernas. Além disso, tem que caminhar quase nove 

quilômetros carregando montes de 15 quilos por trajeto. A jornada de trabalho é tão 

extenuante que o trabalhador chega a perder de sete a nove litros de água por dia. 

Quando usa os EPI’s8 adequados fica protegido de picadas de cobras, de cortes e 

ferimentos, mas em compensação sofre com o forte calor, intensificado pelas roupas. 

                                                           
8 EPI´s, são equipamentos de proteção individual. Segundo consta no artigo 166 da 
Consolidação das leis Trabalhistas – “a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa 
proteção contra os riscos de acidente e danos à saúde dos empregados.” (CARRION, 2002, p. 
163). 
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Nessas condições, a vida útil do trabalhador da cana é ainda menor que a dos escravos 

cativos, que possuíam em média 17 anos contra 12 anos dos cortadores de cana atuais. 

Mesmo com tais condições de trabalho, ao longo dos tempos os dados referentes 

à produção de cana-de-açúcar foram se acentuando de forma gradativa, conforme 

exigências econômicas do mercado canavieiro. 

Os dados apresentados no terceiro levantamento da safra 2010/11 de cana-de-

açúcar (levantamento realizado entre os dias 29 de novembro a 12 de dezembro de 

2010), efetivado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em cooperação 

com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), enfatizam essa 

expansão da lavoura de cana-de-açúcar no Brasil, sendo que “a área de cana-de-açúcar 

colhida destinada à atividade sucroalcooleira, está estimada em 8.033,6 mil hectares, 

distribuída em todos estados produtores. A área colhida teve aumento de 8,40% em 

relação à safra anterior”. (CONAB, 2011, p. 5) 

A cana-de-açúcar baseia-se principalmente na produção de açúcar e de etanol 

(tanto para consumo interno como para a exportação), e a produção se concentra em São 

Paulo (61%), Minas Gerais (8,39%), Paraná (7,93%), Alagoas (6,08%), Goiás (4,74%), 

Pernambuco (4,25%) e Mato Grosso do Sul (3,85%). (CONAB, 2011) 

Em relação à exportação do etanol no ano de 2009, a UNICA (União da 

Indústria de Cana-de-açúcar) apresenta a relação de países de destino, como por 

exemplo, Países Baixos, Jamaica, China, Índia, Japão, Estados Unidos, Nigéria, Costa 

Rica, dentre muitos outros, com um total de 3.416,6 no ano de 2006, 3.530,1 em 2007, 

5.1118,7 em 2008 e 3.308,4 milhões de litros de etanol em 20099. 

A maior produção se concentra na região centro-sul (correspondendo a mais de 

70% da produção nacional). Alagoas, Pernambuco, Minas gerais e Rio de Janeiro, em 

conjunto, são responsáveis por quase 30% da safra no Brasil. A maior concentração de 

lavouras de cana-de-açúcar fica no Estado de São Paulo, que conta com cerca de 50 mil 

produtores e 308 unidades de processamento industrial, produzindo 17,7 milhões de 

toneladas de açúcar e 13,7 milhões de m3 de etanol por ano (FERRO, 2007). 

O Estado de São Paulo também concentra grande quantidade de acidentes 

envolvendo trabalhadores rurais ligados à cana-de-açúcar. O artigo Acidentes do 

trabalho rural no interior paulista, de Monica La Porte Teixeira e Rosa Maria Vieira de 

Freitas (2003), apresenta um panorama da situação, além de chamar a atenção para as 

                                                           
9 Fonte: UNICA - http://www.unica.com.br/dadosCotacao/estatistica/ 
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diversidades e os problemas diversos existentes no exercício das atividades dos 

trabalhadores rurais, apesar da riqueza agrária. As autoras ainda apresentam um mapa, 

com os resultados do Censo Agropecuário de 1995/96, divulgados pelo IBGE, que 

indica as principais áreas de colheita de lavoura cana-de-açúcar no Estado de São Paulo 

– e que representa cerca de 51% da produção nacional. 

 

 
Mapa 1 – Resultados do Censo Agropecuário de 1995/96 – indicação das principais áreas de 

colheita. Fonte: Teixeira e Freitas (2003, p. 82)10. 
 

O mapa apresenta que a lavoura da cana-de-açúcar se espalha por todo o Estado 

de São Paulo, em destaque para a região de Ribeirão Preto que também enquadra a 

cidade de Igarapava/SP – local desta pesquisa. O Brasil lidera a produção mundial de 

                                                           
10 Para as autoras “Lavoura Permanente: compreendeu a área plantada ou em preparo para o 
plantio de culturas de longa duração, que após a colheita não necessitassem de novo plantio, e 
que produzissem por vários anos sucessivos. Foram incluídas nesta categoria as áreas ocupadas 
por viveiros de mudas de culturas permanentes. Lavoura Temporária: abrangeu as áreas 
plantadas ou em preparo para o plantio de culturas de curta duração (em geral, menor que um 
ano), e que necessitassem quase sempre de novo plantio após cada colheita. Incluíram-se, 
também nessa categoria as áreas das plantas forrageiras destinadas ao corte.” (TEIXEIRA; 
FREITAS, 2003, p. 90) 
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cana-de-açúcar e a atividade canavieira no País está em ascensão, o que se constata pelo 

aumento da capacidade produtiva e pela implantação de novas usinas em vários estados 

brasileiros (TEIXEIRA; FREITAS, 2003). 

 
 

1.1 As marcas de cada região 
 
 

A região nordestina, mesmo sendo o local de marco inicial da produção da cana-

de-açúcar, não é o centro da riqueza referente a este setor econômico, uma vez que 

diversos fatores colaboram para a precariedade de condições de seu desenvolvimento, 

para o trabalho e as condições de vida da população. 

Ana Lia Farias Vale (2007) em sua tese Migração e territorialização: As 

Dimensões Territoriais dos Nordestinos em Boa Vista/RR, apresenta como objetivo a 

identificação de motivos de nordestinos a traçar essa longa trajetória destino a Roraima. 

Segundo a autora, os nordestinos se destacam em relação à migração, pois existe uma 

deficiência nas políticas de desenvolvimento que não conseguem superar as dificuldades 

enfrentadas pela maior parte dos moradores do semi-árido, que vive em pequenas glebas 

com reduzidas inovações nos processos produtivos de agricultura e pecuária. Muitas 

vezes, por conta da pouca possibilidade de produzir excedente ou de implantar 

alternativas de ocupação e renda, o ciclo de migração se completa, com o aumento da 

concentração de terra e fracionamento da pequena unidade familiar (VALE, 2007). 

Essas limitações da vida no sertão foram apresentadas na obra de João Cabral de 

Melo Neto (2008), Morte e Vida Severina, em que a migração nordestina representa 

uma possibilidade para escapar da morte, como mostra o trecho a seguir: 

 
Somos muitos Severinos iguais em tudo e na sina: a de abrandar estas 
pedras suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra sempre 
mais extinta, a que querer arrancar algum roçado da cinza. [...] Desde 
que estou retirando só a morte vejo ativa, só a morte deparei e às 
vezes até festiva; só morte tem encontrado quem pensava encontrar 
vida, e o pouco que não foi morte foi de vida Severina (aquela vida 
que é menos vivida que defendida, e é ainda mais Severina para o 
homem que retira). (MELO NETO, 2008, p. 82) 
 

A longa e incerta descida até o local de destino, muitas vezes era interrompida 

devido às dificuldades encontradas na caminhada. A esperança de um trabalho a 

encontrar, os fazia refletir sobre alguns saberes do homem do sertão, que faz um pouco 

de cada coisa na luta pela sobrevivência: 
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Pois fui sempre lavrador, lavrador de terra má; não há espécie de terra 
que eu não possa cultivar. [...] Também lá na minha terra de terra 
mesmo pouco há; mas até a calva da pedra sinto-me capaz de arar. [...] 
Conheço todas as roças que nesta chã podem dar: o algodão, a 
mamona, a pita, o milho, o caroá. [...] Tirei mandioca de chãs que o 
vento vive a esfolar e de outras escalavradas pela seca faca solar. [...] 
Sei também tratar de gado, entre urtigas pastorear: gado de comer do 
chão ou de comer ramas no ar. [...] Em qualquer das cinco tachas de 
um banguê sei cozinhar; sei cuidar de uma moenda, de uma casa de 
purgar. [...] Ali ninguém aprendeu outro oficio, ou aprenderá: mas o 
sol, de sol a sol, bem se aprende a suportar.  [...] (MELO NETO, 2008, 
p. 84) 

 
Os caminhos de cada povo em cada região brasileira refletem variedade de 

costumes, alimentação, tradição, enfim da cultura, heranças que marcam e destacam as 

formas de vida da população. Os modos de vida construídos no cotidiano criam, 

modificam e fortalecem os espaços, e a cultura tem papel significativo, pois “o espaço 

construído e a distribuição da população, por exemplo, não têm um papel neutro na vida 

e na evolução das formações econômicas e sociais.” (SANTOS, 2008, p. 33)  

As pessoas migram com seus desejos e expectativas e, ao vislumbrar novas 

terras e espaços, pode ser percebido um certo encantamento nessa descoberta, como diz 

o mesmo autor: “Agora afinal cheguei nessa terra que diziam. Como ela é uma terra 

doce para os pés e para a vista. Os rios que correm aqui têm a água vitalícia”. (p.88) A 

disposição por enfrentar novos desafios também se mostra presente nos escritos de 

Melo Neto: “[...] Quem sabe se nesta terra não plantarei minha sina? Não tenho medo de 

terra (cavei pedra toda a vida), e para quem lutou a braço contra a piçarra da Caatinga 

será fácil amansar esta aqui, tão feminina”(p.88). É interessante que, nesse clássico o 

autor mostra como a esperança e a ilusão se mesclam ao encontrar uma terra nova, onde 

já se vê “só folhas de cana fina; somente ali à distância aquele bueiro de usina; somente 

naquela várzea um banguê velho em ruína” (p.88). A migração mostrada em seus 

escritos também mostra a cana presente na vida de nordestinos, e uma ilusão expressa 

na continuação do texto: 

 
Por onde andará a gente que tantas canas cultiva? Feriando: que nesta 
terra tão fácil, tão doce e rica, não é preciso trabalhar todas as horas do 
dia, os dias todos do mês, os meses todos da vida. Decerto a gente 
daqui jamais envelhece aos trinta nem sabe da morte em vida, vida em 
morte, severina; e aquele cemitério ali, branco na verde colina, decerto 
pouco funciona e poucas covas aninha. (MELO NETO, 2008, p. 88) 
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As questões econômicas, além das climáticas, influenciam os processos 

migratórios, mas não são os únicos fatores a serem observados. 

Tal fato é apresentado por Isabel Cristina Martins Guillen (2001), em Seca e 

migração no Nordeste: reflexões sobre o processo de banalização de sua dimensão 

histórica, onde indica que, 

 
Migrar, portanto, tem sempre um sentido ambíguo – como uma 
imposição das condições econômicas e sociais ou ambientais – e, 
nesse caso, ela aparece no mais das vezes como um dos mais fortes 
elementos que explicariam uma distinção do ser nordestino, mas 
também como uma escolha contra a miséria e a pobreza da vida no 
sertão. Migrar é, em ultima instância, dizer não à situação em que se 
vive, é pegar o destino com as próprias mãos, resgatar sonhos e 
esperanças de vida melhor ou mesmo diferente. O problema está no 
fato de que numa vasta produção discursiva, retirou-se do migrante a 
sua condição de sujeito, como se migrar não fosse uma escolha, como 
se ele não tivesse vontade própria. Migrar pode ser entendido como 
estratégia não só para minimizar as penúrias do cotidiano, mas 
também para buscar um lugar social onde se possa driblar a exclusão 
pretendida pelas elites brasileiras através de seus projetos 
modernizantes. (GUILLEN, 2001) 
 

A migração é decisiva para o setor econômico ligado à produção da cana-de-

açúcar da região sudeste, que explora um contingente de integrantes da população 

nordestina, principalmente no interior do Estado de São Paulo11.  

Com o deslocamento da população para o trabalho no corte e plantio da cana, 

são alteradas as condições de vida de toda a família envolvida, que carrega consigo a 

esperança de vida melhor, o que ajuda a abrandar a saudade da terra natal. 

Para Durval Muniz Albuquerque Júnior (2007), na obra Preconceito contra a 

origem geográfica e de lugar, reportando-se ao encurtamento de distâncias em face da 

modernização dos meios de transportes e o avanço dos meios de comunicação, 

menciona que: 

 
[...] as pessoas pertencentes a diferentes lugares e a diferentes culturas 
podem circular, se aproximar e se conhecer. Os processos migratórios 
e imigratórios nunca foram tão intensos como hoje. As informações 
disponíveis sobre outros povos e lugares nunca foram tão abundantes. 
A circulação de formas e matérias de expressão culturais, de origens 
diferenciadas, nunca foi tão intensa. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 
2007, p. 14).  

 

                                                           
11 O foco dessa pesquisa foi principalmente a população migrante. Entretanto, pesquisas sobre a 
população que fica em seu território de origem e ali resiste pode ser um interessante tema para 
futuras pesquisas. 
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Essa migração, às vezes, serve para alguns integrantes da população como 

sinônimo de sobrevivência, enquanto para a população do destino (local) como forma 

de exploração econômica. Então, ao falar em desenvolvimento econômico, é necessário 

refletir que as pessoas buscam sempre melhores condições de vida, mas para isso, a 

qualidade de vida de uns, muitas vezes, está ligada à má/péssima qualidade de vida de 

outros. 

O que se observa é que em municípios como Igarapava, muitas vezes as belezas 

naturais, históricas e culturais são marcadas pela luta, angústia e esperanças de um povo 

em torno da produção da cana-de-açúcar. Caminhos traçados em meio à poeira 

levantada, aos bagaços moídos e queimados, aos pedaços de cana espalhados e caídos 

dos caminhões que transportam muito mais que a cana, mas os sonhos e desejos 

daqueles que dependem desta produção. 

O migrante traz esperança, linguagem, valores, sonhos, dentre outras 

características que marcam as diferenças com a população local, mas guardam traços 

comuns: a luta por uma vida melhor nos espaços – rural e urbano.  

 
 

 
1.2 A História do Município de Igarapava: produção canavieira e o migrante 
nordestino 
 
 

LUAR DE IGARAPAVA12 
Quanta ternura que tem 

Esse tão lindo luar, 
Igarapava se encerra!... 

Numa beleza sem par. 
 

Luar lindo inspirador,  
Onde os poetas cantam o amor, 

E vilões choram também 
Para harmonizar poesia ao luar. 

 
Oh! Madrugadas em flor 
Nesse meu torrão amado 

Vivem a poesia e a lua 
Juntinhas de braços dados... 

 
Se algum dia mudar 

                                                           
12 A música “Luar de Igarapava” de composição de Marciano Marques de Oliveira criada na 
década de 1950 representa o quadro de recordações do igarapavense que sente saudades da sua 
terra natal, por alguma ausência. (SOUZA, 1985, p. 243) Atualmente, “Luar de Igarapava” 
representa o hino da cidade.  
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De minha terra querida, 
De longe hei de cantar 

Sua beleza florida. 
Marciano Marques de Oliveira 

 

O município de Igarapava foi apontado originalmente como local de descanso e 

passagem dos bandeirantes que partiam de São Paulo rumo às minas dos 

Goyazes/Goiás, passando por Igarapava. A fazenda Vargem Alegre, de propriedade do 

Anselmo Ferreira de Barcelos, foi o local inicial da construção cidade. O capitão, 

juntamente com padre Zeferino Baptista do Carmo, realizou a construção da Capela de 

Santa Rita do Paraíso, de onde surgiu o primeiro nome do povoado, como afirma Souza 

(1985): 

 
O Capitão [...] tomou a iniciativa de erigir uma pequena capela no 
“pouso” existente no Desvio da Estrada dos Goyazes, junto ao curso 
dágua que logo depois foi chamado Córrego Santa Rita. Este córrego, 
no trecho onde ficava o Arraial, servia de divisa entre a Fazenda 
Vargem Alegre e as terras de Joaquim Gonçalves Barbosa. No 
modesto templo, foi entronizada a imagem de Santa Rita trazida da 
Fazenda Paraiso, e assim o Arraial recebeu a denominação de SANTA 
RITA DO PARAÍSO. (p. 18013) 

 
Em agosto de 1892, por força da Lei Estadual nº 80, foi criada a Comarca de 

Santa Rita do Paraíso e a Lei nº 1097 de 04 de novembro de 1907 mudou o nome do 

município para Igarapava. Esse nome foi escolhido para evitar a confusão com várias 

cidades e povoados com o nome de Santa Rita. No povoado havia um porto (Porto da 

Ponte Alta) onde várias canoas auxiliavam a barca na travessia do rio Grande. Igarapava 

tem origem Guarani e significa: Igara - canoa pequena, feita de um único tronco de 

arvore; e pava - porto ou lugar onde se para. (SOUZA, 1985)14 

Na divisa entre os Estados de São Paulo e de Minas Gerais, marcada pela 

abundância de água do Rio Grande, a cidade conta com uma importante construção 

histórica: a Ponte Velha. Esta ponte foi construída em 1913, e foi palco da Revolução de 

Trinta, quando ocorreram confrontos entre paulistas e mineiros. 

 

                                                           
13 Os dados históricos trazidos aqui foram quase todos baseados na obra de Sebastião Ângelo de 
Souza (1985). Esse autor, entretanto, mostra a história sob sua perspectiva, o que deve ser 
relativizado uma vez que a fonte pode apresentar somente “um lado da história”. 
14 No dia 22 de maio é comemorado o aniversário da cidade; sendo realizada anualmente em 
comemoração, a conhecida “festa da cana”. 
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Fotos 1 – Ponte velha 

Fonte: Arquivo pessoal da presente autora (setembro/2010) 
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A população da cidade foi conformada pelos fluxos imigratórios - em 

decorrência das oportunidades de trabalho - que deram início ao povoamento e 

fortaleceu o município. Segundo Souza (1985), a inauguração da estrada de ferro 

contribuiu para a migração, ocorrendo um fluxo de pessoas com muitas posses que 

adquirem terras e, por outro lado, famílias de imigrantes que começam a se fixar no 

campo e também no comércio. Também chegam de fora vários profissionais liberais, 

como médicos, farmacêuticos, advogados, professores, dentistas e agrimensores. 

No início do povoado, a economia era voltada somente para subsistência 

(lavoura e criação de animais). Por volta de 1888, com a chegada da estrada de ferro, 

foram abertas possibilidades de comércio dos produtos agrícolas cujo trabalho escravo, 

nesse período histórico, estava sendo substituído pelo trabalho remunerado. 

Neste período funcionavam, no âmbito rural, pequenas indústrias artesanais, 

como a de extração de azeite de mamona, os engenhos de cana (produção de açúcar, 

aguardente e rapadura), além de olarias para fabricar telhas e tijolos. Por volta de 1900, 

no perímetro urbano – também de forma artesanal – iniciaram-se atividades 

relacionadas à fabricação de fogos de artifícios, ferrarias, selarias, enlatamento de 

querosene, engarrafamento de cervejas e refrigerantes, dentre outros. Além dessas, 

muitas foram as atividades econômicas do município, tais como: a produção de leite, 

manufatura de calçados e a cerâmica, mas o cultivo e industrialização da cana 

transformou-se na principal atividade econômica, como afirma Souza (1985): 

 
O cultivo e industrialização da cana de açúcar seria, mais tarde, a 
principal atividade econômica do município; o prolongamento da 
estrada de ferro (Mogyana) de Igatí até Amoroso Costa (Uberaba), 
levou o fazendeiro Francisco Maximiniano Junqueira a adquirir a 
Fazenda União, nas margens do Rio Grande, e instalar a Usina 
Junqueira. O açúcar aqui produzido tinha consumo garantido e até 
cota de exportação assegurada, principalmente para a Europa. 
(SOUZA, 1985, p. 251) 
 

Há uma estátua do fazendeiro Francisco Maximiniano Junqueira no centro da 

praça localizada na usina Junqueira15, representando a força da economia canavieira 

para a cidade. A estátua traz o fazendeiro sentado sobre as rodas da moenda e logo em 

baixo as canas espalhadas. Datada de 1945, a frase do fazendeiro acompanha a estátua – 

“Só os brasões conquistados no trabalho são imperecíveis.” 

 

                                                           
15 Esta usina ainda está em pleno vapor, mas atualmente as atividades são realizadas por um 
grande grupo de empresários do âmbito canavieiro.  
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Fotos 2 - Estátua do fazendeiro Francisco Maximiniano Junqueira 
Fonte: Arquivo pessoal da presente autora (setembro/2010) 

 

Em 1911, foi ressaltada na Câmara Municipal, a importância da cana na 

economia do Município, pelo então prefeito Absay de Andrade, conforme apresentado 

em parte do relatório apresentado abaixo – contendo a grafia da época: 

 
É uma das culturas que mais se adaptam ao nosso ubérrimo solo, 
vantagem esta até hoje inaproveitada entre nós, senão em pequenas 
culturas, a que se pode denominar “ensaios”, em engenhocas e 
engenhos a tração hydraulica e animal de pequena produção. Ha neste 
Município, apenas uma indústria açucareira e de aguardente pelos 
processos rotineiros. 
A importância do futuro deste Município, neste particular, pode ser 
desvendado pelo aguto e inteligente agricultor Coronel Francisco 
Maximiano Junqueira, que adquirindo neste Município a importante 
fazenda denominada “União”, marginal do Rio Grande, distante desta 
cidade 10 Kilometros, vae nella em breve, instalar uma grande Usina 
açucareira modelo, cujos machinismos estão encomendado, e, estão se 
procedendo no local aos estudos preliminares, executando-se plantas, 
orçamentos dos prédios, etc. Grandes extenções de mattas estão sendo 
transformadas neste momento em grandes canaviais. 
Com essa grande instalação, nova phase agrícola se iniciará pois, entre 
nós, taes as proporções, grandeza e aperfeiçoamento que vae dar-lhe o 
seu abastado e opulento proprietário, acima referido. Uma estrada de 
ferro própria, ligará a importante “Usina” á linha Mogyana, na 
margem paulista, próximo desta cidade, na linha que essa Companhia 
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está neste momento construindo, para dentro de dois anos ligar-nos á 
vizinha cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, com um percurso 
de 48 Kilometros apenas. 
Devemos a nímia gentileza do sr. Coronel Francisco Maximiano 
Junqueira, proprietário da Fazenda União, deste Município, o 
podermos oferecer afirmação scientifica da superioridade, do nosso 
solo para a cultura da canna, de assucar, podendo-se afirmar que as 
espécies examinadas, que não estavam perfeitas, batem ainda assim o 
“record” da porcentagem da matéria sacharia no nosso paiz, e quiçá 
sobre as cannas dos centros produtores mais afetados do mundo! [...] 
(apud SOUZA, 1985, p. 252). 

 
Na sede da usina ainda existem importantes marcos históricos. Na localidade 

existe uma vila com aproximadamente 270 casas para os empregados, sendo estas de 

vários tipos e tamanhos, ocupadas conforme os cargos dos moradores. Todas 

apresentavam o mesmo formato e cor, geralmente pintadas de amarelo. Havia as casas 

dos chefes de departamentos, localizadas todas em uma mesma rua, próximas a uma 

praça central do vilarejo. Conforme o cargo, as casas ficavam mais distantes da praça e 

da entrada da usina. Para entrar neste vilarejo todos precisavam se identificar em uma 

pequena guarita em que ficavam guardas (trabalhadores da usina); após isso era 

levantada a cancela liberando a entrada.  

No centro do vilarejo ainda existe a locomotiva utilizada por anos no transporte 

da cana (foto 3, fls.41). No início, o transporte da produção açucareira na cidade era 

realizado por rodovias de ferro, sendo que a inauguração da Companhia Mogyana foi 

em 1918. 

 
A Mogyana ajudou a escrever um longo capítulo da História de 
Igarapava; durante mais de setenta anos o apito de suas locomotivas 
emprestou um tom de progresso ao município, a partir da Maria 
Fumaça até a Mellet e a Rogers. Assim como a navegação fluvial do 
Rio Grande um dia foi desativada, o Ramal de Igarapava, também 
seria suprimido; a indiferença e a omissão das autoridades municipais 
no período 1969-1972, deram motivo para que a Mogyana partisse 
para sempre, sem despedida e sem reconhecimento, pelo muito que 
representou para a cidade. (SOUZA, 1985, p. 263) 

 
Em fevereiro de 1979, partiu da estação de Igarapava rumo à Campinas o último 

trem de passageiros – neste período o ramal da cidade foi desativado. 

 
A Mogiana16 
 
No começo do século chegava 
A novel Companhia Mogiana 

                                                           
16 Poema “A Mogiana” de Aristoteles de Almeida Lima. (SOUZA, 1985, p. 264). 
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Trazendo vida aos cafezais e à cana, 
Imprimindo progresso à Igarapava. 
 
O povo a recebera com entusiasmo, 
Não lhe poupando música e rojões; 
E admirando os inúmeros vagões, 
Dera adeus ao caquético marasmo. 
 
Na estação trabalhavam plenamente 
O Presidio, o Mendonça e o Adonis Silva. 
Num jardim, ali perto, a madressilva, 
Trescalava um perfume recendente. 
 
Quando o comboio, em transito, parava 
No entrechocar de carros trepidantes, 
Viva, a ranger os freios arquejantes, 
A máquina, inquieta, sibilava... 
 
E à parada dos trens de passageiros, 
Na plataforma muita gente havia, 
Para ver quem chegava e quem partia, 
Sem olhar a passagem dos cargueiros. 
 
No transcurso dos anos, a cidade 
Florescia, aumentava os habitantes, 
Alcançava os estágios mais brilhantes, 
Consagrando o instituto da amizade. 
 
E os livros, e as escolas, e os jornais 
(E os imigrantes) – todos cá chegavam 
Os trens, no Pontilhão, sempre apitavam 
Porém, agora, não apitam mais... 
 

Quem residiu naquele vilarejo, além da habitação também se beneficiava com o 

fornecimento de água e energia. Tal fato ocorria em muitas localidades do país, ou seja, 

grandes usinas ofereciam alguns “benefícios” aos trabalhadores como uma forma de 

manter a proximidade em face de eventuais necessidades da empresa.  Naquela 

localidade, existia tudo que era necessário aos operários: habitação, escola para os 

filhos, centro de lazer (com piscina, quadras, etc.), igreja, praça e um pequeno mercado 

(alimentação) – conforme fotos abaixo.  
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Fotos 3 – Vilarejo da Usina – casas, igreja, praças, locomotiva 

Fonte: Arquivo pessoal da presente autora (setembro/2010) 
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Essas vilas de operários foram foco de vários estudos, dentre eles pode ser citada 

a obra de José Sérgio Leite Lopes (1976), intitulada O vapor do diabo O trabalho dos 

operários do açúcar, escrito como tese de mestrado – Programa de Pós Graduação em 

Antropologia Social da Universidade do Rio de Janeiro, que apresenta a relação da 

empresa açucareira com os operários das usinas. No caso citado, o autor realizou a 

pesquisa em usinas de açúcar em Pernambuco (em 1972) e apresenta detalhes sobre os 

vilarejos das usinas, além de apontar situações de opressão também naquela região. 

Embora a produção da cana-de-açúcar tenha estado presente desde o início do 

povoado, a mesma se acentuou com o passar dos tempos, e hoje a região conta com três 

empresas usineiras - uma no município, outra na cidade de Delta/MG (divisa com 

Igarapava) e a terceira no Município de Buritizal/SP, a 15 Km de Igarapava, sendo que 

em duas dessas empresas a produção é para a exportação. As mudanças no decorrer dos 

anos, trazidas por esse processo de industrialização, são apontadas também por Souza 

(1985): 

 
Na primeira etapa, a cultura de açúcar era feita pelos métodos 
tradicionais, não trazendo a poluição nem a destruição da fauna; 
chegada à fase de mecanização e do apelo à grande produção, a 
“técnica” introduziu o uso de agrotóxicos e herbicidas, que atingem os 
pomares e pastagens, mata a maioria dos animais de pequeno porte, 
ganha as correntes fluviais, provocando um desastre ecológico de 
consequências imprevisíveis; como respaldo, vem o fogo nos 
canaviais. [...] A movimentação e o ruído de centenas de caminhões 
nas ruas da cidade, durante seis meses por ano, a poeira que a 
população urbana suporta vinda da periferia, baixa a qualidade de 
vida, em certos setores, a níveis inferiores ao tolerável. (p. 253) 
 

A cidade está localizada na região Nordeste do Estado de São Paulo, a 

aproximadamente 450 km da capital - São Paulo - e 134 Km da cidade de Ribeirão 

Preto/SP, fazendo divisa com o Estado de Minas Gerais, a 10 Km da cidade de Delta e 

35 km da cidade de Uberaba. As limitações geográficas da cidade são traçadas por 

cidades do Estado de São Paulo: Rifaina, Pedregulho, Buritizal, Ituverava, 

Miguelópolis, Aramina; e Estado de Minas Gerais: Delta – conforme apresenta Mapa 2 

e 3. 
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Mapa 2 – Localização da cidade 

Fonte:blog 17 
 
 
 

 
Mapa 3 – Divisas da cidade de Igarapava 

Fonte: Google Map18 
 

Segundo dados do IBGE (2010), a população de Igarapava é de 27.960 

habitantes, conforme tabela abaixo. 

 
                                                           
17http://3.bp.blogspot.com/_6vSubtgLT30/ScHDX__sP9I/AAAAAAAAAN8/3Q5auSwqmmc/s
320/Igarapava_Mapa.jpg 
18 http://mt0.google.com/vt/data=DgdySLfbyKfQVllaAXBxitf6hEGpqvXd_qwQc-
jwoKfI3Kkm6ZjvqbbJcr3UtnR61Xs6dApf6nPmQSaAHd7iDTErrYWmz9NbBruxNg1GJWujT
ubuYnW0cvCS3qHwi39hqnf3dslFEZ2n6pvqo6TQrzzqOi10QD12iGd78DybZOxxN5GrQLG_
TiNsG2gJDetrzTUhCRcPo6Zi2itXInuwAflWkwCC 
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 Total da 

população 

em 2010 

Total 

de 

homens 

Total de 

mulheres 

Total da 

população 

urbana 

Total da 

população 

rural 

      

IGARAPAVA 27.960 13.844 14.116 26.370 1.590 

Tabela 1 - População de Igarapava/SP19 
Fonte: IBGE – Censo 2010 - Tabela elaborada a partir dos dados coletados pelo IBGE. 

 
Por sua localização geográfica, à beira da Rodovia Anhanguera (SP 330) - cuja 

extensão de 430 km entre a capital do estado de São Paulo e a divisa com Minas Gerais 

é inteiramente duplicada - o escoamento do açúcar e do álcool produzido na cidade é 

extremamente facilitado. Além disso, essa peculiaridade geográfica também facilita o 

acesso de migrantes.  

Desde o surgimento da cidade, muita coisa mudou, inclusive em relação às 

oportunidades de trabalho. Com o exposto até o momento, percebe-se que, a história da 

cidade sempre foi marcada pela presença da cultura canavieira, que passou por períodos 

de exploração da escravidão, para outros de utilização de mão de obra local (tanto na 

indústria como na lavoura) e, mais recentemente, a partir da década de 1990, de 

aproveitamento de migrantes da região nordestina, quase que exclusivamente para o 

trabalho no campo. 

A população migrante na cidade se movimenta em torno do período da safra, em 

atividades relacionadas à cana-de-açúcar, não tendo como mensurar o número preciso 

desses trabalhadores. Estima-se, entretanto, que cerca de 7.000 integrantes da população 

migrante transitem pelo município, sendo que alguns estão estabelecendo laços de 

família e se fixando em Igarapava20. 

 
 
1.3 População migrante 
 
 

Sou cabra da peste, vim lá do nordeste21  
São Paulo é minha capital  

                                                           
19 Dados referente ao Censo 2010 – IBGE. Disponível em: 
http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=35 
20 Dados obtidos no Posto de Saúde Central de Igarapava, estimados por meio do número de 
vacinações e consultas médicas. 
21 Enredo da escola acadêmicos do Tucurivi, carnaval 2011: Oxente, o que seria da gente sem 
essa gente? São Paulo: a capital do Nordeste! Compositores: Vaguinho, Edu Leão, Doutor, 
Rigolon e André União. Interprete: Fredy Vianna. Disponível em: 
http://www.academicosdotucuruvi.com.br/sambaenredo.html 
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levando alegria, eu vou por aí  
eu sou valente, sou tucuruvi  

Vou embarcar nessa aventura  
em busca de um lugar ao sol  

trago no peito desafio e esperança  
na bagagem a lembrança,  

sonho ou realidade. 
Vou construindo ilusão,  

erguendo os pilares da cidade,  
deixando marcas da minha tradição:  

Ao som do tambor, a fé em louvor, religião  
“oxente” festeira, acende a fogueira, é São João 

Vem, vem provar  
o sabor que vem de lá  

esse gosto, esse tempero  
é de fato brasileiro.  

Da sanfona um acorde tocou forte o coração  
olha o povo dançando pra lá, 
arrastando a sandália pra cá, 

o forró ta danado de bom  
um sorriso é a moldura do meu traço cultural  

quando a gente se encontra, a mistura é natural. 
Carrego na alma a bravura  

e o orgulho de ser quem eu sou  
vai meu samba, vai! Reconheça o meu valor! 

 

Atualmente, a migração em Igarapava é marcada por integrantes da população 

nordestina que se deslocam para trabalhar nas lavouras. Essa população traz valores, 

sonhos e esperanças que se refletem na luta por melhores condições de vida.  

O foco da pesquisa não está direcionado especificamente ao trabalhador volante 

– safrista, boia-fria -, mas sim às crianças, filhos desses trabalhadores e trabalhadoras 

que são de certa forma afetadas pela sazonalidade da mão-de-obra das grandes usinas. 

Junto com homens e mulheres que migram para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, 

migram seus filhos e filhas, que são inseridos nas instituições de ensino. 

O termo população migrante será utilizado, portanto, para designar todos os 

integrantes de famílias nordestinas que buscam, de forma temporária, melhores 

condições de vida por meio do trabalho na produção canavieira. As condições de 

trabalho e as condições de vida dessa população (moradia, relações familiares, escola) 

são marcadas pela situação provisória determinada, no caso específico da presente 

pesquisa, pelo período de safra da cana.  

A presença de populações migrantes, atendendo à demanda de força de trabalho 

relacionada à produção canavieira, trouxe para a cidade de Igarapava uma nova 

conformação social:  
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Sob o manto das desigualdades sociais surgem cidades concretas, 
complexas, populações distintas, separadas e unidas pelas mais 
discrepantes situações de vida, vivenciando temporalidades as mais 
diversas representadas pelas alegrias e sofrimentos das pessoas. É 
sobre este chão cotidiano que se encontra o desafio de, para além da 
constatação das desigualdades das cidades, partir para pensar sobre 
estratégia de armar políticas públicas voltadas para a inclusão social e 
para a justiça social. (KOGA, 2003, p. 222, grifo nosso) 
 

O foco principal da presente pesquisa está voltado para as crianças, integrantes 

da população migrante, que acompanham suas famílias sem, muitas vezes, ter 

possibilidades de escolha. 

 
 
1.4 Diversidade territorial 

 
 
A diversidade territorial é entendida aqui, a partir do conceito de território e dos 

diversos territórios como identidades de um povo, como afirma Santos (2005). 

A migração traz modificações significativas na vida das populações. Os 

migrantes deixam seu território, mesmo que temporariamente, em busca de melhores 

condições, e se deparam com uma nova realidade, em outro território, com a qual têm 

que lidar e se adaptar.  

Neste trabalho, a concepção sobre território está diretamente ligada ao 

posicionamento de Milton Santos (2005), na obra Por uma outra globalização: do 

pensamento único à consciência universal, que a apresenta como sendo a identidade do 

povo: 

 
O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto 
de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo 
homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma 
identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. 
O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e 
espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em 
território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em 
território usado, utilizado por uma dada população. Um faz o outro, à 
maneira da celebre frase de Churchill: primeiro fazemos nossas casas, 
depois elas nos fazem...A ideia de tribo, povo, nação e, depois, de 
Estado nacional decorre dessa relação tornada profunda. (SANTOS, 
2005, p. 97) 

 
Essa concepção de território como identidade, como espaço que conforma as 

pessoas e por elas conformado, é de suma importância, pois o deslocamento de uma 

população de um território a outro interfere em seu contexto social de maneira muito 
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ampliada. Mudam os espaços, as relações sociais e de trabalho e mudam as instituições 

escolares que recebem os filhos dos trabalhadores volantes. Ocorre uma nova 

socialização no mundo de toda a família, mas principalmente das crianças pois, na 

escola, vão adquirir novos conhecimentos em contato direto com a cultura local. Na 

obra Medidas de Cidades: entre territórios de vida e territórios vividos, Dirce Koga 

(2003), apresenta que 

 
O território também representa o chão do exercício da cidadania, pois 
cidadania significa vida ativa no território, onde se concretizam as 
relações sociais, as relações de vizinhança e solidariedade, as relações 
de poder. É no território que as desigualdades sociais tornam-se 
evidentes entre os cidadãos, as condições de vida entre moradores de 
uma mesma cidade mostram-se diferenciadas, a presença/ausência dos 
serviços públicos se faz sentir e a qualidade destes mesmos serviços 
apresentam-se desiguais. (KOGA, 2003, p. 33) 
 

Essas populações, que migram em função de não ter seus direitos garantidos, 

estabelecem moradia em outro território, no qual seus direitos permanecem negados. 

Como afirma Koga (2003, p. 33) “o direito a ter direito é expresso ou negado, abnegado 

ou reivindicado a partir de lugares concretos: o morar, o estudar, o trabalhar, o divertir-

se, o viver saudavelmente, o transitar, o opinar, o participar.” A autora continua 

afirmando que o território refere-se aos aspectos objetivos da realidade vivida pelas 

populações e sua dimensão subjetiva, que aparece através das manifestações de 

sofrimento, desejos e expectativas. 

As pessoas migram, portanto, com seus desejos e expectativas, com seus valores 

e crenças, com suas formas de entender o mundo e de se colocar neste, enfim, com toda 

sua bagagem cultural. 

Como indica o trabalho de Reinaldo Matias Fleuri (2003), intitulado Intercultura 

e educação, “as identidades culturais – aqueles aspectos de nossas identidades que 

surgem de nosso pertencimento a culturas étnicas, raciais, lingüísticas, religiosas, 

nacionais – sofrem contínuos deslocamentos ou descontinuidades”. (FLEURI, 2003, p. 

8)  

 
 
1.5 Diversidade cultural 

 
 

“Não há um só Brasil, mas muitos Brasis”. 
 Lourenço Filho22 

                                                           
22 Frase utilizada na obra de T. Lynn. Smith. (SMITH, 1967, p. 37) 
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O termo foi entendido aqui como um fenômeno cada vez mais presente no 

mundo globalizado em que se relacionam as mais diversas culturas existentes, cada uma 

com seus conhecimentos, sonhos, esperanças, fantasias, tendo como maior desafio 

manter a identidade própria de cada grupo. O desenvolvimento dessa pesquisa tem por 

base a diversidade cultural defendida por Edgar Morin como uma riqueza:  

 
A cultura mantém a identidade humana naquilo que tem de específico; 
as culturas mantêm as identidades sociais naquilo que têm de 
especifico. As culturas são aparentemente fechadas em si mesmas para 
salvaguardar sua identidade singular. Mas, na realidade, são também 
abertas: integram nelas não somente os saberes e técnicas, mas 
também idéias, costumes, alimentos, indivíduos vindos de fora. As 
assimilações de uma cultura a outra são enriquecedoras. [...] Ao 
contrário, a desintegração de uma cultura sob o efeito destruidor da 
dominação técnico-civilizacional é uma perda para toda a 
humanidade, cuja diversidade cultural constitui um dos mais preciosos 
tesouros. (MORIN, 2005, p 57) 

 
Michel Schiff na obra A Inteligência Desperdiçada: Desigualdade Social, 

Injustiça Escolar, afirma que “dizer que dois homens são diferentes é dizer que alguma 

coisa os distingue.” (SCHIFF, 1994, p. 24) Essas diferenças podem ser de gênero, raça, 

cultura, dentre muitas outras.  

Partindo desses referenciais, a pesquisa foi conduzida na tentativa de apreensão 

de diversas culturas – local e migrante – presentes no âmbito educacional, entendidas 

como riqueza: “[...] é a cultura e a sociedade que garantem a realização dos indivíduos, 

e são as interações entre indivíduos que permitem a perpetuação da cultura e a auto-

organização da sociedade.” (MORIN, 2005, p. 54).  

O conceito de Cultura será empregado conforme o posicionamento de Morin: 

 
A cultura é construída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, 
normas, proibições, estratégias, crenças, idéias, valores, mitos, que se 
transmite de geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, 
controla a existência da sociedade e mantém a complexidade 
psicológica e social. Não há sociedade humana, arcaica ou moderna, 
desprovida de cultura, mas cada cultura é singular. Assim, sempre 
existe a cultura nas culturas, mas a cultura existe apenas por meio das 
culturas. (MORIN, 2005, p. 56)  
 

Ademais, será considerado também o conceito de Dulce Whitaker, 

principalmente de sua obra A Cultura e o Ecossistema, na qual indica a cultura como 

fenômeno humanizador: “[...] cultura é tudo o que nos humaniza. Fenômeno de 

opressão e dominação pertencem ao plano da ideologia” (WHITAKER, 2006, p. 62). 
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Para essa autora, a cultura não é somente técnicas e práticas matérias, mas os valores, 

juízos normas, artes, padrões de comportamentos, que dão significados às ações 

humanas. (WHITAKER, 2006) 

A obra Diversidade Cultural: globalização e culturas locais: dimensões, efeitos 

e perspectivas, de organização de Leonardo Brant (2005), na qual são apresentados 

textos sobre a diversidade cultural no mundo e as implicações no Brasil, traz como 

anexo a íntegra da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural23. Essa declaração 

traz o conceito de cultura, como “o conjunto de traços distintivos espirituais e materiais, 

intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que 

abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os 

sistemas de valores, as tradições e as crenças.” (BRANT, 2005, p. 208) 

Esse documento traz ainda a diversidade cultural como patrimônio comum da 

humanidade: 

 
Artigo 1 – A diversidade cultural, patrimônio comum da humanidade. 
A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa 
diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de 
identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem 
a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a 
diversidade cultural é, para o gênero humano, tão necessária como a 
diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o 
patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e 
consolidada em beneficio das gerações presentes e futuras. (BRANT, 
2005, p. 208) 

 
O termo diversidade cultural foi tomado, portanto, no sentido de que não existe 

uma cultura única, sendo necessário levar em conta a visão do “eu” e do “outro”, sendo 

que o que distingue um ser humano do outro é a cultura. Como afirma François 

Laplantine (2000), na obra Aprender Antropologia: 

 
[...] presos a uma única cultura, somos não apenas cegos às dos outros, 
mas míopes quando se trata da nossa. A experiência da alteridade [...] 
leva-nos a ver aquilo que nem teríamos conseguido imaginar, dada a 
nossa dificuldade em fixar nossa atenção no que nos é habitual, 
familiar, cotidiano, e que consideramos “evidente”. Aos poucos, 
notamos que o menor de nossos comportamentos (gestos, mímicas, 
posturas, reações afetivas) não tem realmente nada de “natural”. 
(LAPLANTINE, 2000, p. 21) 

 
 

                                                           
23 “A Unesco adotou, em novembro de 2001, a Declaração Universal sobre a Diversidade 
Cultural, com o objetivo de confirmar a importância do respeito às diferenças entre as culturas 
como elemento na busca da paz.” (ÁLVARES, 2005, 167) 
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CAPÍTULO II 

 

Caminhos do Coração

Há muito tempo que eu saí de casa 

Há muito tempo que eu caí na estrada

Há muito tempo que eu estou na vida

Foi assim que eu quis, e assim eu sou 

feliz

Principalmente por poder voltar

A todos os lugares onde já cheguei

Pois lá deixei um prato de comida

Um abraço amigo, um canto prá 

dormir e sonhar

E aprendi que se depende sempre

De tanta, muita, diferente gente

Toda pessoa sempre é as marcas

Das lições diárias de outras tantas

pessoas

E é tão bonito quando a gente entende

Que a gente é tanta gente onde quer 

que a gente vá

E é tão bonito quando a gente sente

Que nunca está sozinho por mais que 

pense estar

É tão bonito quando a gente pisa 

firme

Nessas linhas que estão nas palmas de 

nossas mãos

É tão bonito quando a gente vai à vida

Nos caminhos onde bate, bem mais 

forte o coração

E aprendi ...

(Gonzaguinha)
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2 A ESCOLA E OS SUJEITOS DA PESQUISA 
 
 
2.1 Patrono da escola - Capitão Chico Ribeiro 
 
 

A escolha da instituição de ensino EMEF Capitão Chico Ribeiro para realização 

desta pesquisa tem sua justificativa em função da importância de seu patrono para a 

cidade. Chico Ribeiro nasceu em 1877, na cidade de Água Suja da Bagagem/MG e 

faleceu em junho de 1951. Morou em várias fazendas localizadas na cidade de 

Igarapava, e em 1892 residiu na Fazenda Vargem Alegre. 

Em 1904 residia na fazenda Matinha, local em que desenvolveu atividades do 

comercio – armazém de secos e molhados. Suas atividades na lavoura e no comércio lhe 

proporcionaram observar as necessidades do povo face à ausência de educação melhor; 

assim, de forma voluntária abriu uma escola com a finalidade de ministrar aulas aos 

homens rudes do sertão. Não sobrevivia do magistério, mas foi o primeiro mestre no 

âmbito rural da cidade – desenvolvendo paralelamente seu trabalho na lavoura e no 

comercio. Conforme consta em documentos da cidade e da instituição de ensino, 

Capitão Chico Ribeiro, “após dar àqueles não só agasalho, não só matar a fome, deu 

também o seu coração de brasileiro e a educação, o ensino da leitura.” 

Em 1912 ingressou na política como vereador e posteriormente veio a ser 

Prefeito da cidade, sendo que em 1951 desenvolvia atividades como Juiz de Paz. 

Após alguns anos de luta e compromisso com a educação, o Capitão Chico 

Ribeiro foi homenageado com o emprego de seu nome para denominar o 2º Grupo 

Escolar da cidade de Igarapava – atualmente denominado EMEF Capitão Chico Ribeiro. 

A imagem abaixo apresenta o patrono da escola – Capitão Chico Ribeiro. 
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Fotos 4 - Capitão Chico Ribeiro 
Fonte: Arquivo pessoal Professora – EMEF Capitão Chico Ribeiro 

 
Assim, Chico Ribeiro, que sempre buscou benefícios aos semelhantes, é 

lembrado no coração dos igarapavenses e na cidade como patrono da instituição de 

ensino EMEF Capitão Chico Ribeiro24. 

A história da instituição de ensino – como um dos marcos culturais da cidade – 

leva no nome de seu patrono a marca da força da terra. Além disso, essa escola recebe 

grande parte dos filhos de cortadores de cana de açúcar que trabalham hoje em 

Igarapava. 

 
 

2.2 EMEF Capitão Chico Ribeiro 
 
 

Hino da EMEF Capitão Chico Ribeiro25 
 
Nossa escola em festa sempre está, 
Há alegria em nossos corações. 
É a ti Chico Ribeiro que queremos saudar, 
Pela gloria que veio a conquistar. 
 
Muitos mestres que por aqui passaram 
Deixando marcas de dedicação. 
Nos dão força e nos levam a caminhar com precisão. 
Pelo ensino que propomos dedicar. 
 
Nossa escola hoje é municipal,  

                                                           
24 Os dados sobre o Capitão Chico Ribeiro foram levantados junto a Instituição de Ensino, 
documentos do Departamento de Cultura da cidade, documentos de uma professora da escola, 
conversas informais e pela obra de Souza (1985). Como a maior parte das informações da 
História, essas devem ser relativizadas, uma vez que as fontes podem ser tendenciosas e 
apresentar somente “um lado da história”. 
25 Hino da EMEF Capitão Chico Ribeiro, letra da professora Ivani de Sá Macedo Ferreira, 
música do professor José Alves Ferreira (flauta) e adaptação da professora Ivany A. F. Campos. 
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Dificuldades haveremos de sanar. 
Pois os filhos desta terra, pulsos firmes saberão. 
Avaliar, valorizando nos dando a mão. 
 

O local onde foi construído o prédio da instituição de ensino, anteriormente 

abrigava um antigo cemitério, mas no final da década de 1940 ocorreu a construção do 

prédio do Grupo Escolar Capitão Chico Ribeiro, como ilustra o texto de Souza: 

 
O padre Zefirino providenciou a demarcação do cemitério à margem 
do Desvio da Estrada dos Goyazes (hoje Rua Padre Zefirino) na área 
compreendida entre a Rua Saldanha Marinho e a Avenida Pereira 
Rebouças, onde no final da década de 1940, foi construído o prédio do 
Grupo Escolar Capitão Chico Ribeiro. A localização fugiu às normas 
tradicionais até então a maioria dos cemitérios do interior ficava nos 
fundos das igrejas ou capelas, talvez obedecendo uma antiga crença 
(século IV) segundo a qual, “a proximidade dos mortos reanimava a fé 
dos vivos...” (SOUZA, 1985, p. 218) 

 
Com a desativação do cemitério, algumas crianças passaram a freqüentar o local 

aproveitando a situação para recolher moedas depositadas para pagamento de 

promessas. De cemitério por volta de 1844, conforme apresenta a história da cidade, o 

local passa a ser escola, com a construção do prédio no final da década de 1940. Desde 

então, os bancos escolares recebem a população. Nas fotos abaixo, é possível perceber o 

entorno da escola, as limitações das condições urbanas da época – poucas casas, 

ausência de estruturas como asfalto, calçadas, etc. 
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Fotos 5 - Instituição de Ensino – EMEF Capitão Chico Ribeiro 

Fonte: Arquivo do Departamento de Cultura de Igarapava 
 
A escola foi criada em 1945, como 2º Grupo Escolar de Igarapava. Em 1952 

passou a ser denominada como 2º Grupo Escolar Capitão Chico Ribeiro de Igarapava. 

Já 1976 com a denominação Escola Estadual de 1º Grau Capitão Chico Ribeiro. Pelo 

Decreto nº 19 em virtude da Municipalização do Ensino ocorrida em 24/04/2001, a 

escola recebeu o nome EMEF Capitão Chico Ribeiro, que prevalece atualmente. 

A instituição de ensino está localizada na rua Saldanha Marinho. A foto abaixo 

apresenta o entorno da escola já com asfalto e com um ambiente mais urbanizado. 

 
Foto 6 - Instituição de Ensino – EMEF Capitão Chico Ribeiro 
 Fonte: Arquivo do Departamento de Cultura de Igarapava/SP 
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A escola oferece o primeiro ciclo do ensino fundamental atendendo a crianças da 

população com uma média de 650 alunos. O comprometimento com a qualidade da 

educação dos alunos se reflete no trabalho dos 24 professores. O total de funcionários 

da instituição corresponde a aproximadamente 36 pessoas entre direção, coordenação, 

professores, serventes, dentre outros. A imagem abaixo apresenta um esboço da parte 

interna da escola – pátio, doze salas de aula, biblioteca, cantina, entrada, e demais 

ambientes escolares. 
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Imagem 1- Esboço interno da escola - 2003 

Fonte: Arquivo pessoal Professora – EMEF Capitão Chico Ribeiro 
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Este esboço foi realizado como trabalho escolar, por uma aluna no ano de 2003; a 

descrição dos ambientes escolares ficou tão nítida, que o trabalho fica exposto na escola como 

referência. 

Ao longo dos tempos, a instituição de ensino passou por algumas modificações nas 

cores, mas a estrutura física permaneceu a mesma, o que pode ser observado nas imagens 

abaixo. 

 
 

 
 

 

 

  
Fotos 7 - entrada da escola ao longo do tempo. 

Fonte: Arquivo pessoal professora - EMEF Capitão Chico Ribeiro 
 
A estrutura física da escola conta com os mais variados ambientes, que além de 

atender às necessidades básicas da comunidade escolar, podem ser utilizados nas atividades 

pedagógicas. As fotos abaixo mostram a situação atual da escola - o pátio, corredores, 

biblioteca, salas, além dos demais ambientes escolares. 

Logo na entrada da escola, após passar a secretaria, há um corredor que interliga as 

salas de aula e o pátio, no qual existe um grande mural utilizado para apresentar trabalhos dos 

alunos e também para divulgação de recados, horários, e demais informações da instituição. 

Outros corredores próximos às salas de aula em que desenvolvem suas atividades, são 

também utilizados pelos professores, para apresentarem desenhos e trabalhos dos alunos. 
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Fotos 8 – Ambientes da escola 
Fonte: Arquivo pessoal da presente autora (novembro/2010) 

 
 

2.3 A chegada na escola, impressões e cotidiano escolar  

 
 
Maria Tereza Goudard Tavares (2009) em seu artigo intitulado A chegada da 

estranha. Desafios políticos – epistêmicos da pesquisa com as camadas populares, discute 

algumas questões relacionadas às dificuldades encontradas pelo pesquisador ao entrar em um 

determinado espaço (no caso a escola) e de reconhecer o outro e ser reconhecida por ele. Trata 

da dificuldade da pesquisadora que, em um momento pode ser integrante daquela mesma 

população e, em outro, passa a ser pesquisadora, buscando o diálogo com a realidade. 

Segundo Tavares (2009, p.3) as “interpretações pré construídas (e seus preconceitos) são 
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freqüentemente um obstáculo intransponível ao desejado (e necessário) diálogo e à produção 

de novas explicações (com) partilhadas da realidade.” 

Essa mesma dificuldade foi sentida no desenvolvimento da presente pesquisa. Os 

caminhos ampliados pelo aprofundamento teórico e pela aproximação com os sujeitos da 

pesquisa, permitiram o surgimento de um novo olhar e do reconhecimento da população 

migrante como sujeitos capazes “de interpretar e (re) inventar a vida no jogo dramático de sua 

vida cotidiana”. (TAVARES, 2009, p. 4) 

Dessa atitude frente ao outro, em que se considerava que “a pesquisa sobre (e com) os 

setores populares tem que ter como premissa o reconhecimento do outro como sujeito do 

conhecimento” (TAVARES, 2009, p. 4), surgiram alguns questionamentos logo no início 

dessa investigação, quando algumas pessoas da instituição perguntavam: porque eles e não 

nós? Porque pesquisar crianças da população migrante, e não da população local? Esse 

posicionamento reforça a concepção de que o protagonismo deve permanecer naqueles que 

mais se identificam com o perfil de alunos que a escola preconiza e valoriza. O olhar para o 

diferente ainda é um olhar de estranhamento e uma pesquisa que tenha esse sujeito como foco 

também causa desconforto. 

Assim, apesar da resistência encontrada no ambiente escolar, buscou-se aqui 

reconhecer a realidade enfrentada pelas crianças integrantes da população migrante e os 

saberes construídos em sua caminhada. 

Com a “chegada de uma estranha” na escola e na sala de aula escolhida, percebeu-se 

certo deslumbramento dos alunos e da pesquisadora com os depoimentos dos alunos 

apontando de onde vinham e com a quantidade daqueles que migraram da região nordestina. 

Muitos foram os momentos de troca durante a pesquisa, já que os alunos também queriam 

saber de onde pesquisadora tinha vindo e o que estava fazendo ali. 

Durante cerca de dois meses, a presença constante na instituição de ensino, em dias 

aleatórios, permitiu uma observação participante na rotina escolar e um maior contato com os 

sujeitos da pesquisa, que foram anotados em um caderno de campo. Foi um momento muito 

rico de interações, descontração, levantamento de dados e observações recíprocas. No início, 

a todo o momento havia um “olhinho fixo de uma criança na direção da pesquisadora”, cheio 

de interrogações e que, quando flagrado, logo era desviado. Com o tempo, esses olhares se 

transformaram em interações e profundas trocas, em que a pesquisadora foi se tornando parte 

daquele grupo, recebendo convites para visitas realizadas na cidade, festinhas de despedidas, 

ensaios da formatura, formaturas, dentre outros. Para as crianças os olhares deixaram de ser 
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para uma “estranha” que acompanhava o cotidiano da sala, passando a ser para uma integrante 

do grupo. 

Depois de um longo período de acompanhamento das atividades, seguindo e 

respeitando as normas da instituição em relação ao calendário escolar, foram aplicados os 

questionários com as crianças na sala de aula, com os devidos consentimentos dos 

responsáveis. A professora da sala esteve presente durante a aplicação, mas em nenhum 

momento realizou qualquer tipo de intervenção junto às crianças. 

Os materiais necessários para a realização dos desenhos – lápis, borracha, réguas, giz 

de cera e lápis de cor – foram fornecidos pela própria escola, guardados em um armário 

(trancado sempre a chave) no fundo da sala. 

Os questionários das crianças foram respondidos por todos os integrantes sujeitos da 

pesquisa no mesmo local e momento. Algumas crianças, principalmente as migrantes, 

buscaram aproximação com a pesquisadora durante a realização dos desenhos procurando 

indicar e destacar tópicos dos desenhos confeccionados por elas, como por exemplo, telhados 

de palhas nas casas, a escrita indicando membros da família, a indicação de ter chegado na 

cidade já pequena. 

Depois de aplicados os questionários os dados foram organizados em gráficos 

(formato de pizza, pois as crianças já tinham estudado algumas temáticas envolvendo 

informações apresentadas em gráficos) e apresentados para a sala e para a professora. Os 

gráficos mostravam alguns resultados parciais da pesquisa, como: local de origem das 

crianças, pais trabalhadores rurais, dentre outros. Esses gráficos foram expostos, 

posteriormente, nos quadros existentes no corredor para a exposição de trabalhos das crianças.  

Naquele momento ficou bastante evidente a responsabilidade e o significado da 

pesquisa. Se era percebida uma certa resistência de alguns membros da instituição, como se 

questionando sobre “o que ela esta procurando?”, a exposição dos resultados mostrou sua 

importância para aquele grupo de alunos, para a professora, para a escola e para a sociedade.  

Outra surpresa veio com os desenhos, pela riqueza de detalhes. De uma forma geral 

pode-se verificar nos desenhos os traços marcados por cores ou simplesmente a utilização de 

um lápis preto – forte e/ou fracos. Por meio dos desenhos dos sujeitos da pesquisa, pôde-se 

notar que todas as crianças demonstram possuir a compreensão das mudanças ocorridas em 

sua vida, devido à migração. Somado aos desenhos, observações e conversas com as crianças, 

durante a aplicação dos questionários, proporcionaram uma melhor descrição e aproximação 

com a realidade vivida por elas, na análise dos dados, como será relatado posteriormente. 
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2.3.1 O Trabalho com os desenhos 

 
 

O que me agrada principalmente, na tão complexa natureza do desenho, é o 
seu caráter infinitamente sutil, de ser ao mesmo tempo uma transitoriedade e 
uma sabedoria. O desenho fala, chega mesmo a ser muito mais uma espécie 
de escritura, uma caligrafia, que uma arte plástica. (ANDRADE, 1975, p. 71) 

 
A escolha em trabalhar com desenhos trouxe a possibilidade de levantar dados e 

observar a riqueza das representações das crianças participantes da pesquisa. Mário de 

Andrade (1975), a partir de seus estudos sobre desenhos, assinala que os “desenhos são para a 

gente folhear, são para serem lidos que nem poesias, são haicais, são rúbeas, são quadrinhos e 

sonetos.” (ANDRADE, 1975, p. 74). 

É nessa perspectiva que os desenhos foram apresentados neste trabalho. Não são 

meras ilustrações, mas uma sabedoria em si. Expressam sentimentos, conhecimentos e as 

representações das crianças, que podem ilustrar momentos vividos e presenciados por elas em 

um dado percurso de sua vida. Aqui essas ilustrações reportam-se à suas moradias, às escolas, 

às cidades de destino ou origem ou aos amigos (no anexo I são apresentados na integra os 

questionários respondidos pelas crianças). 

Ao folhear cada desenho pode-se perceber o sofrimento, as alegrias, as 

transformações, a esperança de uma criança. Transmitem também inúmeras informações, que 

cada leitor poderá interpretar e entender de uma forma diferente da apresentada no trabalho, 

visto que, “o verdadeiro limite do desenho não implica de forma alguma o limite do papel, 

nem mesmo pressupondo margens. Na verdade o desenho é ilimitado, pois nem mesmo o 

traço [...], nem mesmo o traço o delimita.” (ANDRADE, 1975, p. 74) 

Mario de Andrade (1975) afirma ainda que “o desenho, [...], é um jeito de definir 

transitoriamente [...]. Ele cria, por meio de traços convencionais, os finitos de uma visão, de 

um momento, de um gesto. Em vez de buscar as essências misteriosas e eternas, o desenho é 

uma espécie de definição [...].” (ANDRADE, 1975, p. 75) 

Outras autoras que serviram de suporte para o trabalho com desenhos foram Dulce 

Consuelo A. Whitaker (2002) e Elis Cristina Fiamengue. As autoras apresentam no artigo O 

método hoje uma pesquisa realizada em assentamentos na qual “os desenhos das crianças 

revelaram-se fonte inesgotável de representações sobre processo cultural e sobre as relações 

complexas dos homens rurais entre si e principalmente entre os homens e a natureza no meio 

rural”. (WHITAKER, 2002, p. 15).  
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Nessa mesma perspectiva, a presente pesquisa buscou dialogar com as representações 

das crianças. 

 
 

2.4 Dialogando com os sujeitos da pesquisa 
 
 
Para a análise de dados foram escolhidos dois eixos principais: Relações sociais e 

Articulação cultural na Escola. No primeiro eixo, em consonância com os objetivos dessa 

pesquisa, buscou-se compreender o que os participantes apontaram como diversidade 

cultural/territorial, a partir de seus espaços (escolas e moradias) e relações sociais (família, 

amigos, professores).  No segundo foram englobadas as informações sobre como os 

integrantes da instituição de ensino EMEF Capitão Chico Ribeiro lidam com essa diversidade. 

Um primeiro aspecto que merece destaque foi o número de participantes da pesquisa. 

Almejava-se a participação de 50 sujeitos, o que não foi possível porque, com a chegada do 

final de safra, muitos alunos retornaram às suas cidades de origem e alguns professores da 

instituição realizavam dois turnos de atividades escolares – respondendo a somente um 

questionário. Em função disso, no total participaram 34 sujeitos na pesquisa (tendo 35 

assinado o termo de consentimento), o que não parece ter prejudicado a riqueza dos dados 

levantados. 

A escolha dos sujeitos foi de suma importância para a análise das relações sociais 

existentes entre eles, uma vez que se pretendia identificar a rica diversidade presente na 

escola.  

 
 

2.4.1. Relações Sociais 
 
 
Esse eixo foi escolhido uma vez que a diversidade cultural e territorial se demonstra 

nas diferentes relações sociais das crianças - família, amigos e professores. A busca por 

melhores condições de vida por seus familiares por meio da migração resulta em novos 

convívios e perspectivas dessas populações. Com essas mudanças na vida dos sujeitos – seja 

em relação aos lugares, às famílias, aos amigos, às casas, à escola – ocorrem muitas 

aprendizagens, principalmente quanto às relações sociais estabelecidas. Para Maria Cecília 

Rafael de Góes, no artigo A formação do indivíduo nas relações sociais: Contribuições 

teóricas de Lev Vigotski e Pierre Janet: 
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[...] a construção social do indivíduo é uma história de relações com outros, 
através da linguagem, e de transformações do funcionamento psicológico 
constituídas pelas interações face-a-face e por relações sociais mais amplas 
(que configuram lugares sociais, formas de inserção em esferas da 
cultura, papéis a serem assumidos etc.). (GOES, 2000, p. 121) (grifos 
nossos) 

 
Assim, buscou-se compreender a diversidade cultural/territorial, entre os sujeitos da 

pesquisa, expressadas em suas relações sociais. Alguns aspectos para análise emergiram, 

quais sejam: linguagem (palavras, sotaque, dentre outros); comportamento (disposição para o 

diálogo com “estranhos”, curiosidade por conhecer outras pessoas, vontade de falar de si e de 

sua vida, relacionamento, segurança/insegurança, felicidade/tristeza; respeito/desrespeito) e 

representações das crianças26. Esses dados foram organizados levando-se em conta: o falar, o 

brincar, o conviver e o morar da população migrante. 

 

a) O falar;  

 

Durante o acompanhamento das atividades na instituição de ensino, foram observadas 

as diferenças de linguagem como expressões de cultura (FREIRE, 1983). O sotaque marcante 

da população nordestina, a utilização de terminologias e palavras diferenciadas como: arribar 

(levantar), aperrear (incomodar), abestado (otário), arrochado (valente), mainha (mãe), dentre 

outras.  

Para Góes, (2000) a linguagem é o que proporciona aos sujeitos a “sua participação 

nas relações sociais ou no planejamento das ações individuais.” (GOES, 2000, p. 118) Sobre 

isso, a autora diz que:  

 
A palavra tem o poder de regular e de conferir um caráter mediador à relação 
entre as pessoas. As interações verbais internalizam-se, isto é, são 
reconstruídas no plano individual, transformando-se em funções psicológicas 
e criando a base para a estrutura social da personalidade. As funções 
psicológicas emergem no plano das relações sociais, e o indivíduo se 
constrói a partir delas. (GOES, 2000, p. 121) 

 
Assim, a linguagem tem seu papel regulador, “sob uma concepção de um tenso 

entrelaçamento de condições de subordinação e de partilha, de se sujeitar e se impor, no 

encontro do indivíduo com outros.” (GOES, 2000, p. 120) 

                                                           
26 As “representações das crianças”, observadas por meio dos desenhos, tiveram como base teórica os 
posicionamentos de Elis Cristina Fiamengue. Para a autora, os desenhos têm sido utilizados em 
pesquisas com sucesso, “pelo fato de que o ser humano se expressa através do desenho com menos 
censura do que quando fala.” (WHITAKER, FIAMENGUE, 2002, p. 111).  
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Na escola pesquisada, essa diferença de linguagem vem sendo trabalhada de alguma 

maneira pelos professores, como nos casos em que foram propostas atividades de leitura de 

textos com distintas formas de linguagem, além de ser ressaltado o linguajar de cada aluno na 

sala de aula. 

Essa diversidade vocabular da cultura brasileira, entretanto, pode ser muito mais 

explorada pela escola. Como indicam alguns autores, o preconceito lingüístico está presente 

no cotidiano escolar e fora dele.  

Segundo Marcos Bagno (2007), na obra Preconceito linguístico o que é, como se faz, 

essa forma de preconceito não tem sido considerada na sociedade brasileira. Para o autor, no 

país a língua falada apresenta: 

 
[...] um alto grau de diversidade e de variabilidade, não só por causa da 
grande extensão territorial do país — que gera as diferenças regionais, 
bastante conhecidas e também vítimas, algumas delas, de muito preconceito 
—, mas principalmente por causa da trágica injustiça social que faz do Brasil 
o segundo país com a pior distribuição de renda em todo o mundo. 
(BAGNO, 2007, p. 15) 

 
Essas variações explicam o grande abismo existente entre a maioria da população que 

fala as “variedades não-padrão do português brasileiro27” e aqueles que falam uma variedade 

supostamente culta, que é a língua ensinada na escola. (BAGNO, 2007) Para esse autor, faz-se 

necessário que as instituições de ensino reconheçam e valorizem a diversidade lingüística de 

nosso país, evitando aquelas situações em que a norma lingüística ensinada se torna “uma 

verdadeira ‘língua estrangeira’ para o aluno que chega à escola proveniente de ambientes 

sociais onde a norma linguística empregada no quotidiano é uma variedade de português não 

padrão”. (BAGNO, 2007, p 18) De acordo com o autor: 

 
 [...] não existe nenhuma variedade nacional, regional ou local que seja 
intrinsecamente “melhor”, “mais pura”, “mais bonita”, “mais correta” que 
outra. Toda variedade lingüística atende às necessidades da comunidade de 
seres humanos que a empregam. [...] Toda variedade lingüística é também o 
resultado de um processo histórico próprio, com suas vicissitudes e 
peripécias particulares. (BAGNO, 2007, p 47) 

 
É, portanto, fundamental que as diferenças de linguagem sejam problematizadas, 

valorizadas e respeitadas como expressões da cultura já que, como destaca Lidiane 

                                                           
27 Segundo Bagno (2007) “Na verdade, como costumo dizer, o que habitualmente chamamos de 
português é um grande “balaio de gatos”, onde há gatos dos mais diversos tipos: machos, fêmeas, 
brancos, pretos, malhados, grandes, pequenos, adultos, idosos, recém-nascidos, gordos, magros, bem-
nutridos, famintos etc. Cada um desses “gatos” é uma variedade do português brasileiro, com sua 
gramática específica, coerente, lógica e funcional.” (BAGNO, 2007, p. 18) 
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Schlotefeldt Sobroza no artigo Escola X língua padrão, ideologia e preconceito lingüístico: 

“[...] nossa fala revela muito de nós e por ela podemos ser considerados inferiores, menos 

capazes.” Para a autora: 

 
O papel da escola é proporcionar diversos conhecimentos e aprendizagens, 
visando propiciar um ensino de qualidade a todos, respeitando os 
conhecimentos que cada um traz consigo e ampliando esses conhecimentos. 
Valorizar somente a língua padrão faz com que a sala de aula deixe de ser 
um espaço de comunicação e interação, onde todos expressam seus 
conhecimentos, e passa a ser um cenário de correção e repressão. 
(SOBROZA, s.d.)  

 

b) O brincar; 

 

Outra riqueza observada durante a pesquisa, e que faz parte da infância, foram as 

brincadeiras ocorridas em todos os momentos e lugares.  

 

  

 
Fotos 9 – Brincadeiras 

Fonte: Arquivo pessoal da presente autora (setembro/2010) 
 

Conforme ilustrado pelas fotos acima, algumas brincadeiras perduram ao longo dos 

tempos e ainda estão presentes no âmbito escolar, como o pular corda, jogar bola, pega-pega, 

dentre outras.  

Observou-se que as crianças interagem e brincam entre si com muita naturalidade, não 

tendo sido notada nenhuma diferença entre as brincadeiras entre as crianças da população 

local e da população migrante. Também não ficou evidente nenhuma forma de preconceito 

entre elas, como a exclusão nas brincadeiras. Claro que as manifestações de preconceito 
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podem ser muito sutis e pouco perceptíveis em um período tão limitado de pesquisa de 

campo. 

As brincadeiras apareceram nos desenhos feitos pelas crianças migrantes, quando 

solicitado que elas representassem os amigos na região de Igarapava e no nordeste. Pular 

corda e empinar pipa são brincadeiras presentes no cotidiano, como aparece na representação 

abaixo. Importante ressaltar que essa criança, em todos seus desenhos, possui um traço 

simples em branco e preto.  

A esse respeito, a obra de Nicole Bédaro (2000), Como interpretar os desenhos das 

crianças aponta algumas pistas, mesmo considerando que esse não seja o foco da presente 

pesquisa. A perspectiva da autora é muito interessante ao apresentar a importância do lápis, 

do papel, dos traços, do espaço, das formas, das cores, dentre muitos outros aspectos. Para a 

autora, é colocado na folha o estado de alma e de espírito sem que a criança se dê conta disso: 

“O desenho representa, em parte, o consciente, mas também, e mais importante ainda, o 

inconsciente. É a simbologia e as mensagens que estão ligadas ao desenho que nos interessam 

e não a estética deste.” (BÉDARO, 2000, p. 8)  

Aqui interessaram, entretanto, as informações do cotidiano das crianças, ou seja, não 

importando o território, seja no nordeste ou em Igarapava, as brincadeiras se mostram como 

importantes momentos de socialização e interação com os amigos. 

 

 
Desenhos 1 - Brincadeiras como momento de socialização 

Fonte: Crianças Migrantes 
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Outros dados que surgiram nos desenhos relacionados aos amigos, especificamente, 

foram as mudanças no número de amigos representados.  

 

Desenhos 2 – Indicação das mudanças em relação ao número de amigos 
Fonte: Crianças Migrantes 

 
Várias das crianças indicaram a ausência de amigos na região nordestina, pelo fato de 

terem ido para Igarapava com pouca idade não trazendo, portanto, a memória de um grupo de 

amizades, o que pode ser notado no desenho abaixo: 
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Desenhos 3 – Ausência de amigos na região nordestina 

Fonte: Crianças Migrantes 
 

Assim, os laços de amizade modificaram, sendo que houve aumento, diminuição ou 

ausência de amigos levando-se em conta o tempo e o território. 

 

c) o conviver - relações trabalho e família; 

 

Segundo Maria Aparecida de Moraes Silva, et.al. .(2007), no artigo A família tal como 

ela é nos desenhos de crianças, menciona que o tempo das crianças com a família está cada 

vez mais limitado, face às jornadas de trabalho dos pais. 

 
A maioria das crianças tem pouco tempo de contato com as mães ou pais. 
Muitas delas ficam o dia todo nas creches ou escolas, de onde são retiradas 
pelas mães ou avós no final da tarde. Por outro lado, as mães, após o 
trabalho fora de casa, acumulam a dupla jornada de trabalho, pois, ao 
chegarem a casa, necessitam desempenhar as tarefas domésticas – lavar 
roupa, cozinhar e limpar –, não dispondo de tempo para as relações afetivas 
com as crianças. (SILVA et.al., 2007, p.119) 

 
As informações obtidas nos questionários das crianças, principalmente no tópico sobre 

o acompanhamento e ajuda nas tarefas da escola confirmam esta distância provocada pelo 

trabalho dos pais nas lavouras de cana-de-açúcar. Para muitos desses trabalhadores, a 

madrugada representa o início da jornada de trabalho e após percorrer longos trajetos para 

chegar até as lavouras, enfrentam o plantio e o corte da cana sob o sol escaldante. Em seu 
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retorno à casa muitas vezes enfrentam outra jornada de trabalho (principalmente as mulheres), 

e o cansaço e esgotamento pela atividade exaustiva pode interferir nas relações com seus 

filhos, pois estão desejosos de um período de descanso antes da nova jornada na madrugada 

seguinte. 

Esse convívio parece estar fortemente atrelado ao trabalho dos pais. Quando 

perguntados sobre os sentimentos das crianças a respeito da profissão dos pais e se 

pretendiam seguir as mesmas escolhas dos pais, os dados foram bastante ilustrativos.  

Ao que parece, os participantes da pesquisa não apontam diferenças substanciais entre 

a alegria e tristeza pela escolha da profissão dos pais. Das crianças participantes da pesquisa 

oitos têm pais que trabalham nas lavouras de cana-de-açúcar, sendo que dois desses alunos 

indicaram serem felizes com a profissão dos pais, dois indicaram tristeza, um confusão, dois 

indicaram raiva e um aluno não marcou nenhuma das alternativas de sentimento. Com relação 

aos onze alunos cujos pais não são trabalhadores rurais, dez se mostraram felizes pela 

profissão deles e um não marcou nenhuma alternativa. Já com respeito ao desejo de seguir a 

profissão dos pais, somente uma criança migrante indicou que sim, ao passo que cinco das 

crianças cujos pais não trabalham na lavoura da cana querem seguir suas profissões. 

A fala de uma criança migrante participante da pesquisa, colhida durante as 

observações de campo, expressa a esperança de melhora depositada na educação: “para 

quando eu crescer eu me formar para não precisar cortar cana.” 

Também o depoimento da mãe mostra semelhanças, quando questionada sobre o que 

espera para a vida de seus filhos:  

 
“Ah, uma vida bem melhor. Melhor do que eu levei na idade deles. A idade 
deles que eu levei foi muito complicada. Hoje não. O que eu posso fazer 
para os meus filhos hoje estando dentro dos limites eu faço. Agora para os 
meus filhos eu espero só melhora.” Sendo que os desejos da mãe são 
destacados como: “Ah, eles estudarem, fazer uma faculdade, ter o serviço 
que eles desejam, que eles têm vontade, sabe? Eles têm um sonho e eu mais 
ainda, né. A gente que é mãe já sabe né? Quer só melhora para os filhos.” 
 

Não se pode afirmar, contudo, que esse sentimento seja de todas as pessoas da 

população migrante de Igarapava, ou mesmo de outras regiões. Porém, a esperança na 

educação expressada pelas camadas populares é recorrente em muitas falas, na literatura, nas 

músicas, e mesmo nas pesquisas científicas. 

 

d) o migrar – família; 
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A realização da entrevista com uma mãe, escolhida entre os 10 alunos que 

responderam o questionário II; trouxe a riqueza e as emoções da visão de uma integrante da 

população migrante. Mesmo que represente somente a visão de uma pessoa de uma família, e 

que o foco da pesquisa estivesse direcionando olhares principalmente às crianças, a entrevista 

realizada trouxe informações significativas para a pesquisa. 

Para a entrevistada, a migração para a cidade de Igarapava trouxe muitas conquistas, 

conforme apresentado pela mesma:  

 
Ah, Eu consegui muita coisa, eu consegui um serviço, eu consegui uma 
casinha pra mim Graças a Deus, consegui um marido que eu amo de 
verdade. (risos) que é a pessoa importante da minha vida. 
 

As narrativas da mãe ilustram a ocorrência de muitas modificações na vida dessa 

integrante da população migrante, mudanças essas significativas para toda a família e não 

somente no mundo da criança. Falando sobre essas mudanças, a entrevistada menciona: 

 
Aí menina, foi complicado sabe?! Mas, algum tempo a vida melhorou, 
mudou muito mesmo. Vim da Bahia pra cá. Ah, foi uma vida muito 
complicada, agora depois graças a Deus melhorou. Hoje ta melhor mais 
ainda, graças a Deus. Porque eu to aqui, né. Por que... Lá na Bahia, La 
onde eu morava. Lá é muito complicado só quem tem seu serviço fixo mesmo 
pra ter uma vida melhorzinha, né, senão fica difícil como sempre. Aqui não, 
aqui modificou muito. Minha vida melhorou muito graças a Deus. 

 
Nesse caso, a entrevistada, apesar de se considerar como parte da população migrante, 

estabeleceu-se em Igarapava e tornou-se, também, uma moradora e trabalhadora local. 

Algumas mudanças também foram apontadas pelas crianças. Quando solicitadas a 

desenhar suas famílias na cidade de origem e em Igarapava, as crianças representam 

mudanças significativas de um território de vida e território vivido28. 

 

                                                           
28 Terminologias utilizadas por Dirce Koga – “[...] território onde as pessoas vivem e se relacionam.” 
(KOGA, 2003, p. 28) 
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Desenhos 4 – Mudanças na família em relação à região nordestina e em Igarapava 

Fonte: Crianças Migrantes 
 

O desenho acima, apresentado em cores fortes, indica uma família na região 

nordestina e na cidade de Igarapava. A criança optou por identificar pela escrita cada um dos 

integrantes de sua família, contribuindo para ilustrar as mudanças ocorridas. 

Partindo da relação e da importância entre desenho e oralidade, Sueli Ferreira (1996), 

expressa em sua dissertação de Mestrado na Universidade Estadual de Campinas, intitulada 

Figuração e imaginação: um estudo da constituição social do desenho infantil, aponta: “uma 

contribuição na busca de um novo modo de interpretar o desenho infantil, ou seja, aquele que 

se preocupa com a constituição social da criança, de sua realidade, de sua imaginação e de seu 

desenho.” (FERREIRA,1996, p. 4) Continua a autora, “no caso do desenho, os significados 

são expressos não pelas figuras mas, pela linguagem. Esta mediatiza as significações e o 

reflexo do mundo”. (FERREIRA, 1996, p. 25).  

 
Interpretando um determinado desenho da criança percebemos 
imediatamente um significado objetivo comum, [...]. Porém, o significado 
subjetivo da figuração, só é possível ser revelado pela própria palavra 
daquele que a imagina. Subjetivamente, cada um de nós, ao interpretar o 
desenho como um todo, atribui um significado que pode ou não ser 
coincidente entre si e com aquele do autor. (FERREIRA, 1996, p. 26) 

 
Para Sueli Ferreira (1996) o desenho reflete o conhecimento da criança além da “sua 

realidade conceitualizada, constituída pelo significado da palavra.” (FERREIRA, 1996, p. 

33) 
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Ainda em relação ao desenho acima, a criança expressa pela escrita e pelas ilustrações 

como sua família se modificou: no nordeste convivia com dois irmãos, a avó o pai e a mãe. Já 

em Igarapava, a família se restringiu a ela própria e à mãe, com um novo membro 

representado pelo padrasto. E em ambos os casos, sua expressão é de felicidade. 

É importante mencionar que a análise dos desenhos pode trazer infinitas 

interpretações. Para Ferreira “cada interprete terá uma determinada imagem mental de um 

determinado objeto e, consequentemente, cada um deles poderá imaginar, inventar e 

reconstruir, para si próprio, um espetáculo que pode ou não, ser coincidente com o do autor e 

com o de outros intérpretes.” (FERREIRA, 1996, p. 60) 

O migrar pode ter representado para alguns, o pegar o destino com as próprias mãos 

em busca de um lugar social (GUILLEN, 2001), ou quem sabe fugir à penumbra da vida na 

seca nordestina (MELO NETO, 2008). Independente disso, o que se pode afirmar é que o 

território tem força (SANTOS, 2008, 2005, 1982), e as modificações em relação à família se 

refletem no cotidiano dos indivíduos. A riqueza do desenho demonstra que a criança é 

criadora e criatura da cultura, ser histórico, e sua produção tem grande valor. (GOBBI, 1999) 

De uma forma geral, os dez alunos que responderam ao questionário II, trouxeram à 

tona os mais variados dados, como por exemplo, variação dos integrantes familiares, presença 

de novos companheiros (as) e famílias com a presença de parentes consanguíneos ou não (a 

partir da escrita nos desenhos). O que se nota, entretanto, é que em todos foi ilustrado o fato 

de que sempre alguém foi embora ou ficou. 

Os desenhos das crianças juntamente com o depoimento da mãe e a pesquisa realizada 

na escola, confirmam as modificações de forma significativa na vida do migrante, como por 

exemplo, as formas de vida da família, os meios de trabalho, os locais freqüentados 

(sociedade em geral), responsabilidade das crianças (muitas vezes cuidando da casa, olhando 

outros irmãos, etc.); dentre outros.  

Outros dois desenhos ilustram a diminuição dos membros familiares com a migração. 
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Desenhos 5 – Diminuição da família 

Fonte: Crianças Migrantes 
 

Apesar da diminuição de algumas famílias, o depoimento da mãe não ressalta as 

perdas, como segue: 

 
[...] Não, não perdi nada menina, só ganhei. Eu nem lembro que Bahia 
existe pra mim. Nem lembro. Deus é tão bom menina pra mim, que até 
minha mãe e meu ultimo irmão eu consegui buscar de volta. Graças a Deus. 
Agora tá tudo aqui uma família, irmão e mãe. 

 
 Mesmo afirmando que só houve ganhos, o depoimento da mãe reforça as mudanças 

ocorridas face à migração pois, muita coisa ficou para trás, e as lembranças e saudades sempre 

fazem parte da vida do migrante: 

 
Tenho. Ah, de muita coisa que a gente tem na vida né, que as vezes já passou 
pela vida da gente. Um pouquinho de saudades. Lembranças, né. Então a 
gente sente muita coisa. Às  vezes a gente nasceu em um lugar e criou ali, a 
gente sempre tem uma lembranças uma recordação de uma amigo, de uma 
tia que ficou pra trás e um tio. A gente tem uma lembrança. Vai falar que 
Deus passou uma página nisso aí, porque não passa. Sempre tem um sonho 
de voltar lá vê as pessoas, vê os amigos, os parentes que ficou pra trás. 

 
Uma das crianças, entretanto, se mostrou feliz na região nordestina e confusa na 

cidade de Igarapava, como mostra o desenho abaixo. 
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Desenhos 6 – Modificações da família com variação de sentimentos pela criança 

Fonte: Crianças Migrantes 
 
Interessante notar que, enquanto algumas famílias diminuíram com a vinda para a 

cidade de Igarapava, em alguns casos as famílias aumentaram, conforme o desenho abaixo: 

 

 
Desenhos 7 – Aumento da família 

Fonte: Crianças Migrantes 
 

Mesmo que o território tenha força (SANTOS, 2008, 2005) inclusive de mudar a 

estrutura familiar, para melhor ou pior, para mais ou menos integrantes, inserindo integrantes 
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diferentes, dentre outras variações indicadas pelas crianças. Os desenhos abaixo ilustram 

família que se manteve em ambos os espaços. Essa criança apresenta todos os familiares de 

mãos dadas, diferenciando somente o chão em que pisam, sendo que a família é a mesma e 

feliz.  

 

 
Desenhos 8 – União familiar 
Fonte: Crianças Migrantes 

 
Essa interpretação, entretanto, deve ser relativizada, uma vez que “a imagem não fala 

por si mesma”, como afirmam Maria Aparecida de Moraes Silva, et.al.(2007). Esses autores 

analisam as questões de famílias afetadas pela economia da cana por meio de desenhos de 

crianças e, para eles, deve se levar em conta que essas pessoas passaram várias mudanças em 

sua organização familiar, tanto econômicas como sociais, acarretadas pela vinda para as 

cidades, e que estas irão se refletir em seus comportamentos e em sua estruturação psíquica 

(SILVA et.al., 2007). 

Assim, apesar de os desenhos das crianças expressarem o mundo vivido, como afirma 

Andrade (1975), há que se levar em conta um conjunto de fatores não revelados, como as 

diferenças sociais, culturais e econômicas presentes em uma mesma sociedade e os diferentes 

processos cognitivos desenvolvidos pelas crianças (SILVA et.al., 2007). 
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Apesar da modificação da estrutura familiar29 apontada nos desenhos, e também do 

distanciamento dos pais em função de sua jornada de trabalho, quando perguntadas sobre a 

colaboração da família nas tarefas escolares e a felicidade em relação ao auxílio, os 

resultados demonstram que a mãe ainda é a pessoa mais presente no cotidiano das crianças.  

Do total de alunos participantes, 10 indicaram a ajuda da mãe, sendo que seis 

apontaram sentir-se felizes por isso, duas marcaram a confusão, um não marcou alternativa e 

ninguém apontou a alternativa tristeza. Houve a indicação por três crianças o pai e a mãe 

ajudando nas tarefas, (dois apontaram ser felizes por isso e um confuso). O pai sozinho foi 

indicado em ajudar nas tarefas da escola por dois alunos e pela ajuda ambos indicaram ser 

felizes. Os amigos, avós e tios também foram mencionados por dois alunos na colaboração 

das tarefas que também apontaram a felicidade pela ajuda. Por fim, três alunos mencionaram 

não terem ajuda de ninguém nas tarefas da escola e por isso um indicou sentir confuso e dois 

não indicaram nenhum sentimento em relação a isso. Conforme gráfico abaixo: 
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Gráfico 1 – Indicação da colaboração nas tarefas escolares e sentimentos 
 

                                                           
29 É importante mencionar que, embora não seja o foco deste estudo, a variedade das famílias pode ser 
constatada através de muitos estudos direcionados a tal temática, como por exemplo: famílias 
monoparentais (COSTA, 2000), filiação ilegítima (LOPES, 1995), estrutura familiar (COSTA, 1977), 
cuidados de irmãos (DELLAZZANA, FREITAS, 2010), organização familiar (MARTIN, ANGELO, 
1999), proteção social (CARVALHO, ALMEIDA, 2003), avós como uma extensão da família nuclear 
e configurada como a família possível (NUNES, VILARINHO, 2001); dentre muitos outros. Diversos 
desses estudos mostram que a estrutura das famílias atualmente não condiz com o modelo 
“idealizado”, do qual faziam parte o pai, a mãe e os filhos. Esse fato também se demonstra nos dados 
obtidos na presente investigação. 
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Complementando as informações obtidas com os desenhos, por meio de conversas 

informais durante as observações de campo descobriu-se que muitas das crianças da sala 

freqüentam, no período da manhã, instituições sociais como abrigos, que oferecem auxílio nas 

atividades escolares e contribui para as necessidades básicas das crianças, como alimentação e 

vestuário. O contato com a família somente ocorre após o encerramento das atividades da 

escola e quando os pais chegam da jornada de trabalho com o corte da cana. 

Para Mario Sergio Cortella (2000), na obra A escola e o conhecimento: fundamentos 

epistemológicos e políticos, algumas situações estão presentes no cotidiano das escolas 

públicas e dentre elas as limitações das famílias na colaboração das tarefas da escola; segue o 

autor: 

 
É notório que o apoio da família (dos pais, principalmente) é fator 
importante no acompanhamento das atividades escolares das crianças; 
contudo, se esse fator for maximizado e, daí, considerado imprescindível no 
planejamento que fazemos das tarefas, podemos colidir com a realidade 
especificas. Nas camadas populares brasileiras (grande maioria da 
população), a educação formal dos adultos é percentualmente baixa e não é 
raro, entre eles, que uma criança que esteja, digamos, na 3ª série do 1º Grau, 
tenha mais escolaridade que seus pais; como pode, então, por eles ser 
ajudada? (CORTELLA, 2000, p. 140) 

 
Sobre a participação das famílias nas atividades escolares, os professores revelaram 

que esta ainda é muito precária. Nota-se que esta participação é maior em relação a reuniões e 

quando chamados, conforme apresenta o gráfico abaixo: 
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Gráfico 2 – Participação da família no âmbito escolar 

 
Vitor Henrique Paro (2006), na obra Administração escolar: introdução critica, afirma 

que “parece não haver dúvidas de que a escola deve cada vez mais envolver os pais de alunos 

e a comunidade em geral em suas atividades.” (PARO, 2006, p. 163) O autor ainda continua 

ressaltando a importância da participação dos pais no cotidiano escolar, mas menciona que:  
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Na realidade, entretanto, há uma quase total ausência de participação da 
comunidade nos assuntos da escola, principalmente no que diz respeito às 
camadas sociais mais pobres, precisamente aquelas que talvez pudessem 
mais se beneficiar de um contato mais estreito com a escola, pelo menos em 
termos de orientação a respeito do desempenho de seus filhos no ensino. 
Esta, todavia, não é uma questão que a escola sozinha possa resolver, por 
completo, já que existem problemas estruturais ligados às condições 
precárias de vida em que se encontram as famílias, que impedem a maioria 
dos pais de participarem. É praticamente impossível aos pais de alunos das 
camadas mais carentes da população, depois de uma longa e extenuante 
jornada de trabalho, ainda encontrar forças ou disposição ara frenquentarem 
reuniões nem sempre agradáveis ou produtivas para eles mesmos. (PARO, 
2006, p. 163) 

 
A obra Gestão Democrática da escola pública, de Vitor Henrique Paro (2008), 

demonstra a importância de que se busque “propiciar condições concretas de participação das 

camadas trabalhadoras nos destinos da educação escolar”. (PARO, 2008, p. 14) 

Nota-se, através dos dados apresentados nesta pesquisa, que a maioria dos pais dos 

alunos não tem uma participação maior no cotidiano da escola devido às condições de 

trabalho - a precarização das condições de trabalho no âmbito rural, o desemprego, o mercado 

laboral sazonal, além do gasto de energia no trabalho pesado do corte de cana (SILVA et.al., 

2007), podem acarretar algumas das limitações de freqüência dos pais na esfera escolar. 

Paro (2006) ao fazer menção sobre a participação da família no cotidiano escolar, 

menciona que “este é um problema muito serio que aponta para a necessidade de não se 

medirem esforços, quer na escola, quer fora dela, no sentido de que classe trabalhadora venha 

cada vez melhores condições de participar da vida da escola.” (PARO, 2006, p. 164)  

Quando questionados sobre com quem moravam, foi apresentado pelo grupo de alunos 

que o pai e a mãe ainda na maioria das vezes estão presentes e isso traz felicidade – sendo que 

muitos alunos indicaram duas alternativas no questionário, “pai/mãe e mãe”. Sete das crianças 

apontaram que moram com o pai e a mãe, sendo que seis são felizes por morar com eles e um 

não marcou nenhuma. Duas crianças indicaram morar com o pai e por isso são felizes. Só 

com a mãe moram sete crianças e quatro delas indicaram ser felizes, uma triste e duas 

confusas. Os avós e tios também foram indicados por duas crianças sendo elas felizes. Por fim 

uma criança afirmou viver com os padrinhos e ser feliz por isso. O que é observado nos 

gráficos abaixo: 
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Gráficos 3 – Quem mora com as crianças e sentimentos 

 
Com relação aos domicílios foi constatado, que os locais de residência das crianças se 

concentram no espaço urbano da cidade de Igarapava, a única exceção é de um aluno que tem 

residência na cidade de Delta/MG30, mas também no âmbito urbano. 

Em relação aos domicílios anteriores das crianças, houve uma maior concentração nas 

cidades de: Santa Inês/MA, Pio XII/MA, Barro Vermelho/MA, Recife/PE, Valência/PI e 

Eunápolis/BA31.  

 

                                                           
30 O município de Delta situa-se no Triângulo Mineiro, na divisa entre os Estados de Minas Gerais e 
São Paulo, fica a aproximadamente 10 Km da cidade de Igarapava. Histórico da Cidade. 
http://www.delta.mg.gov.br/historia.html 
31 Além das crianças participantes, esses dados foram corroborados por meio de conversas informais 
com professores e gestão da escola.  
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Desenhos 9 – Casa no nordeste e em Igarapava – telhado de palha 

Fonte: Crianças Migrantes 
 

A criança autora do desenho acima se aproximou da pesquisadora durante a realização 

do questionário e mostrou que a casa no nordeste tinha telhado de palha e muitas partes 

montadas de madeira, com o sol muito forte. 

A aproximação e o contato com a criança foram muito importantes para que a 

interpretação deste desenho fosse possível, pois a confiança e afetividade fizeram que a 

própria criança se preocupasse em realizar os esclarecimentos para a pesquisadora. Tal fato só 

foi possível devido ao tempo de acompanhamento no cotidiano dos alunos. Em relação à 

aproximação e observação do grupo, importante citar a pesquisa de Fernanda Telles Márques 

(1997), que também trabalhou com desenhos a partir de uma visão antropológica. Em sua 

dissertação de Mestrado em Sociologia, intitulada A 'Maldição das ruas´ e o estigma do 

pivete: Um Estudo Antropológico da Infância em Situação de Rua na Cidade de Santos, SP, a 

autora entendeu a criança “como um agente produtor da história (e não como sua mera e 

passiva produção)”. (MARQUES, 1997, p. 10) 

Nesta perspectiva, a interação das crianças com a pesquisadora trouxe muitos 

esclarecimentos. 

Os desenhos apresentados pelos alunos das casas na região nordestina e na cidade de 

Igarapava expressaram diferentes sentimentos: um deles indicou sentir raiva por morar na 

cidade de Igarapava; seis indicaram felicidade no nordeste e cinco em Igarapava; a tristeza 

não foi indicada em Igarapava, mas um aluno indicou que se sentia triste no nordeste. Dois 
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alunos na região nordestina e três em Igarapava se mostraram confusos. Alguns alunos não 

marcaram nenhuma opção e outros indicaram várias alternativas. Também houve quem 

indicasse nos desenhos a chuva na região nordestina, além do sentimento de tristeza; a raiva 

foi indicada por essa criança, referindo-se ao morar na cidade de Igarapava, conforme 

desenho abaixo. 

 

 
Desenhos 10 – Chuva na região nordestina e a indicação de raiva na cidade de Igarapava 

Fonte: Crianças Migrantes 
 

 
2.4.2 Articulação cultural na escola 

 
 
Uma das primeiras observações realizadas na escola, em relação aos alunos, foi o 

uniforme fornecido a eles pela prefeitura, todos de cor verde claro com uma frase de Paulo 

Freire “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade 

muda.” A frase chamou a atenção da pesquisadora para o que ocorria de fato naquela escola, 

se sua proposta estava indo ao encontro com o que proclama Freire. O que se pôde observar, 

entretanto, foi que, em primeiro lugar, mesmo com o fornecimento de uniforme para todos os 

alunos, muitos não o utilizavam e a grande maioria frequentava a escola com chinelos de dedo 

e bermuda jeans. Não diferente da maior parte das escolas públicas do país, as diferenças 

entre os alunos se mostram presentes em muitos aspectos. Na prática, todos frequentando e 

tendo acesso à mesma educação, mas a realidade de cada um trazia consigo fortes marcas de 

desigualdade social. 
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Por ocasião da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, firmada na 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de 

Aprendizagem, realizada 1990 em Jomtien na Tailândia, foi declarado o direito à educação de 

qualidade para todos. (DMET, 1998). Dentre os tópicos da declaração pode ser destacado: 

 
Um compromisso efetivo para superar as disparidades educacionais deve ser 
assumido. Os grupos excluídos - os pobres: os meninos e meninas de rua ou 
trabalhadores; as populações das periferias urbanas e zonas rurais os 
nômades e os trabalhadores migrantes; os povos indígenas; as minorias 
étnicas, raciais e lingüísticas: os refugiados; os deslocados pela guerra; e os 
povos submetidos a um regime de ocupação - não devem sofrer qualquer 
tipo de discriminação no acesso às oportunidades educacionais. (DMET, 
1998, p. 4) 

  
Como o exposto nessa Declaração, não deveria existir qualquer tipo de discriminação 

no ambiente escolar, pelo contrário, esse representaria um espaço de suma importância para se 

trabalhar essas questões, por ser um local eminentemente educativo. O espaço para Santos 

(1982, p.50) é “uma realidade objetiva, um produto social e um subsistema da sociedade 

global, uma instância”. Nessa perspectiva, a escola poderia e deveria, portanto, como um 

espaço ligado a processos sociais, contribuir para a transformação da realidade em que os 

educandos estão inseridos. 

Ao solicitar às crianças que realizassem os desenhos da escola na cidade de origem e 

destino, nos foi apresentado o seguinte:  

 

 
Desenhos 11 – Escola no Nordeste e em Igarapava – a felicidade 

Fonte: Crianças Migrantes 
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Nos desenhos são partilhados alguns traços semelhantes na imagem da escola de 

Igarapava, desenhada em preto e branco ou em cores. São ilustrados: o jardim, os muros, a 

escadaria, dentre outras características do prédio. 

Nota-se que as crianças indicam também como sendo felizes na escola, não existindo 

diferenças em relação a esses sentimentos na escola na cidade de Igarapava ou na região 

nordestina. 

Já o questionamento a todos os alunos da sala de aula em relação à escola e aos 

estudos, percebeu-se que os alunos gostam de ir à escola e de estudar, além de serem felizes, 

conforme foi apresentado no gráfico abaixo: 

 

 
Gráfico 4 - Gostar de estudar e da escola 

 
Sobre esse tema trata Mario Sergio Cortella (2000), a partir de olhares de docentes e 

discentes sobre a escola, sobre o universo vivencial do aluno e os conteúdos escolares, como 

ilustra o trecho abaixo: 

 
Dizemos nós: “eles não querem saber de nada”; dizem eles: “as aulas não 
têm nada a ver comigo”. Conclusão nossa: “eles não gostam da escola”. Não 
é verdade; quase todas as crianças gostam da escola. Do que, talvez, não 
gostam muito, é das nossas aulas.” (CORTELLA, 2000, p. 117, itálico do 
autor e grifo nosso) 
 

Continua o autor: 

 
[...] é só observar a alegria com a qual chegam, a algazarra no portão, os 
gritos no pátio; [...] Toca o sinal do intervalo, saem correndo, esfuziantes, 
colocando em risco até a própria segurança; [...] Hora de ir embora porque 
terminaram as aulas ou faltou um professor? Não querem; ficam pelos 
corredores e portões rindo, brincando, conversando. Precisamos despachá-
los, pois adoram a escola. (CORTELLA, 2000, p. 117) 

 
Durante a realização da pesquisa, essa alegria foi observada e percebida no cotidiano 

das crianças, seja em sala da aula, no recreio, na entrada e saída da escola, em festas e 
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eventos. Notou-se entre os alunos um convívio harmonioso, com a presença de respeito, 

carinho e amizade.  

Neste espaço de tanta riqueza, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) indicam 

como objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de compreender a 

cidadania, o conhecimento e valorização da diversidade cultural dentre outros: 

 
� compreender a cidadania como participação social e política, assim 
como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no 
dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; 
� conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, 
posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 
culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 
características individuais e sociais;  
� desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 
confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de 
inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na 
busca de conhecimento e no exercício da cidadania;[...](BRASIL, 1997, p. 6) 

 

Mesmo com a necessidade de valorização da cultura dos alunos, conforme indica 

PCN, quando perguntados, sobre como a temática diversidade cultural é trabalhada na sala 

de aula e na escola, a maior parte dos professores respondeu que somente às vezes ela esta 

presente, conforme apresentam os gráficos abaixo: 

 

  
Gráficos 5 – Diversidade cultural trabalhada na escola e em sala de aula 

 
Os resultados demonstram a importância do trabalho do professor em relação à 

temática diversidade cultural, para que por meio de diferentes formas de manifestações – seja 

na sala de aula ou em outros ambientes escolares – sejam direcionadas as atividades escolares 

com o significativo valor aos alunos, conforme afirma Cortella: 

 
Buscar “enxergar” o outro não implica de forma alguma aceitá-lo como é; 
não há pratica educativa coerente se não houver inconformidade, dado que a 
própria palavra “educação” significa conduzir para um lugar diferente 
daquele em que se está. No entanto, a incompreensão da gênese e 
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desdobramento dos valores e conhecimentos daqueles com os quais 
convivemos é um obstáculo brutal para uma relação pedagógica autônoma e 
produtiva. (CORTELLA, 2000, p. 50) 
 

Continua o autor: 

 
O empenho consistente em uma visão de alteridade permite identificar nos 
outros ( e em nos mesmos!) o caráter múltiplo da Humanidade, sem cair na 
armadilha presunçosa de taxar o diferente como sendo esquisito, excêntrico, 
esdrúxulo e, portanto, assimilar a postura prepotente daqueles que não 
entendem que se constituem em um dos arranjos possíveis do ser humano, 
mas não o único ou, necessariamente, o correto. (CORTELLA, 2000, p.51) 

  
O que não pode existir no ambiente escolar, são práticas educativas 

descontextualizadas e que se trabalhe a temática diversidade cultural/territorial somente em 

datas festivas ou comemorações, necessitando que se tornem atividades constantes no 

cotidiano escolar.  

 
Muitas escolas degradam a cultura popular brasileira ao fazerem simulacros 
de “festas juninas”. Mesmo tendo em conta o imenso esforço feito pelos 
professores (semanas de ensaio!), as crianças são fantasiadas de caipira 
(roupas remendadas, dentes falhados, bigodes e costeletas horrorosas, 
chapéus esgarçados, andar trôpego e espalhafatoso e um falar incorreto), 
como se os trabalhadores rurais assim o fossem por gosto, ingênuo e 
palermas. Poucas escolas explicam a origem das festas e a importância do 
cidadão campesino e resguardam sua dignidade; poucas, ainda, destacam que 
falha no dente não é algo que aquele brasileiro ou aquela brasileira tem para 
ficar “engraçado” (são desdentados por sofrimento), ou informam que eles 
produzem comida e passam fome, como se fossem subumanos, não têm 
acesso à escola etc.(CORTELLA, 2000, p. 149) 

 
O que se percebe na fala do autor é que as festas escolares não podem ser direcionadas 

para ridicularizar ou não apresentar sentido e aprendizagens aos alunos; é importante que as 

temáticas das festas escolares sejam direcionadas à qualidade da aprendizagem dos alunos. 

A temática diversidade cultural foi vista na sala de aula, pela maioria dos professores, 

como sendo sempre uma forma de riqueza, já em relação à visão na sociedade o que 

predominou entre os professores é que a temática nunca é indiferente, além de às vezes ser 

considerada como problema. 
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Sala de aula 

 

Sociedade 

 
Gráficos 6 – Diversidade cultural na escola e na sociedade 

 
Os professores foram questionados sobre os sentimentos presentes entre os alunos da 

população local e da população migrante na sala de aula. As respostas apontam a 

predominância do carinho, da atenção e da tolerância. Porém, alguns indicaram que a 

discriminação, o preconceito e a exclusão, estejam presentes em alguns momentos. A maior 

parte das respostas indicou que a discriminação, o preconceito e a exclusão nunca estão 

presentes na escola. O que se comprova pelo gráfico abaixo: 
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Gráfico 7- Sentimentos entre alunos na sala de aula 

 
Para a mãe entrevistada existe tratamento diferenciado na escola entre a população 

local e a população migrante, conforme demonstra em sua fala: 

 
Tem um pouquinho sim. Às vezes tem umas crianças, que às vezes é coisa de 
criança, mas elas procuram unir as crianças de fora procuram unir com as 
daqui, é onde que sempre tem uma coisa boa acontecendo. Então eles 
sempre têm diferença, de conversa, de fala, de alguma coisa, sempre tem 
uma diferença, a língua fala diferente. Então tem muitas diferenças um dos 
outros, mas em convivência eles se dão bem sim, muito bem. Unir eles são 
unidos, eles procuram unir. É brincadeiras, às vezes eles tem brincadeiras 
pesadas e brincadeiras leves. E ali tem uma sala ótima, né. 



87 

 
Já na sociedade a entrevistada destaca que em relação ao tratamento. 

 
Ah, tem um pouco de diferença. Assim, as pessoas lá é diferente das daqui. 
As pessoas aqui elas é mais, é mais, como se diz? Elas procuram ajudar 
mais as pessoas, elas procuram fazer uma, como que eu vou falar? Elas 
procuram unir as pessoas para poder ta ajudando aquelas pessoas que 
precisam que vem de fora. Às vezes até montam cesta básica, eu já passei 
por isso. Formam um grupo que quer ajudar as pessoas. Eu acho muito 
importante aqui. Porque lá na Bahia não tem isso não fia, lá é cada um por 
si e Deus por nós. É verdade, aqui é maior legal. Tem as entidades que 
ajuda e tem as pessoas que ajuda. Então isso é muito importante para a 
população. No entanto, é o que eu te falo, a vida aqui é melhor, entendeu? 
Eu falo, que nem eu. Eu comecei a onde, comecei na roça cortando cana. 
Hoje eu to aqui, dentro da escola, olhando crianças. Isso é importante pra 
mim. Meu pai tem orgulho disso, ele achava que eu não ia dar nada na vida, 
então hoje é muito importante pra mim menina. Hoje eu to tendo muita coisa 
que hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo. 

 
Nota-se já em relação ao questionamento sobre o tratamento dos alunos para com os 

professores o grupo apresentou – tanto pela população local quanto pela migrante – a 

predominância do carinho sempre, o que pode ser observado nos gráficos abaixo: 

 
Local 

 

Migrante 

 
Gráficos 8 – Tratamento dos alunos com os professores 

 
Ao questionar os professores sobre interesse e envolvimento nas atividades e pela 

aprendizagem dos alunos, esses apontaram um nível de aprendizagem regular; sendo 

relevante destacar que a população migrante apresenta também a baixa aprendizagem. 

Conforme gráficos abaixo: 
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Gráficos 9 – Aprendizagem, interesse e envolvimento dos alunos 

 
Ao observar os dados sobre a aprendizagem, interesse e envolvimento dos alunos – 

migrante e local – é importante destacar, conforme ensinamentos de Cortella (2000)  a 

necessidade de trabalhar os conteúdos, partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, 

contextualizando e marcando o ensino através cotidiano e da cultura, levando em conta a 

realidade dos alunos, “levar em conta não significa aceitar essa realidade mas dela partir; 

partir do universo do aluno para que ele consiga compreende-lo e modifica-lo.” 

(CORTELLA, 2000, p. 16) 

O autor ainda afirma que “a atenção aguda à realidade social circunstante dos alunos é 

elemento basilar para a construção coletiva de uma escolarização que conduza à autonomia e 

à cidadania livre.” (CORTELLA, 2000, p. 141) 

O ensino e o aprendizado dos alunos ocorrem de forma constante, seja na escola ou 

com a família. Se o que se deseja é uma educação emancipadora, são necessárias 

oportunidades para os alunos se desenvolverem como cidadãos participativos, críticos e 

reflexivos, capazes de agregar, interagir e participar na sociedade.  

Segundo a mãe entrevistada, falando sobre a importância da educação para o filho: 

“Da educação para o meu filho? Ah, é muito importante na vida da gente, né. Educação em 

primeiro lugar”. Continua falando sobre a importância da educação escolar, “Ah, pra mais 

pra frente ele ser alguma coisa na vida. A educação aqui é muito importante pra ele.” Já em 

relação à educação na família, destaca que “A educação que ele recebe em casa também é 

importante; que é da mãe e do pai é muito importante também. A gente faz o que pode para 

os filhos. Mais pra frente o filho que vai agradecer a gente.” 

Para a entrevistada o estudo é importante para alcançar a qualidade de vida. A 

qualidade de vida enquadra: 

 
[...] um estudo, uma casa boa pra morar, uma educação, é uma vida melhor, 
[...] é um trabalho quando tiver na idade. Uma dedicação, uma vida normal. 
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Trabalhando, lutando pra conseguir o que quer. Porque hoje se você não 
lutar pra conseguir o que quer, não vem fácil não. 
 

Sendo que, conseguir isso na cidade de origem é difícil. 

 
Ai menina, na Bahia é difícil conseguir alguma coisa, principalmente 
serviço. Uma pra começar, lá é a terra do cacau. O que é que acontece, 
acabou o cacau, não tem serviço. Tem que sofre. Tem que ir para o rio 
pescar. Aqui não. Aqui tem serviço, se você não da certo em um, você vai 
pra outro. Você põe currículo. Você tem uma possibilidade melhor, 
entendeu? Você tem uma chance de vida, você tendo esforço pra trabalhar, 
sendo uma pessoa que gosta de trabalhar, você não fica desempregado. 
Agora é difícil, né. Mas como diz o outro daquele modo que a gente fala. 
Antes um pouco continuado do que um pouco sem nada. A gente tem que 
lutar pra ter uma vida melhor. 

 
Para trabalhar estas temáticas é importante se refletir sobre a questão do enraizamento. 

Com base em Aroldo Braga, no artigo A referência cultural como elemento formador da 

cidadania, considera-se que é fundamental que a escola valorize as raízes das pessoas 

migrantes para fazer “[...] aflorar em seu consciente aquilo que ele tinha no profundo da alma, 

o sentimento de que suas referências, seu modo de viver, seu partilhar a vida com os outros 

faziam boa a vida em seu lugar.” (BRAGA, 2003, p. 206)  

Os resultados mostram que houve e há aprendizagem na caminhada da migração, nos 

territórios de vida e vividos, nas experiências, pelas diferenças – econômicas e culturais – 

observadas no cotidiano e realidade das pessoas. A busca pela conquista de uma vida melhor 

é uma caminhada árdua, traçada a cada dia por integrantes não somente da população 

migrante, mas também pela população local. Assim, é importante que se busque a valorização 

de formas de educação que enriqueçam a educação escolar; dentre elas pode-se citar a 

Educação Popular – que passa a ser apresentado. 
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CAPITULO III 

 

 

 

 

 
Certa vez uma caneta foi passear lá no 

sertão 
Encontrou-se com uma enxada, fazendo a 

plantação. 
A enxada muito humilde, foi lhe fazer 

saudação, 
Mas a caneta soberba não quis pegar sua 

mão. 
E ainda por desaforo lhe passou uma 

repreensão.” 
Disse a caneta pra enxada não vem perto 

de mim, não 
Você está suja de terra, de terra suja do 

chão 
Sabe com quem está falando, veja sua 

posição 
E não se esqueça à distância da nossa 

separação. 
Eu sou a caneta soberba que escreve nos 

tabelião 
Eu escrevo pros governos as leis da 

constituição 
Escrevi em papel de linho, pros ricaços e 

barão 
Só ando na mão dos mestres, dos homens 

de posição. 
A enxada respondeu: que bateu vivo no 

chão, 
Pra poder dar o que comer e vestir o seu 

patrão 
Eu vim no mundo primeiro quase no tempo 

de adão 
Se não fosse o meu sustento não tinha 

instrução. 
Vai-te caneta orgulhosa, vergonha da 

geração 
A tua alta nobreza não passa de pretensão 
Você diz que escreve tudo, tem uma coisa 

que não 
É a palavra bonita que se chama.... 

educação 
(Zico e Zeca) 
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3 CANETA X ENXADA 
 
 

Esse capítulo teve como suporte inicial as falas de Antônio Cícero em uma entrevista 

para o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, cuja íntegra pode ser lida na obra Lutar com a 

palavra: escritos sobre o trabalho do educador (1985a). Antonio Cícero, um lavrador do sul 

de Minas, apresenta um verdadeiro e significativo posicionamento sobre a educação no 

âmbito urbano e no rural. A entrevista de Cicero já serviu de base para muitos estudos32. 

Podem ser destacadas na entrevista algumas relações com a presente pesquisa como: a 

valorização dos saberes do homem do campo, os significados dos saberes, o urbano e o rural e 

a cultura popular, dentre outros tópicos. 

Na entrevista Carlos Brandão pergunta à Zé Ciço - como é conhecido o lavrador da 

região de Caldas - o que é educação? E ele responde que, quando os dois falam “educação”, a 

palavra é a mesma, mas em seu entender, não significa a mesma coisa. Para ele: 

 
Educação... quando o senhor chega e diz "educação", vem do seu mundo, o 
mesmo, um outro. Quando eu sou quem fala vem dum outro lugar, de um 
outro mundo. Vem dum fundo de oco que é o lugar da vida dum pobre, 
como tem gente que diz. Comparação, no seu, essa palavra vem junto com 
quê? Com escola, não vem? Com aquele professor fino, de roupa boa, 
estudado: livro novo, bom, caderno, caneta, tudo muito separado, cada coisa 
do seu jeito, como deve ser. Um estudo que cresce e que vai muito longe de 
um saberzinho só de alfabeto, uma conta aqui e outra ali. Do seu mundo 
vem um estudo de escola que muda gente em outro. É fato? Penso que é, 
mas eu penso de longe, porque eu nunca vi isso por aqui. (BRANDÃO, 
1985a, p. 163) 

 
Nas sábias palavras desse lavrador a educação escolar é idealizada, ou a que deveria 

ser: “[...] é aquela que vira o destino do homem [...] Ele entra ali com um destino e sai com 

outro. Quem fez? Estudo, foi estudo regular: um saber completo. Ele entra dum tamanho e sai 

do outro” (BRANDÃO, 1985a, 164). Ele compara sua educação com trabalho, com a enxada, 

e completa: “Mão que foi feita pro cabo da enxada acha a caneta muito pesada”. 

(BRANDÃO, 1985a, p. 165) 

                                                           
32 Como exemplo de estudos com a entrevista, indicamos o artigo de Jose Maria Theodoro. A 
referenciação na entrevista do lavrador Antônio Cícero de Sousa sobre educação. Revista Urutágua – 
revista acadêmica multidisciplinar – Nº 17 – dez.2008/jan./fev./mar. 2009 – Quadrimestral – Maringá 
– Paraná – Brasil – ISSN 1519-6178. Disponível em: 
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Urutagua/article/viewFile/5259/3806. Também está presente no 
prefácio de outro livro de Carlos Rodrigues Brandão: A questão política da Educação Popular (1985b). 
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Reflexões sobre as falas de Ciço fazem surgir o questionamento sobre a finalidade da 

educação, conforme expresso até mesmo pela LDB em seu artigo 2º que menciona ser “a 

educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, 1996 – grifo 

nosso), colocando em xeque o desenvolvimento das atividades no âmbito das instituições de 

ensino para as camadas populares, por não levarem em conta a realidade e o cotidiano dos 

alunos. 

Paulo Freire - em uma fala no Assentamento do MST na cidade de Bagé no Rio 

Grande do Sul em 1991 - faz referência a dois direitos fundamentais, dentre muitos outros 

existentes, aos quais poucas pessoas têm acesso e pelos quais precisam lutar: o direito de 

conhecer o que já se conhece e o que não se conhece. Fazendo menção à caneta e à enxada, o 

autor apresenta a relação entre educação escolar e o trabalho. Menciona que “[...] conhecer 

melhor o que já se conhece tem que ver com o que a gente chama de saber popular, sabedoria 

popular, ao lado do saber que a gente chama de saber erudito [...]” (SINPRO ABC, 2003, p. 

7). Os dois saberes relacionados à enxada e à caneta “precisam completar-se.” (SINPRO 

ABC, 2003, p. 8) Para o autor: 

 
[...] saber o que já se conhece significa também saber que a prática, por 
exemplo, de sofrer, a prática de caminhar, a prática de produzir, sobretudo a 
prática de produzir, a prática de refletir, de pensar, que está sempre associada 
à prática de fazer, essa prática em todos nós gera um certo saber, gera um 
certo conhecimento, uma certa sabedoria socialmente, quer dizer, essa 
prática é uma prática social, de que a gente participa com a dimensão 
individual que cada um de nós tem. (SINPRO ABC, 2003, p. 8) 

 
 

3.1 Caminhos para a Educação Popular 
 
 
A valorização do saber popular, principalmente ao olhar a população migrante, pode 

ser enriquecida com os saberes da escola – um completando o outro; com a consciência de 

que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção 

ou a sua construção.” (FREIRE, 1996, p. 22)  

Para Freire toda pessoa sabe alguma coisa. “Todo mundo sabe alguma coisa e todo 

mundo ignora alguma coisa. O direito de saber melhor o que já se sabe significa ultrapassar os 

níveis de conhecimento” que se tem sobre o mundo. (SINPRO ABC, 2003, p. 8) 
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O saber do sentido comum é muito importante. Há certos acadêmicos que 
desprezam o saber popular, são reacionários, ou seja, ignorantes inocentes. O 
saber do sentido comum, esse que a gente diz, eu penso que isso é assim, 
esse saber que não tem rigorosidade, esse saber que toma meu corpo e meus 
sentidos sobre os quais eu não exerço uma certa vigilância, esse saber é 
importante, mas não é suficiente. Então o povo tem direito de ter o outro 
saber que vai corrigir este, mas que deve partir dele. Que deve partir para 
não ficar com ele. Tem que partir, porém, dele. É esse ir mais além desse 
primeiro saber que existe só pelo fato de que eu estou vivo e estando vivo eu 
trabalho, eu transformo o mundo, esse outro saber que eu tenho, e é um 
direito ter esse saber que eu ainda não tenho, e o saber que a ciência ainda 
pode nos dar. (SINPRO ABC, 2003, p. 8) 
 

Nessa perspectiva, a Educação Popular seria uma alternativa para a aproximação dos 

conteúdos trabalhados nas escolas com a realidade das crianças, principalmente quando se 

tratar de camadas populares e neste caso dos alunos migrantes. A riqueza da Diversidade 

Cultural presente na instituição de ensino, apresentada entre os seus integrantes migrantes e 

locais, poderiam ser melhor exploradas, como por exemplo, as falas, os comportamentos, as 

histórias de vida e de luta, enfim, o sentido da vida da população nordestina e também da de 

Igarapava. 

Carlos Rodrigues Brandão (2002a), em A Educação Popular na escola cidadã, 

apresenta dados importantes sobre Educação Popular, destacando principalmente, que esse 

termo – Educação Popular – sequer faz parte de disciplina em currículo de cursos de 

licenciaturas, a não ser em momentos raros e breves. Conforme apresentado pelo autor a 

temática chegou a ter um aumento de livros e artigos destacando o interesse científico em 

relação aos conhecimentos e de práticas relacionadas à Educação Popular, mas “hoje em dia 

há uma certa queda no interesse em ler e em escrever sobre ela.” (BRANDÃO, 2002a, p.130) 

O autor continua mencionando que, quando a temática é associada “a nomes e a 

qualificadores da sociedade e da educação  mais atuais e igualmente  controvertidos, tais 

como: democracia, participação, cidadania, escola cidadã, educação para a cidadania, eis 

que a reencontramos outra vez, renascida.” (BRANDÃO, 2002a, p.130) 

O fato de pouco se falar e produzir sobre Educação Popular ou de práticas 

educacionais progressistas que concretamente venham sendo realizadas no cotidiano escolar 

expressa outro fato mais preocupante: nem todos os professores – o que pode ser estendido à 

sociedade em geral - estão preparados para enxergar, entender e aceitar o saber popular com 

sua devida valorização. 

A concepção de Educação Popular, nesta pesquisa, é apresentada conforme Valéria 

Oliveira de Vasconcelos e Maria Waldenez de Oliveira, no artigo Educação Popular: uma 

história, um que-fazer. Para as autoras, o entendimento sobre Educação Popular: 
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[...] é o da educação como processo de humanização, um ato político, de 
conhecimento e de criação, que ocorre no diálogo entre seres humanos, 
sujeitos de sua vida, e que, solidariamente, fazem e refazem o mundo. Ao 
falarmos de Educação Popular, não estamos nos referindo à educação das 
classes populares, mas à educação com as classes populares, com elas 
compromissada e com elas realizada, mediante o diálogo. 
(VASCONCELOS, OLIVEIRA, 2009, p. 136) 

 
Na mesma perspectiva, segundo Paulo Freire (SINPRO ABC, 2003) e educação é um 

processo coletivo cujos caminhos precisam ser trilhados e buscados junto com o povo, e os 

educandos (sejam crianças ou adultos, população local ou migrante) são sujeitos de saberes, 

de cultura e de valores que devem ser reconhecidos. 

Nessa linha, Israel Pacheco Júnior e Michelangelo Marques Torres (2009), em 

Atualidades do pensamento de Paulo Freire na Educação Popular, afirmam que a Educação 

Popular pode trazer a integrantes das classes populares – neste caso a população local e 

migrante – a possibilidade de realizarem a leitura de sua realidade, além de abranger a 

organização dessas classes para intervirem nesta realidade conforme seus interesses e 

necessidades. Para isso as ações envolvendo a Educação Popular “não devem estar 

dissociadas de um processo constante de reflexão sobre o momento histórico e a vida 

cotidiana.” (PACHECO JÚNIOR; TORRES, 2009, p. 38) 

Na visão Freiriana, conforme apresentado por Pacheco Júnior e Torres (2009), é 

possível vivenciar a Educação Popular no espaço da escola pública, em que, o ensino, a 

produção do conhecimento e a gestão da instituição de ensino reforcem a luta política das 

classes trabalhadoras e colaborem no desvendar de situações de opressão – disseminadas 

durante a história nessa instituição. “Deve haver uma troca fecunda de saberes, do popular 

com o cientifico.” (PACHECO JÚNOR, TORRES, 2009, p. 42) 

Complementando esse pensamento, Maria Teresa Esteban (2007) no artigo Educação 

Popular: desafio à democratização da escola publica apresenta a reflexão sobre a 

importância de olhar a escola pública como “uma escola de Educação Popular”, pois, “a 

escola pública, no Brasil, tem se caracterizado por ser uma escola constituída 

predominantemente por crianças, jovens e adultos das classes populares. (ESTEBAN, 2007, 

p. 9) 

Segundo a autora a escola tem buscado a transformação através da democratização, 

mas essa mudança exige a reflexão sobre a incorporação das classes trabalhadoras à escola, 

por ser “um dos desafios centrais a promoção de ações capazes de fazer da escola pública uma 
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escola de Educação Popular e não meramente uma escola para as classes populares.” 

(ESTEBAN, 2007, p. 10) 

Em relação às mudanças no contexto educacional é importante destacar a leitura de 

mundo, conforme apresentado por Raiane Assumpção, Flávia Landucci Landgraf e Renata 

Barreto Preturlan (2009), em Leitura de mundo na perspectiva Freiriana: desafios 

contemporâneos da Educação Popular. Para as autoras, a leitura de mundo representa um 

elemento necessário - não como um simples olhar, mas para a decifração da realidade - que 

pode ser realizada através das vivências e aprendizagem (e cada intérprete) ou pela construção 

do próprio mundo. Essas interpretações podem colaborar com a transformação da realidade ou 

manter as relações de dominação – como, por exemplo, a discriminação, a exploração 

econômica, dentre outras. Na perspectiva freiriana, “educar é promover a capacidade de ler a 

realidade e de agir para transformá-la, impregnando de sentido a vida cotidiana” 

(ASSUMPÇÃO, LANDGRAF, PRETURLAN, 2009, p. 87). A Educação não pode ocorrer de 

forma alheia à realidade do aluno e o saber do mesmo não pode ser ignorado na construção do 

conhecimento; e o diálogo é o ponto chave para essa intermediação. O ponto de partida da 

construção do conhecimento em relação ao mundo é a localidade do educando. Para as 

autoras 

 
Os educandos falam a partir de seu território, do seu lugar de vida, 
convivência, trabalho e relações sociais; construindo um movimento 
solidário, dialético e dialógico que lhe permita desvendar o local e o 
universal, e se comprometem com as ações necessárias à construção do 
mundo novo, com justiça social e sustentabilidade. (ASSUMPÇÃO, 
LANDGRAF, PRETURLAN, 2009, p. 89) 

 
A atuação e estudos em escolas públicas exigem diálogo, conforme apresentado por 

Freire (1996) e Esteban (2007), e “viver o cotidiano escolar das classes populares é se 

comprometer com a produção diária do êxito como uma possibilidade real para um segmento 

social historicamente negado, marginalizado, abandonado, fracassado.” (ESTEBAN, 2007, p. 

11)  

Esteban (2007) destaca que: 

 
A escola apresenta-se com sua ambivalência, posto que, mesmo quando 
oferece as mesmas oportunidades a todos, exclui. Suas práticas cotidianas 
estão constituídas por relações ancoradas no discurso da igualdade de 
procedimentos e na ocultação da desigualdade de direitos, de modo que, ao 
colocar o foco na busca da igualdade, a identifica com a homogeneidade, 
produzindo invisibilidade sobre a tensão igualdade/diferença que caracteriza 
a dinâmica escolar. (p. 11) 
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Na escola pesquisada, o próprio slogan nos uniformes - Se a educação sozinha não 

transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda (Paulo Freire) - apregoava a 

importância da educação para a transformação social. Entretanto, nas práticas cotidianas 

pouco se pôde perceber de diferencial para contribuir para a superação de desigualdades. 

Na obra Educação Popular, Ana Maria Vale, também chama a atenção para o fato de 

que as práticas pedagógicas se deparam com alguns limites e dentre eles o “reconhecimento 

de que a educação, apesar de não ser a única alavanca da transformação radical da sociedade, 

ocupa uma função importante nesse processo de transformação.” (VALE,2001, p. 66) Para a 

autora, ainda fazem parte dessas limitações as condições sociais, econômicas, políticas, 

incluindo: “saúde, moradia, alimentação, transporte, trabalho precoce das crianças, violência 

etc.; [...] exemplos de fatores que interferem forçosamente na prática educativa, ferindo o 

homem no que lhe é mais caro, na sua dignidade.” (VALE, 2001, p.67). Além desses, a autora 

ainda destaca a precária formação dos professores que favorece o “sucateamento da educação 

brasileira’. (VALE, 2001, p.67) 

Vale (2001), menciona que essas limitações e empecilhos, precisam servir de alerta 

para que os educadores se empenhem na construção de uma escola pública popular. 

Neste sentido, é importante que haja a reflexão em relação às práticas educativas, 

buscando valorizar os saberes das crianças migrantes e locais, para que seja possível a “[...] 

elaboração de um novo saber a partir de um saber já existente.” (VALE, 2001, p. 69) 

 
A escola pública popular deve ensinar, sim, os conteúdos de forma 
competente, pois é esse o desejo das crianças que estão lá para aprender e as 
famílias lutam para isso; porém é necessário considerar o teor político que 
encerram esses conteúdos. É preciso trabalhar com competência ao 
transmitir o conhecimento formal, tendo sempre em mente que a educação 
popular é a educação comprometida com os interesses das classes populares, 
cujo saber deve ser considerado. (VALE, 2001, p. 73) 
 

A oportunidade a todos, conforme preconizado pelo ordenamento jurídico brasileiro33, 

se realiza na prática em situações em que muitas das crianças que frequentam a escola 

colaboram somente com dados de censos escolares, significando simplesmente números. 

A ambivalência da escola apresentada por Esteban (2007), tratando do binômio 

inclusão/exclusão, pode igualmente ser observada no texto de José Pacheco, intitulado Berço 

da desigualdade. Nela o autor afirma que: “a escola concebida como berço de oportunidades, 

ainda é ‘berço de desigualdades’” (PACHECO, 2009, p. 23). Para ele as escolas poderiam ser 

                                                           
33 Constituição Federal de 1988, Lei nº 9394/96 (LDB). 
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locais de partilha e diálogo, além de representar solos férteis para a produção de culturas 

singulares, porém o que ocorre, em geral é o isolamento. (PACHECO, 2009) 

Pesquisas mostram, inclusive esta, que há momentos em que as práticas educativas 

estão distantes da realidade do aluno; que as diferenças muitas vezes servem para classificar e 

taxar os alunos - como, por exemplo, “o nordestino”, “o maranhense” - e não como 

possibilidades de construção de novos saberes por meio da partilha. Além disso, muitos são 

aqueles que, pela dificuldade e por falta de preparo, acabam por “ignorar” ou “fazer de conta” 

que determinada diferença não existe no âmbito escolar e principalmente em sala de aula. A 

prioridade recai no cumprimento de prazos e currículos, sem, contudo, levar em consideração 

o que a própria LDB orienta que é a atenção à diversidade, como consta no artigo 26: “os 

currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela.” (grifo nosso) 

Aqueles que se mantém engessados nas formalidades e burocracias das instituições de 

ensino somente reforçam as possibilidades de exclusão, baseados em um discurso de 

igualdade que não funciona na prática. A preocupação com os alunos e com a educação nessa 

perspectiva está alicerçada somente na efetivação do direito a educação – “educação para 

todos”. Mas pode ser questionado: será que oferecer educação é simplesmente matricular e 

obrigar os alunos a frequentar às escolas? Enquanto que a principal preocupação deveria ser 

direcionada sobre os questionamentos: o que fazer com tantos alunos diferentes? Como olhar, 

ouvir, dialogar? Como trabalhar?  

É importante que as atividades nas instituições de ensino sejam traçadas mediando 

caminhos rumo ao reconhecimento e respeito das diferenças – sejam elas, de gênero, raça, 

cor, sexo, cultural dentre muitas outras – realizadas através de práticas educativas que 

propiciem a participação de todos e que preparem para a vida. As práticas educativas não 

podem ser estabelecidas num processo de exclusão, mas sim no compromisso, na qualidade 

das relações da comunidade escolar como um todo e no reconhecimento do aluno com suas 

diferenças como uma pessoa digna de respeito. Isso só é alcançado através das lutas e 

resistências. Em relação a essas resistências no âmbito escolar, Ester Buffa, Miguel G. Arroyo 

e Paolla Nosella, na obra Educação e cidadania, destacam que: 

 
A cidadania jamais será doação do Estado, pois é essencialmente uma 
conquista dos excluídos, através do exercício politico, de lutas. A educação 
escolar, consequentemente, não confere cidadania a alguém que esteja dela 
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excluído; é, ao contrario, o resultado de sua própria pratica politica, de lutas 
e de inconformismos sociais. Os excluídos se educam, sobretudo, nas lutas 
de resistência, de reivindicação, de sabotagem (BUFFA, ARROYO, 
NOSELLA, 2007, p.8) 

 
A baixa aprendizagem e o pouco interesse dos alunos, levantados nessa pesquisa, 

sejam eles locais ou migrantes, podem representar uma forma de resistência em relação às 

praticas educativas distantes da realidade dos mesmos. A instituição de ensino, local da 

pesquisa, utiliza apostilas que podem limitar, por vezes, as possibilidades de contextualização 

para tratar e trabalhar com a diversidade no âmbito escolar. 

 
 
3.2 Práticas educativas 
 
 

O acesso e permanência de estudantes das classes populares nas escolas “nos desafiam 

a tecer práticas pedagógicas favoráveis à manutenção do espaço conquistado e à ampliação da 

qualidade desta conquista, o que pode fortalecer as potencialidades emancipatórias da escola.” 

(ESTEBAN, 2007, p. 14) 

O fato de as crianças da população migrante terem acesso à escola não resolve a 

desigualdade, simplesmente reforça e efetiva uma inclusão precária (MARTINS, 2003). Sua 

realidade e cotidiano - seja em relação aos sonhos, esperanças, utopias, tradições, seja em 

relação às mudanças ocorridas (família, moradia, amigos, dentre outros levantados nesta 

pesquisa) - não são trabalhados no ambiente escolar. Tal fato também se estende aos alunos 

integrantes da população local. 

Durante as observações foi possível constatar algumas atividades vinculadas à 

diversidade cultural ou que fez surgir à temática, como por exemplo, atividades sobre os 

sonhos e esperança – textos, diferenças familiares – desenho e redação, diversidade de fala – 

textos, local, Estado de nascimento e de moradia dos alunos – pintura de mapa do Brasil, 

dentre outras. Nessas atividades surgiram manifestações significativas dos alunos, como já 

apresentado nesta pesquisa, como por exemplo, uma criança indicou estudar para não precisar 

futuramente cortar cana. 

Para Esteban (2007) a escola é um espaço em que os processos coletivos favorecem o 

encontro com o outro e as diferentes formas de ser, sentir, pensar, fazer e saber. Não bastam 

somente os encontros, pois segundo a autora: 

 
No cotidiano, esses encontros vão se tornando férteis na medida em que 
promovem condições para a constituição de projetos coletivos que 
incorporam produtivamente, na prática pedagógica, as experiências dos 
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sujeitos das classes populares, mesmo aquelas negadas na dinâmica social. A 
escola pública é um espaço importante na disputa dos projetos de sociedade. 
Assumi-la como lugar de Educação Popular é parte desta disputa.  
(ESTEBAN, 2007, p.15 

 
A socialização entre as crianças migrantes e locais deve ser problematizada, para o 

enriquecimento das práticas educativas e consequentemente para a busca do ensino de 

qualidade. A valorização dos saberes populares de cada aluno e a interação entre os demais 

sujeitos ligados à educação podem enriquecer e ajudar na melhora dos interesses dos alunos 

nas atividades escolares. Dessa forma, um ponto de suma importância é o diálogo, seja entre 

os sujeitos ou entre os saberes populares e eruditos. 

 
 
3.2.1 O diálogo 

 
 

Para Vale (2001), o homem como sujeito de conhecimento – e não receptor de um 

conhecimento prescrito – passa a relacionar-se com o seu mundo, desvendando-o e sendo 

desafiado. 

 
[...] a relação dialética do homem com a realidade é que vai possibilitar a 
gestão de uma educação que, em sendo transitória, busca incessantemente 
um novo saber, uma nova qualidade de aprender, fundamentada na 
criticidade, na problematização, no questionamento, condições essenciais a 
uma educação transformadora. A nova qualidade educacional que emerge 
implica, necessariamente, na existência de uma nova escola pública, dessa 
feita realmente popular. (p. 71) 
 

Essas ideias são à base do pensamento freiriano, para quem para ensinar é preciso 

respeitar os saberes dos educandos e, além disso, problematizar e refletir com os educandos a 

razão de ser desses saberes, relacionando-os com os conteúdos escolares. Para Freire “a 

educação é uma forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 1996, p.98), pois o que se 

pretende não é uma adaptação à realidade, mas transformá-la, recriá-la.  

Aproximar a Educação Popular da escola pública, como proposição da presente 

pesquisa, significa levar em conta a valorização da educação dos filhos da população migrante 

(e da população local), da experiência profissional dos pais (trabalhadores rurais ou não) e da 

realidade social em que se inserem, considerando os alunos como sujeitos concretos e 

possuidores de diferentes saberes. (VEIGA, 1998). O respeito e reconhecimento dos valores 

passados de uma geração à outra carecem de aceitação pelas escolas, uma vez que esta não 

deve ser considerada a única fonte de saberes. 
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O depoimento da mãe entrevistada ilustra as muitas possibilidades de aprendizagens 

ocorridas durante as mudanças enfrentadas em decorrência da migração – a chegada, as 

dificuldades, os sonhos, as conquistas, as lembranças, dentre outros. Muito provavelmente, 

outras pessoas contariam suas histórias de forma diferente, mas todas as mudanças pessoais 

representam alguma experiência. Experiência esta que precisa ser valorizada, segundo Jorge 

Larrosa Bondía (2002), no artigo Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Para o 

autor “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 

passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao 

mesmo tempo, quase nada nos acontece.” (BONDÍA, 2002, p.21) 

 O diálogo da escola com esses saberes de experiência é fundamental para que o ensino 

seja realmente significativo para aqueles a quem se dirige. Para Vale (2001) “a educação que 

deve permear o ensino público em todos os níveis deve ser entendida de forma 

contextualizada, ou seja, deve ser vista numa relação dialética entre o homem e as 

circunstancias sociais.” (VALE, 2001, p. 75) 

Para dialogar com a experiência de cada um, a escola deveria estar atenta a essa 

experiência, o que: 

 
[...] requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 
mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, 
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender 
o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 
atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, 
calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (BONDÍA, 2002, p.24) 

 
 

3.2.2 A libertação 
 
 
Os ensinamentos sobre a Educação Popular fazem refletir sobre a importância da 

conscientização para se alcançar a prática da liberdade. Conscientizar não para a desordem ou 

conforme a terminologia utilizada pelo próprio Paulo Freire, para os “fanatismos destrutivos” 

(Freire, 1984, p. 20), mas para “a conscientização, que lhe possibilita insertar-se no processo 

histórico, como sujeito [...] inscrever na busca de sua afirmação.” (FREIRE, 1984, p. 20). 

No prefácio da obra Pedagogia do Oprimido, realizado por Ernani Maria Fiori, é 

apresentado que: “a prática da liberdade só encontrará adequada expressão numa pedagogia 

em que o oprimido tenha condições de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como 

sujeito de sua própria destinação histórica.” 
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Isso pode ser direcionado, nesta pesquisa, tanto para a população local como para a 

migrante. Os dados da pesquisa, em relação à aprendizagem, interesse e envolvimento dos 

alunos nas atividades escolares, além da visão dos professores sobre diversidade cultural, 

reafirmam que o aluno ainda é pouco compreendido em suas especificidades.  

Para Paulo Freire (2001) “[...] o educador (a) deve estar imerso na experiência 

histórica e concreta dos alunos (as), mas nunca imerso de forma paternalista de modo a 

começar a falar por eles mais do que verdadeiramente ouvi-los.” (FREIRE, 2001, p.59) 

 
Como educadores progressistas, creio que temos a responsabilidade ética de 
revelar situações de opressão. Acredito que seja nosso dever criar meios de 
compreensão de realidades políticas e históricas que dêem origem à 
possibilidade de mudança. Penso que seja nosso papel desenvolver métodos 
de trabalho que permitam aos oprimidos (as), pouco a pouco, revelarem sua 
própria realidade. (FREIRE, 2001, p. 35) 

 
Para tanto, as práticas educativas, segundo Gadotti (2001, p. 17), precisam ser 

estabelecidas “no sonho por um mundo menos malvado, menos feio, menos autoritário, mais 

democrático, mais humano.” 

Num país diverso como o Brasil, a Educação Popular pode contribuir em muito para a 

melhoria da educação na escola pública, principalmente se apoiar-se nas propostas de Paulo 

Freire: 

 
O que venho propondo é um profundo respeito pela identidade cultual dos 
alunos e das alunas – uma identidade cultural que implica respeito pela 
linguagem do outro, pela cor do outro, o gênero do outro, a classe do outro, a 
orientação sexual do outro, a capacidade intelectual do outro; que implica a 
habilidade para estimular a criatividade do outro. Mas estas coisas ocorrem 
em um contexto social e histórico e não no puro ar. Estas coisas ocorrem na 
história e eu, Paulo Freire, não sou o dono da história. (FREIRE, 2001, p. 
60) 
 

A educação deve estar pautada na utopia, no sonho, na liberdade, na democracia, na 

recusa à acomodação. Assim, segundo Paulo Freire, o problema do educador: 

 
[...] não é discutir se a educação pode ou não pode, mas é discutir onde pode, 
como pode, com quem pode, quando pode; é reconhecer os limites que sua 
prática impõe. É perceber que o seu trabalho não é individual, é social e se 
dá na prática social de que faz parte. É reconhecer que a educação, não 
sendo a chave, a alavanca da transformação social, como tanto se vem 
afirmando, é, porém, indispensável à transformação social. É reconhecer que 
há espaços possíveis que são políticos, há espaços institucionais e extra-
institucionais a serem ocupados pelas educadoras e pelos educadores cujo 
sonho é transformar a realidade injusta que ai está, para que os direitos 
possam começar a ser conquistados e não doados. (FREIRE, 2001, p. 98) 
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Nesta perspectiva, a educação tem o desafio permanente de integrar/coordenar a 

diversidade cultural e social, lutar pela pluralidade, pela solidariedade e pelos valores 

humanos. Há que se pensar a diversidade com uma nova forma de olhar, vencendo as 

barreiras do preconceito, respeitando e valorizando as diferentes culturas para que, conforme 

Freire (1972) seja possível construir um mundo onde seja menos difícil amar. Uma das 

possibilidades de se trabalhar o respeito e a valorização quanto à diversidade podem ser 

através da “Educação Popular”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Protege-me das incursões obrigatórias que sufocam o prazer da descoberta e 
com o silêncio (intimamente sábio) das tuas palavras e dos teus gestos ajuda-
me serenamente a ler e escrever a minha própria vida. (SANTOS, 2001, p. 8) 

 

 

Em alguns momentos, assuntos que aparentam clareza nos fenômenos e na 

informações, muitas vezes são obscuros, turvos e turbulentos em uma pesquisa, ainda mais ao 

se caminhar pelas histórias de uma cidade, de uma população e de muitas vidas. Por envolver 

experiências, cotidianos e a realidades das pessoas, inclusive da própria pesquisadora, isso 

tudo não representou tarefa fácil. Também não foi simples trazer para uma pesquisa de 

Mestrado reflexões sobre realidades tão próximas, cidade natal, território também particular. 

Essas foram as primeiras barreiras a serem superadas, ou seja, alcançar um olhar de 

pesquisadora. 

Pesquisar sobre a população migrante, com seus sonhos, suas esperanças, seus desejos 

e suas tradições, dentre outras questões, fez emergir reflexões sobre o cotidiano da vida, 

principalmente das crianças migrantes, igualmente sujeitos dessa história. 

Muitas seriam as possibilidades de abordar a temática da diversidade cultural e 

territorial no município de Igarapava, mas a escolha nessa investigação ficou restrita ao 

âmbito educacional. Apesar da complexidade do tema, um mergulho mais aprofundado 

mostrou-se muito necessário e pertinente. 

Assim, a pesquisa ficou circunscrita a um dado momento e contexto específicos – 

população migrante, diversidade cultural/territorial – passível de interpretações diferenciadas 

a partir de distintos ângulos. Nada pode ser considerado pronto, acabado e estático, por 

envolver relações que se modificam a cada momento. Por outro lado, os resultados indicam 

pontos importantes que têm seu valor e significado na construção da história de um 

determinado território e na vida das pessoas. 

Com o desenvolvimento da pesquisa, por muitos momentos refletiu-se sobre o como é 

difícil ser considerado igual, em um mundo de diferenças; reivindicando, como afirma 

Boaventura de Souza Santos, “o direito de ser iguais quando a diferença os inferioriza e o 

direito de ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza”.  

Na escola, a igualdade de alguns direitos, como o acesso à educação, não representa 

muito mais que uma inclusão precária, conforme apresentado por Jose de Souza Martins. As 
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diferenças presentes no cotidiano escolar - sejam elas de gênero, de raça, de cultura, de 

território - dificilmente são trabalhadas com o respeito e valorização devidos. Tal fato ocorre 

não somente no local da pesquisa, mas está presente em todo o país; a diversidade, que 

deveria ser considerada como possibilidade de partilha, é tratada como um obstáculo, 

acarretando, muitas vezes, a invisibilização das diferenças. 

Entende-se que as instituições de ensino, conforme o contexto em que estão inseridas, 

têm a possibilidade de desenvolver suas atividades pedagógicas com flexibilidade suficiente, 

para que atendam às características regionais e locais. A atenção a integrantes da população 

migrante, foco dessa pesquisa, não deve simplesmente direcionar-se para a garantia de acesso 

e permanência dessas crianças na escola, mas oferecer ensino de qualidade, respeitando sua 

diversidade cultural – o que também deve caber aos integrantes da população local.  

Uma das buscas da presente investigação foi a de apontar a valorização da 

aprendizagem e o reconhecimento da diferença como riqueza e não um problema, como 

mostra o trecho da música do Gonzaguinha “[...] é tão bonito quando a gente entende. Que a 

gente é tanta gente onde quer que a gente vá”. E as pessoas têm a capacidade de pegar o 

destino com as mãos e escolher a direção de suas vidas, por tudo que aprenderam. 

Outros resultados da pesquisa apontam que, apesar de a diversidade cultural/territorial 

ser percebida por todos da comunidade escolar, muitos são os momentos em que não se sabe 

como lidar com tal fato. A temática surge em atividades – na sala de aula ou nos demais 

ambientes escolares – mas não é explorada de forma que aproxime as diferentes realidades 

dos alunos. Faz-se necessário que ocorram algumas transformações nas práticas educativas de 

forma que as mesmas sejam planejadas a partir dos saberes dos alunos. 

A riqueza da diversidade cultural na instituição de ensino pode ser identificada por 

meio das falas diferentes, dos comportamentos, das diversas expressões de afetividade, dentre 

outros aspectos que foram levantados. Foi possível identificar também a riqueza e a 

importância das interações entre os sujeitos da pesquisa, com relação às suas relações sociais 

na escola, porém, essa diversidade se mostrou pouco valorizada.  

A partir da questão de estudo - Como a Educação Popular pode auxiliar no trabalho 

com a diversidade cultural/territorial presente nas escolas? – foi possível vislumbrar 

algumas lutas e batalhas, enfrentadas por populações migrantes, buscando seu 

reconhecimento e superando as aparências, já que a realidade social na maior parte das vezes 

não é o que aparenta ser.  

Essas aprendizagens ocorridas durante toda a vida – o saber popular – podem 

enriquecer o saber escolar. Não pode existir uma balança para pesar ou medir qual o saber 
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mais valioso, mas sim, um instrumento que vise a equilibrá-los, de forma que um saber 

complemente o outro, e dessa maneira, a palavra “educação” possa ter significados 

semelhantes para pessoas de diferentes contextos – como a caneta e a enxada.  

A maior contribuição que a Educação Popular pode trazer à educação escolar, como 

resultado dessa pesquisa, é a aproximação e o reconhecimento do saber popular existente nos 

corações e mentes da população migrante e local. 

A pesquisa engendrou muitas possibilidades de reflexão sobre a temática. Verificou-se 

que na trajetória da população migrante até a cidade de Igarapava, valores foram adquiridos e 

estes dialogam com suas experiências, pois todos são sujeitos de cultura e história (sejam 

crianças, jovens ou adultos), capazes de modificar o mundo e enfrentar a realidade. Para isso, 

conforme apresentado por Cortella, “[...] não basta pensar para que as coisas aconteçam; é 

preciso agir.” (CORTELLA, 2000, p. 40). Considera-se que a Educação Popular é uma das 

formas de agir para minimizar a possibilidade de desarticulação cultural do migrante. 

Faz-se urgente, portanto, buscar ensinamentos com a convicção – conforme Paulo 

Freire – de que as mudanças são possíveis e que ninguém está no mundo ou permanece nele 

de forma neutra, os caminhos tem por base a decisão, escolha, intervenção na realidade.  

Mas a luta, de quem se propõe mudar de vida e enfrentar sua situação, com a visão de 

que as diferenças são riquezas e não dados para classificações entre melhores ou piores, não é 

uma tarefa simples. Reiterando as palavras de Freire (1983), é necessário buscar um mundo 

onde seja menos difícil amar, buscando um mundo seja melhor e menos injusto. 

Os caminhos percorridos durante a realização desta pesquisa, o cotidiano e a realidade 

da pequena cidade de Igarapava, trouxeram a convicção de que as escritas aqui apresentadas 

não podem ser consideradas simplesmente como formalidades e burocracias acadêmicas, mas 

um trabalho real e necessário pela complexidade do tema abordado. Viver a experiência dessa 

investigação proporcionou alertou, ademais, para a necessidade do olhar diferenciado sobre 

uma mesma situação que deve pautar o trabalho do pesquisador.  

É importante que as instituições escolares proporcionem condições de superação das 

desigualdades mediando caminhos rumo ao respeito das diferenças – sejam elas, de gênero, 

raça, cor, sexo, cultural dentre muitas outras – realizadas através de práticas educativas que 

propiciem a participação de todos e para a vida. As práticas educativas não podem ser 

estabelecidas no processo de exclusão, mas sim no compromisso, na qualidade das relações da 

comunidade escolar como um todo e no reconhecimento dos alunos com suas diferenças 

como pessoas digna de respeito.  
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Por fim, é importante ressaltar que o que se espera, na educação em geral e na escola 

pública em particular, é o reconhecimento de que todos são diferentes, mas não podem ser 

tratados como desiguais! Com isso almeja-se também que todos os brasileiros possam repetir, 

com orgulho, a fala da mãe entrevistada nessa pesquisa: 

 

“A terra natal é maravilhosa, né?! O Brasil da gente é bom de mais.” 
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ANEXOS A – Questionários das crianças 
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ANEXO B – ENTREVISTA COM A MÃE - INTEGRA DA ENTREVISTA 

 
1. Qual seu nível de escolaridade? 
Até oitava 
Onde você estudou? No Alfredo Cesário. 
Quando você estudou lá onde morava, até que serie estudou? Iche. Eu acho que eu fiz até 
segunda. Terceira serie. 
 
2. Qual a importância da educação (escola/família) para seus filhos? 
Da educação para o meu filho? Ah, é muito importante na vida da gente, né. Educação em 
primeiro lugar. 
ESCOLA – A pra mais pra frente ele ser alguma coisa na vida. A educação aqui é muito 
importante pra ele. 
FAMILIA – A educação que ele recebe em casa também é importante; que é da mãe e do pai, 
é muito importante também. A gente faz o que pode para os filhos. Mas pra frente o filho que 
vai agradecer a gente. 
 
3. Como você acha que seus filhos são tratados na escola? 
Bem, muito bem. É ótimo. A educação aqui é (pausa) não tem nem explicação, primeiro 
lugar. Ele adora, ele mudou muito depois que veio pra cá, né. Ele me dava muito trabalho, 
agora. Graças a Deus a escola me ajudou né e as pessoas também, né. Ele mudou, virou outra 
pessoa. Graças a Deus. 
 
4. Como vocês são tratados na cidade/trabalho/ escola de seus filhos? 
Escola - Bem, muito bom. A direção é ótima, a educação. A gente aprende muita mais coisa 
convivendo com as pessoas. Da um vacilo, mas sempre tem uma pessoa pra dar um 
puxãozinho na orelha da gente, pra gente melhorar a situação. (risos) É um pelo outro, né. 
 
5. O que mudou em sua vida (família e trabalho) devido à migração? 
Ai menina foi complicado sabe?! Mas, algum tempo a vida melhorou, mudou muito mesmo. 
Vim da Bahia pra cá. A foi uma vida muito complicada, agora depois graças a Deus 
melhorou. Hoje está melhor mais ainda, graças a Deus. Porque eu to aqui, né. Por que. Lá na 
Bahia, La onde eu morava. Lá é muito complicado só quem tem seu serviço fixo mesmo pra 
ter uma vida melhorzinha, né, senão fica difícil como sempre. Aqui não, aqui modificou 
muito. Minha vida melhorou muito graças a Deus. 
 
Família - Nossa senhora pra melhor (risos). Até a educação dos meus filhos mudou. 
Antigamente era muita briga, né. Hoje não, é só paz, é união, é conversa, é um tentando 
ajudar o outro, sabe? 
Meus meninos adora essa vida que eles estão hoje. Hoje se eu falar assim que vou embora, 
que vou sair de casa, eles ficam doidos, eles chorão, pra eu não ir pra eu ficar. Hoje minha 
vida é outra, nossa senhora em todos os sentidos. 
 
Trabalho – Ótimo também. Nossa senhora, muito bem no serviço. 
 
6. O que você espera para a vida de seus filhos? Desejos? Qualidade de vida? 
A uma vida bem melhor. Melhor do que eu levei na idade deles. A idade deles que eu levei foi 
muito complicada. Hoje não. O que eu posso fazer pros meus filhos hoje estando dentro dos 
limites eu faço. Agora pra meus filhos eu espero só melhora.  
Desejos – Ah, eles estudar, fazer uma faculdade, ter o serviço que eles desejam, que eles têm 
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vontade, sabe?. Eles têm um sonho e eu mais ainda, né. A gente que é mãe já sabe né? Quer 
só melhora pros filhos. 
Qualidade de vida – Ah, é um estudo, uma casa boa pra morar, uma educação, é uma vida 
melhor, é educação, é estudo, é um trabalho quando tiver na idade. Uma dedicação, uma vida 
normal. Trabalhando, lutando pra conseguir o que quer. Porque hoje se você não lutar pra 
conseguir o que quer, não vem fácil não. 
 
Ai menina, na Bahia é difícil conseguir alguma coisa, principalmente serviço. Uma pra 
começar, lá é a terra do cacau. O que é que acontece, acabou o cacau, não tem serviço. Tem 
que sofre. Tem que ir pro rio pescar. Aqui não. Aqui tem serviço, se você não da certo em um, 
você vai pra outro. Você põe currículo. Você tem uma possibilidade melhor, entendeu? Você 
tem uma chance de vida, você tendo esforço pra trabalhar, sendo uma pessoa que gosta de 
trabalhar, você não fica desempregado. Agora é difícil, né. Mas como diz o outro daquele 
modo que a gente fala. Antes um pouco continuado do que um pouco sem nada. A gente tem 
que lutar pra ter uma vida melhor. 
 
7. Existe tratamento diferenciado na sociedade entre a população local e a 
população volante? 
Ah, tem um pouco de diferença. Assim, as pessoas lá é diferente das daqui. As pessoas aqui 
elas é mais, é mais, como se diz? Elas procuram ajudar mais as pessoas, elas procuram fazer 
uma, como que eu vou fala? Elas procuram unir as pessoas para poder ta ajudando aquelas 
pessoas que precisam que vem de fora. Às vezes ate montam cesta básica, eu já passei por 
isso. Formam um grupo que quer ajudar as pessoas. Eu acho muito importante aqui. Porque lá 
na Bahia não tem isso não fia, lá é cada um por si e Deus por nos. É verdade, aqui é maior 
legal. Tem as entidades que ajuda e tem as pessoas que ajuda. Então isso é muito importante 
para a população. No entanto é o que eu te falo, a vida aqui é melhor, entendeu? Eu falo, que 
nem eu. Eu comecei a onde, comecei na roça cortando cana. Hoje eu to aqui, dentro da escola, 
olhando crianças. Isso é importante pra mim. Meu pai tem orgulho disso, ele achava que eu 
não ia dar nada na vida, então hoje é muito importante pra mim menina. Hoje eu to tendo 
muita coisa que hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo. 
 
8. Existe tratamento diferenciado na escola entre a população local e a população 
volante? 
Tem um pouquinho sim. Às vezes tem umas crianças, que às vezes é coisa de criança, mas 
elas procuram unir as crianças de fora procuram unir com as daqui, e onde que sempre tem 
uma coisa boa acontecendo. Então eles sempre têm diferença, de conversa, de fala, de alguma 
coisa, sempre tem uma diferença, a língua fala diferente. Então tem muitas diferenças um dos 
outros, mas em convivência eles se dão bem sim, muito bem. Unir eles são unidos, eles 
procuram unir. É brincadeiras, às vezes eles tem brincadeiras pesadas e brincadeiras leves. E 
ali tem uma sala ótima, né. 
 
9. Como você enxerga a diversidade cultural – riqueza ou problema? 
Ah, eu acho que é uma riqueza sabe. Porque, É uma coisa assim sabe como eu vou falar? É 
um mundo onde eles acharam um lugar para poder achar melhora pra eles. É tanto que eles 
vai, mas volta. Eles acham tão bom, que vai volta. Se não gostasse eles não ia voltar. Eles dão 
bem. 
 
10. O que você esperava com a migração? O que conseguiu? O que perdeu? Sonhos? 
Saudades? Lembranças? Terra natal? 
Ai menina, eu não esperava muita coisa não viu. Porque, eu vim de lá muito novinha, não 
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tinha muito entendimento da vida não, mas. Não esperava muita coisa boa não.  Uma, pra 
começar eu já vim, meio com complicação na minha vida, então, mas chegou aqui complicou 
mais ainda e Deus pois a mão na frente. Graças a Deus. Hoje eu to. 
Não eu vim sozinha, não tinha ninguém. Meu pai me pois pra fora de casa ai eu tive que 
encarar o pai do meu filho, eu fugi com ele pra cá. 
Ah, Eu consegui muita coisa, eu consegui um serviço, eu consegui uma casinha pra mim 
Graças a Deus, consegui um marido que eu amo de verdade. (risos) que é a pessoa importante 
da minha vida. 
Perdeu – Não, não perdi nada menina, só ganhei. Eu nem lembro que Bahia existe pra mim. 
Nem lembro.  Deus é tão bom menina pra mim, que até minha mãe e meu ultimo irmão eu 
consegui buscar de volta. Graças a Deus. Agora está tudo aqui uma família, irmão e mãe. 
Sonhos – A eu tenho muitos sonhos (muita emoção e silencio). Ah, o sonho que eu tenho, é 
meus filhos conseguir o que eles quer. 
Saudades – Tenho. Ah, de muita coisa que a gente tem na vida né, que às vezes já passou pela 
vida da gente. Um pouquinho de saudades. Lembranças, né. Então a gente sente muita coisa. 
Às vezes a gente nasceu em um lugar e criou ali, a gente sempre tem uma lembrança uma 
recordação de um amigo, de uma tia que ficou pra traz e um tio. Agente tem uma lembrança. 
Vai falar que Deus passou uma pagina nisso ai, porque não passa. Sempre tem um sonho de 
voltar lá vê as pessoas, vê os amigos, os parentes que ficou pra traz. 
A terra natal é maravilhosa, né?!, o Brasil da gente é bom de mais. 
 
Entrevistada é mãe de um dos alunos considerados volante. Nascida na cidade de Mairi/BA –e 
criou-se em Ilhéus/BA. Atualmente vive com a família na cidade de Igarapava/SP. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO I (CRIANÇAS) 

 

CRIANÇAS – sala de aula – Questionário para todos os alunos de uma sala de aula.  
Alternativas – desenho – Responda as questões abaixo marcando com um “X” ou pintando a 
imagem correspondente: 

    
Feliz Triste Confuso Raiva 

 
QUESTIONÁRIO 1 

1- Cidade e Estado onde nasceu _________________________________________ 
2- Seus pais trabalham no corte da cana 
de açúcar/trabalhador rural? 
a) (    )SIM                   b)  (    ) NÃO 
 
Pela Profissão de seus pais, você se sente? 

    
Feliz Triste Confus

o 
Raiva 

 

1) Você pretende ter a mesma profissão de seus 
pais? 

a) (     ) SIM                           b) (     ) NÃO 
 
Por essa escolha você se sente? 

    
Feliz Triste Confus

o 
Raiva 

 

  
2) Em casa, alguém te ajuda nas tarefas 
da escola? 
a) (     ) SIM, minha mãe; 
b) (     ) SIM, minha mãe e meu pai; 
c) (     ) SIM, meu pai; 
d) (     ) SIM, amigos, avós, tios; 
e) (     ) NÃO, ninguém me ajuda. 
 
Pela ajuda ou não, você se sente ? 

    
Feliz Triste Confus

o 
Raiva 

 

5 - Com quem você mora? 
a) (     ) Pai e mãe; 
b) (     ) Pai 
c) (     ) Mãe 
d) (     ) Avós ou tios 
e) (     ) Outros. 
 
Morando com eles você é ? 

    
Feliz Triste Confus

o 
Raiva 

 

  
6 Gosta de estudar? 
a) (     ) SIM              b) (     ) NÃO 
 
Estudando, você se sente? 

    
Feliz Triste Confus

o 
Raiva 

 

7) Gosta da escola? 
b) (     ) SIM                    b)     (     )      NÃO 
 
Como se sente na escola? 

    
Feliz Triste Confus

o 
Raiva 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO II (CRIANÇAS) 

Alternativas – desenho – Responda as questões abaixo marcando com um “X” ou pintando a 
imagem correspondente: 

    
Feliz Triste Confuso Raiva 

 
 

QUESTIONÁRIO 2 - CONHECENDO UM POUCO VOCÊ POPULAÇÃO VOLANTE 
 
1- CIDADE  
De onde você e sua família vieram? Origem (cidade e 

Estado): _________________ 
Destino - Igarapava 

Quando você morava na cidade indicada acima, você 
era? 

Morando em Igarapava, você se sente? 

a)                                     c)  

b)                                      d)  

a)                                     c)  

b)                                      d)  
 
 
2- CASA 

Origem: _________________ 
 

Destino - Igarapava 

DDEESSEENNHHAARR  SSUUAA  CCAASSAA  OONNDDEE  MMOORRAAVVAA  AANNTTEESS  
––  ““nnaa  oouuttrraa  cciiddaaddee””  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDEESSEENNHHAARR  SSUUAA  CCAASSAA  EEMM  
IIGGAARRAAPPAAVVAA  

Nesta casa, você era? 

a)                                     c)  

b)                                      d)  

Morando nesta casa em Igarapava você é? 

a)                                     c)  

b)                                      d)  
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3- FAMILIA 

Origem: _________________ 
 

Destino - Igarapava 

DDEESSEENNHHAARR  SSUUAA  FFAAMMÍÍLLIIAA    
  ““nnaa  cciiddaaddee  ddee  oonnddee  vveeiioo””  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DDEESSEENNHHAA  SSUUAA  FFAAMMÍÍLLIIAA  EEMM  
IIGGAARRAAPPAAVVAA  

Como era sua Família nesta casa? 

a)                                     c)  

b)                                      d)  

Como é sua família em Igarapava? 

a)                                     c)  

b)                                      d)  
 
 
4- ESCOLA 

Origem: _________________ 
 

Destino - Igarapava 

DDEESSEENNHHAARR  SSUUAA  EESSCCOOLLAA  
““ddaa  cciiddaaddee  ddee  oonnddee  vveeiioo””  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DDEESSEENNHHAARR  SSUUAA  EESSCCOOLLAA  EEMM  
IIGGAARRAAPPAAVVAA  

Como era sua escola na outra cidade? 

a)                                     c)  

b)                                      d)  

Como é sua escola em Igarapava? 

a)                                     c)  

b)                                      d)  
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5- AMIGOS 

Origem: _________________ 
 

Destino - Igarapava 

DDEESSEENNHHAARR  SSEEUUSS  AAMMIIGGOOSS  
““ddaa  cciiddaaddee  ddee  oonnddee  vveeiioo””  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DDEESSEENNHHAARR  SSEEUUSS  AAMMIIGGOOSS  EEMM  
IIGGAARRAAPPAAVVAA  

Como era estar com seus amigos? 

a)                                     c)  

b)                                      d)  

Como é estar com seus amigos em 
Igarapava? 

a)                                     c)  

b)                                      d)  
 

6- VOCÊ 
Origem: _________________ 

 
Destino - Igarapava 

Como você era antes, na cidade de onde veio? Como você é em Igarapava? 

a)                                     c)  

b)                                      d)  

a)                                     c)  

b)                                      d)  
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES 

 

QUESTIONÁRIO 3- PROFESSORES . Aplicado aos professores da instituição de ensino, 
que manifestarem interesse em participar da pesquisa. 

1- Quantos alunos têm em sua sala de aula? 
2) Quantos dos seus alunos são de famílias que vieram da 
região Nordeste? 

a) (     ) Menos de 5 alunos; 
b) (     ) De 5 a 10 alunos; 
c) (     ) De 10 a 20 alunos; 
d) (     ) Mais de 20 alunos. 

3) Quantos dos seus alunos são de Igarapava? 
a) (     ) Menos de 20 alunos; 
b) (     ) De 20 a 30 alunos; 
c) (     ) Mais de 30 alunos. 

4) Na sala de aula, entre os alunos – população local x 
população volante, existe sentimentos. 
Carinho e atenção  
(   ) Sempre  (    ) Às vezes  (    )Nunca 
 
Tolerância; 
(   ) Sempre  (    ) Às vezes  (    )Nunca 
 
Discriminação e preconceito; 
(   ) Sempre  (    ) Às vezes  (    )Nunca 
 
Exclusão. 
(   ) Sempre  (    ) Às vezes  (    )Nunca 

5) Como é o tratamento dos alunos para com os 
professores?  

a) População local – alunos;  
*Respeito (    ) às vezes (     ) sempre (    )nunca  
*Carinho (    ) às vezes (     ) sempre (    )nunca 
*Indiferença (   ) às vezes (    ) sempre (   )nunca 
*Desrespeito (   ) às vezes (    ) sempre (    )nunca 
 

b) População volante – alunos; 
*Respeito (    ) às vezes (     ) sempre (    )nunca  
*Carinho (    ) às vezes (     ) sempre (    )nunca 
*Indiferença (   ) às vezes (    ) sempre (   )nunca 
*Desrespeito (   ) às vezes (    ) sempre (    )nunca 

6) Como você enxerga a diversidade cultural na sala de 
aula? 
 
Como riqueza 
(   ) às vezes (    ) sempre (    )nunca  
Como problema  
(   ) às vezes (    ) sempre (    )nunca 
Indiferente.  
(   ) às vezes (    ) sempre (    )nunca 
 

7) Como você enxerga a diversidade cultural na 
sociedade? 
 
Como riqueza 
(   ) às vezes (    ) sempre (    )nunca  
Como problema  
(   ) às vezes (    ) sempre (    )nunca 
Indiferente. 
(   ) às vezes (    ) sempre (    )nunca 
 

8) Como é a aprendizagem dos alunos com relação as 
atividades escolares. 
a) Alunos – população local; 
(    ) elevada    (    ) baixa     (    ) regular 
 
b) Alunos – população volante; 
(    ) elevada     (    ) baixa    (    ) regular 

9) Como é o interesse e envolvimento dos alunos com 
relação as atividades escolares. 

a) a) Alunos – população local; 
(    ) elevado    (    ) baixo     (    ) regular 
 

b) Alunos – população volante; 
(    ) elevado    (    ) baixo     (    ) regular 
 

10) Nos conteúdos trabalhados na sala de aula existe estudo 
referente à diversidade cultural/territorial? 
 
(   ) às vezes (    ) sempre (    )nunca  
 
Caso tenha marcado as 2 primeiras possibilidades, responda 
- quando ocorrem? 

a) (  ) datas festivas/comemorações; 
b) (    ) No cotidiano escolar 

11) São desenvolvidas na escola atividades que 
envolvam diversas culturas? 
 
(   ) às vezes (    ) sempre (    )nunca  
 
Caso tenha marcado as 2 primeiras possibilidades, 
responda - quando ocorrem? 

a) a) (   )  datas festivas/comemorações; 
b) (      ) No cotidiano escolar 

12) Existe a participação da família dos alunos – população 
volante – na vida escolar? 

a) Não – nunca participam. 
b) Participam apenas em reuniões de pais; 
c) Quando são chamados; 
d) Sempre estão na escola; 

 

13) Existe a participação da família dos alunos – 
população local – na vida escolar? 
a) Não – nunca participam. 
b) Participam apenas em reuniões de pais; 
c) Quando são chamados; 
d) Sempre estão na escola; 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA – PAI/RESPONSÁVEL 

 

 

ENTREVISTA  - FAMILIA (uma família – população volante) –  Visão da família em 
relação à escola, ao trabalho e laços familiares – diversidade cultural. 
 
1 Qual seu nível de escolaridade? 

2 Qual a importância da educação (escola/família) para seus filhos? 

3 Como você acha que seus filhos são tratados na escola? 

4 Como vocês são tratados na cidade/trabalho/ escola de seus filhos? 

5 O que mudou em sua vida (família e trabalho) devido à migração? 

6 O que você espera para a vida de seus filhos? Desejos? Qualidade de vida? 

7 Existe tratamento diferenciado na sociedade entre a população local e a população volante? 

8 Existe tratamento diferenciado na escola entre a população local e a população volante? 

9 Como você enxerga a diversidade cultural – riqueza ou problema? 

10 O que você esperava com a migração? O que conseguiu? O que perdeu? Sonhos? Saudades? 
Lembranças? Terra natal? 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

Aspectos a serem observados: Escola 

1) estruturas físicas – instalações da escola; 

 

2) relação com os professores (comunidade escolar com o professor) 

Quando: 

i. em sala da aula; 

ii. no recreio; 

iii. entrada e saída; 

iv. nas festas\eventos 

O que: 

v. Formas de tratamento; 

vi. Incentivo à participação; 

vii. Promoção à colaboração\ se é colaborativo; 

viii. Estimulo à interação; 

ix. Empatia; 

x. Conteúdo específico de diferentes culturas  

 

3) Relação com os demais alunos (volante e local, local e local, volante e volante) 

Quando:  

i. em sala da aula; 

ii. no recreio; 

iii. entrada e saída; 

iv. nas festas\eventos 

O que: 

v. Formas de tratamento; 

vi. Convívio voluntário (brincam, jogam, conversam, dançam, etc); 

vii. Que “grupos” se formam; 

viii. Presença ou não de respeito\carinho\amizade 

ix. Presença ou não de desrespeito, bullying;  

x. Interesse dos alunos por temas específicos; 

xi. Disciplina\indisciplina; 

xii. Postura; 
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APÊNDICE F - TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Igarapava, _____ de ___________________ de 2010. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PAIS/RESPONSÁVEIS 

PELO ALUNO 

 

Nome do aluno (sujeito da pesquisa):_________________________________________ 

Pai ou responsável: ______________________________________________________ 

RG do pai/responsável___________________________________________________ 

Titulo do Projeto: DIVERSIDADE CULTURAL/TERRITORIAL E A POPULAÇÃO 

VOLANTE: reflexos em uma instituição escolar. 

Instituição onde será realizada: Universidade de Uberaba - UNIUBE 

Pesquisador responsável: Mara Fernanda Ignácio Leite                 RG nº  

Telefone e e-mail:  

CEP – UNIUBE: Av. Nenê Sabino, 1801 – Bairro Universitário – CEP 38055-500 – 

Uberaba/MG, tel. 34-3319-8959, e-mail: cep@uniube.br 

 

Seu filho ______________________________________________________________ está 

sendo convidado para participar do projeto de pesquisa DIVERSIDADE 

CULTURAL/TERRITORIAL E A POPULAÇÃO VOLANTE: reflexos em uma instituição 

escolar, de responsabilidade de Mara Fernanda Ignácio Leite, desenvolvido no Programa de 

Mestrado em Educação – UNIUBE.  

 

Este projeto tem como objetivo: analisar a cultura (os valores, conhecimentos, crenças, dentre 

outros) dos alunos/filhos das famílias da cidade de Igarapava e dos alunos/filhos de 

trabalhadores rurais da região nordeste – todos estudantes  da escola EMEF Capitão Chico 

Ribeiro – e como a escola trabalha esta relação. 

 

Este projeto se justifica  pela possibilidade de haver algum tipo de restrição social da 

população volante  como conseqüência da migração, ou também de valorização de alguns 

aspectos (culturais) da população local  quando comparados ao da volante. Isso devido à 

dificuldade presente na sociedade de tratar e lidar com os considerados diferentes 

culturalmente, com seus sonhos, ilusões, utopias, fantasias e esperanças. Pretende-se com isso 

entender melhor as diferenças que existem entre os valores  da população local e da volante, 
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para buscar formas de superar preconceitos, se estes existirem. Almeja-se, além disso, que 

seja alcançado um maior reconhecimento da diversidade cultural nas Instituições de Ensino, 

como uma forma de riqueza, valorizando os diversos saberes, fazeres, crenças, sonhos, 

utopias e desejos. 

 

Se você autorizar seu filho a participar desse projeto, ele responderá a questionários, além de 

ser observado na escola– relação com os demais alunos, professores e comunidade escolar 

em geral. Autorizará também a publicação dos dados levantados - fornecidos para a pesquisa. 

 

Durante a realização da pesquisa: 

a) não ocorrerá qualquer tipo de desconforto,  

b) Os dados dos alunos serão mantidos em sigilo e serão utilizados apenas com fins 

científicos (seu nome ou qualquer identificação sua jamais aparecerá).  

c) Pela sua participação no estudo, você não receberá nenhum pagamento, e também não terá 

nenhum custo.  

d) os alunos/filhos pode parar de participar a qualquer momento da pesquisa, sem nenhum 

tipo de prejuízo para você.  

e) Sinta-se à vontade para solicitar, a qualquer momento, os esclarecimentos que você julgar 

necessários.  

 

Caso decida-se por não autorizar a participação de seu filho, ou por não ser submetido a 

algum procedimento que lhe for solicitado, nenhuma penalidade será imposta a você ou a seu 

filho.  

 

Você receberá uma cópia desse termo, assinado, onde constam a identificação e o telefone da 

pesquisadora, caso você queira entrar em contato com eles. 

 

__________________________________ 

Pai/responsável 

 

__________________________________ 

MARA FERNANDA IGNÁCIO LEITE 
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Igarapava, _____ de ___________________ de 2010. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- INTEGRANTE DA 

FAMÍLIA 

 

 

Nome (sujeito da pesquisa):________________________________________________ 

RG do participante da pesquisa: ____________________________________________ 

Titulo do Projeto: DIVERSIDADE CULTURAL/TERRITORIAL E A POPULAÇÃO 

VOLANTE: reflexos em uma instituição escolar. 

Instituição onde será realizada: Universidade de Uberaba – UNIUBE 

Pesquisador responsável: Mara Fernanda Ignácio Leite                RG nº  

Telefone e e-mail:                                  doutorananda@hotmail.com 

CEP – UNIUBE: Av. Nenê Sabino, 1801 – Bairro Universitário – CEP 38055-500 – 

Uberaba/MG, tel. 34-3319-8959, e-mail: cep@uniube.br 

 

Você_________________________________________________________________ está 

sendo convidado para participar do projeto de pesquisa DIVERSIDADE 

CULTURAL/TERRITORIAL E A POPULAÇÃO VOLANTE: reflexos em uma instituição 

escolar, de responsabilidade de Mara Fernanda Ignácio Leite, desenvolvido no Programa de 

Mestrado em Educação – UNIUBE.  

 

Este projeto tem como objetivo: analisar a cultura (os valores, conhecimentos, crenças, dentre 

outros) dos alunos/filhos das famílias da cidade de Igarapava e dos alunos/filhos de 

trabalhadores rurais da região nordeste – todos estudantes  da escola EMEF Capitão Chico 

Ribeiro – e como a escola trabalha esta relação. 

 

Este projeto se justifica pela possibilidade de haver algum tipo de restrição social da 

população volante  como conseqüência da migração, ou também de valorização de alguns 

aspectos (culturais) da população local  quando comparados ao da volante. Isso devido à 

dificuldade presente na sociedade de tratar e lidar com os considerados diferentes 

culturalmente, com seus sonhos, ilusões, utopias, fantasias e esperanças. Pretende-se com isso 

entender melhor as diferenças que existem entre os valores da população local e da volante, 

para buscar formas de superar preconceitos, se estes existirem. Almeja-se, além disso, que 
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seja alcançado um maior reconhecimento da diversidade cultural nas Instituições de Ensino, 

como uma forma de riqueza, valorizando os diversos saberes, fazeres, crenças, sonhos, 

utopias e desejos. 

 

Se aceitar participar desse projeto, você será entrevistado; autorizará a publicação dos dados 

fornecidos para a pesquisa. 

 

Durante a realização da pesquisa: 

a) não ocorrerá qualquer tipo de desconforto,  

b) Os dados dos alunos serão mantidos em sigilo e serão utilizados apenas com fins 

científicos (seu nome ou qualquer identificação sua jamais aparecerá).  

c) Pela sua participação no estudo, você não receberá nenhum pagamento, e também não terá 

nenhum custo.  

d) você pode parar de participar a qualquer momento da pesquisa, sem nenhum tipo de 

prejuízo para você.  

e) Sinta-se à vontade para solicitar, a qualquer momento, os esclarecimentos que você julgar 

necessários.  

 

Caso decida-se por não participar, ou por não ser submetido a algum procedimento que lhe for 

solicitado, nenhuma penalidade será imposta a você ou a seu filho.  

 

 

Você receberá uma cópia desse termo, assinado, onde constam a identificação e o telefone da 

pesquisadora, caso você queira entrar em contato com eles. 

 

 

 

__________________________________ 

Integrante da família 

_________________________________ 

MARA FERNANDA IGNÁCIO LEITE 

 

 

 



143 

Igarapava, _____ de ___________________ de 2010. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- PROFESSORES 

 

Nome do paciente/sujeito da pesquisa (professor) ______________________________ 

Identificação (RG) do paciente/sujeito da pesquisa_____________________________ 

Titulo do Projeto: DIVERSIDADE CULTURAL/TERRITORIAL E A POPULAÇÃO 

VOLANTE: reflexos em uma instituição escolar. 

Instituição onde será realizada: Universidade de Uberaba - UNIUBE 

Pesquisador responsável: Mara Fernanda Ignácio Leite                 RG nº  

Telefone e e-mail:                                  doutorananda@hotmail.com 

CEP – UNIUBE: Av. Nenê Sabino, 1801 – Bairro Universitário – CEP 38055-500 – 

Uberaba/MG, tel. 34-3319-8959, e-mail: cep@uniube.br 

 

Você _______________________________________________________________ está 

sendo convidado para participar do projeto de pesquisa DIVERSIDADE 

CULTURAL/TERRITORIAL E A POPULAÇÃO VOLANTE: reflexos em uma instituição 

escolar, de responsabilidade de Mara Fernanda Ignácio Leite, desenvolvido no Programa de 

Mestrado em Educação – UNIUBE 

 

Este projeto tem como objetivo geral a analise da diversidade cultural/territorial de filhos de 

cortadores de cana de açúcar, estudantes de uma instituição de ensino da cidade de 

Igarapava/SP, e como a escola lida com essa diversidade. Buscará de forma especifica: 

levantar aspectos da diversidade cultural de alunos filhos de cortadores de cana de açúcar; 

analisar, a partir da concepção de familiares, alunos e professores, como se dão as relações 

sociais na escola; e verificar se há articulação entre a cultura da população local e volante, e 

como ela se manifesta. 

 

Este projeto se justifica pela possibilidade de haver algum tipo de restrição social da 

população volante como conseqüência da migração, ou também de valorização de alguns 

aspectos (culturais) da população local em detrimento da volante. Isso devido à dificuldade 

presente na sociedade de tratar e lidar com os considerados diferentes culturalmente, com seus 

sonhos, ilusões, utopias, fantasias e esperanças. E pode trazer como benefício uma melhor 

compreensão sobre a diversidade cultural, possibilitando uma maior articulação entre a 
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cultura da população local e volante. Espera-se também, que essa discussão favoreça a 

reflexão sobre formas de superação de uma possível desarticulação cultural. Almeja-se, além 

disso, que seja alcançado um maior reconhecimento da diversidade cultural nas Instituições de 

Ensino, como uma forma de riqueza, valorizando os diversos saberes, fazeres, crenças, 

sonhos, utopias e desejos. 

 

Se aceitar participar desse projeto, você responderá questionários - participará da pesquisa - 

autorizará a publicação dos dados fornecidos para a pesquisa. 

 

Durante a realização da pesquisa, não ocorrerá qualquer tipo de desconforto, não havendo 

risco dos dados fornecidos e das imagens utilizadas serem apresentadas em desavença com os 

valores de quaisquer dos participantes. 

 

Os seus dados serão mantidos em sigilo e serão utilizados apenas com fins científicos, tais 

como apresentações em congressos e publicação de artigos científicos. Seu nome ou qualquer 

identificação sua jamais aparecerá.  

 

Pela sua participação no estudo, você não receberá nenhum pagamento, e também não terá 

nenhum custo. Você pode parar de participar a qualquer momento, sem nenhum tipo de 

prejuízo para você. Sinta-se à vontade para solicitar, a qualquer momento, os esclarecimentos 

que você julgar necessários. Caso decida-se por não participar, ou por não ser submetido a 

algum procedimento que lhe for solicitado, nenhuma penalidade será imposta a você. 

 

Você receberá uma cópia desse termo, assinado, onde constam a identificação e o telefone da 

pesquisadora, caso você queira entrar em contato com ela. 

 

__________________________________ 

Professor 

__________________________________ 

MARA FERNANDA IGNÁCIO LEITE 

 

 


