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Soy 

Soy lo que dejaron 
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Mano de obra campesina para tu consumo 

Frente de frio en el medio del verano 

El amor en los tiempos del cólera, mi hermano 

El sol que nace y el día que muere 

Con los mejores atardeceres 

Soy el desarrollo en carne viva 

Un discurso político sin saliva 

Las caras más bonitas que he conocido 

Soy la fotografía de un desaparecido 

La sangre dentro de tus venas 

Soy un pedazo de tierra que vale la pena 

Soy una canasta con frijoles 

Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles 

Soy lo que sostiene mi bandera 

La espina dorsal del planeta es mi cordillera 

Soy lo que me enseño mi padre 

El que no quiere a su patria no quiere a su madre 

Soy América Latina 

Un pueblo sin piernas pero que camina, oye 

(Latinoamerica, Calle 13) 



 

    

 

 

 

 

 

RESUMO  

 

 

Este trabalho tem como propósito analisar a educação a partir do fenômeno da migração 

contemporânea na cidade de São Paulo através da interface escola, imigração e Cultura Latino-

americana. A cidade de São Paulo tem recebido, nos últimos anos, um fluxo caracterizado por 

migrantes regionais e do eixo sul-sul e, nas escolas localizadas em regiões da cidade em que 

esses imigrantes se concentram, contabiliza-se uma maior expressividade de matrículas. A 

Educação para Imigrantes é um tema complexo, e tem suas bases na garantia de direitos 

fundamentais, sendo que o direito a educação se efetiva através do acesso, permanência e 

terminalidade. O acesso e a terminalidade são regidos pelas diretrizes estabelecidas pelo Estado 

(CF de 1988, ECA 8.069/90 e LDB 9.394/96), e foram discutidos por Magalhães (2010) e 

Waldman (2012).   Logo, o que move essa pesquisa é conhecer as condições de permanência, 

ou seja, como são assegurados os direitos educativos desses estudantes imigrantes a partir da 

ação pedagógica e, para compreender esse fenômeno, elegemos como eixos a formação 

docente, as práticas curriculares e a cultura escolar. Através de diálogos com os educadores, 

procuramos descobrir como a escola se reorganiza pedagogicamente para acolher os estudantes 

imigrantes e de origem imigrante, desvelando as estratégias pedagógicas utilizadas garantir a 

visibilidade e a valorização dos repertórios culturais. O trabalho apresenta um panorama dos 

fluxos migratórios contemporâneos, a discussão sobre a integração da América Latina e o papel 

da escola nessa circulação de saberes e foi realizado um levantamento da produção acadêmica 

na área da Educação para Imigrantes. Para uma aproximação com o objeto de pesquisa, 

realizamos uma sondagem, que propiciou o levantamento dos temas centrais da investigação. 

Selecionamos três escolas públicas municipais, tendo como critério a quantidade de matrículas 

de estudantes imigrantes e adentramos no cotidiano dessas escolas, através da análise da 

documentação escolar: livros de JEIF, PPP, documentação da secretaria da escola, página do 

Facebook, fotografias e atas de Reunião Pedagógica; entrevistamos Coordenadoras 

Pedagógicas e professores de Arte, Geografia, História e Língua Portuguesa utilizando roteiros 

semiestruturados. Também entrevistamos o Coordenador do Núcleo Étnico-racial (2013-2016), 

que apresentou o programa de formação implementado em sua gestão. As narrativas dos 

educadores nos possibilitaram desvelar como esse rosto imigrante é percebido na escola e como 

essa presença tem o potencial de aprofundar algumas discussões do cotidiano escolar, tais como 

o pertencimento racial, a valorização do ambiente escolar e o protagonismo estudantil. Em 

relação a formação, os professores apontam críticas aos cursos de licenciatura, questionam a 

ausência de eventos de formação continuada sobre essa temática e mencionam a JEIF como 

espaço potencializador dessas reflexões. Analisando o currículo ensinado, foi possível verificar 

que a inclusão de temas e conceitos que dialogam com a valorização dos repertórios culturais 

dos estudantes imigrantes se inscreve na demanda apresentada pela própria ‘paisagem humana’ 

que a escola recebe. Algumas das ações pedagógicas explicitam o acolhimento e denotam uma 

aproximação com a perspectiva intercultural, compreendida enquanto ação social (CANDAU, 

2000).  
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ABSTRACT  

 

This thesis aims to analyze the Education from phenomenon of contemporary migration in the 

city of São Paulo through the school, immigration and Latin American culture interface. The 

city of São Paulo has received, in recent years, a flow characterized by regional and south-south 

axis migrants and, in schools located in the regions of the city where these immigrants are 

concentrated, there is a greater number of enrollments. Education for immigrants is a complex 

issue and has its foundations in guaranteeing fundamental rights, and the right to education is 

achieved through access, permanence and completion. Access and completion are governed by 

the guidelines established by the State (CF 1988, ECA 8.069 / 90 and LDB 9.394 / 96), and 

were discussed by Magalhães (2010) and Waldman (2012). Therefore, what leads this research 

is to know the conditions of permanence, that is to say, how the educational rights of these 

immigrant students are ensured from the pedagogical action and, to understand this 

phenomenon, we have chosen teacher´s training axes, the curricular practices and school 

culture. Through dialogues with educators, we seek to discover how the school is pedagogically 

reorganized to accommodate immigrants and immigrant students, revealing the pedagogical 

strategies used to ensure visibility and appreciation of cultural repertoires. The document 

presents an overview of contemporary migratory flows, the discussion on the integration of 

Latin America and the role of the school in this circulation of knowledge and a survey on 

academic production in the area of Immigrant Education. For an approach to the research 

objective, we conducted a survey, which provided the lifting of the central themes of the 

investigation. We selected three municipal public schools, depending on the number of 

immigrant students enrolled and we entered the daily life of these schools, through the analysis 

of the school documentation: JEIF books, PPP, school secretary documentation, Facebook 

page, photographs and minutes of Pedagogical Meeting; We interviewed Educational 

Coordinators and Professors of Art, Geography, History and Portuguese Language, using semi-

structured scripts. We also interviewed the Senior Coordinator of ‘Núcleo de Educação Étnico-

racial’ (2013-2016), who presented the training program implemented in their management. 

The educators' narratives allowed us to reveal how this immigrant face is perceived in the school 

and how this presence has the potential to deepen some discussions about the daily life of the 

school, such as racial belonging, appreciation of the school environment and prominence of the 

students. With regard to training, teachers point out criticisms of undergraduate courses, 

question the absence of continuing education events on this topic and mention the JEIF as a 

potential space for these reflections. Analyzing the curriculum taught, it was possible to verify 

that the inclusion of themes and concepts that dialogue with the appreciation of the cultural 

repertoires of immigrant students is part of the demand presented by the human landscape itself 

that the school receives. Some of the pedagogical actions explain the welcome and denote an 

approach with the intercultural perspective, understood as social action (CANDAU, 2000) 

KEY WORDS: Education for immigrants. Interculturality. Teachers training. Curriculum. 

School culture. 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la Educación a partir del fenómeno de la migración 

contemporánea en la ciudad de São Paulo a través de la interfaz escuela, inmigración y cultura 

Latinoamericana. La ciudad de São Paulo ha recibido, en los últimos años, un flujo 

caracterizado por migrantes regionales y del eje sur-sur y, en las escuelas ubicadas en las 

regiones de la ciudad donde se concentran estos inmigrantes, hay un mayor número de 

matrículas. La educación para inmigrantes es un tema complejo y tiene sus fundamentos en el 

garantizar los derechos fundamentales, y el derecho a la educación se realiza a través del acceso, 

la permanencia y la finalización. El acceso y la finalización se rigen por las pautas establecidas 

por el Estado (CF 1988, ECA 8.069 / 90 y LDB 9.394 / 96), y fueron discutidas por Magalhães 

(2010) y Waldman (2012). Por lo tanto, lo que impulsa esta investigación es conocer las 

condiciones de permanencia, es decir, cómo se aseguran los derechos educativos de estos 

estudiantes inmigrantes a partir de la acción pedagógica y, para comprender este fenómeno, 

elegimos como ejes la formación docente, las prácticas curriculares y la cultura escolar. A través 

de diálogos con educadores, buscamos descubrir cómo se reorganiza pedagógicamente la 

escuela para acoger a inmigrantes y estudiantes inmigrantes, revelando las estrategias 

pedagógicas utilizadas para garantizar la visibilidad y la apreciación de los repertorios 

culturales. El trabajo presenta una visión general de los flujos migratorios contemporáneos, la 

discusión sobre la integración de América Latina y el papel de la escuela en esta circulación de 

conocimiento y una encuesta sobre la producción académica en el área de Educación para 

Inmigrantes. Para una aproximación con el objetivo de investigación, realizamos una encuesta, 

que proporcionó el levantamiento de los temas centrales de la investigación. Seleccionamos 

tres escuelas públicas municipales, en función del número de estudiantes inmigrantes 

matriculados e ingresamos a la vida diaria de estas escuelas, a través del análisis de la 

documentación escolar: libros JEIF, PPP, documentación de la Secretaria Escolar, página de 

Facebook, fotografías y minutos de Encuentro Pedagógico; Entrevistamos a coordinadores 

pedagógicos y profesores de Arte, Geografía, Historia y Lengua Portuguesa, utilizando guiones 

semiestructurados. También entrevistamos al Coordinador del ‘Núcleo de Educação Étnico-

racial’ (2013-2016), quien presentó el programa de capacitación implementado en su gestión. 

Las narrativas de los educadores nos permitieron revelar cómo se percibe esta cara de 

inmigrante en la escuela y cómo esta presencia tiene el potencial de profundizar algunas 

discusiones sobre la vida diaria de la escuela, como la pertenencia racial, la apreciación del 

ambiente escolar y el protagonismo de los estudiantes. Con respecto a la capacitación, los 

maestros señalan las críticas a los cursos de pregrado, cuestionan la ausencia de eventos de 

educación continua sobre este tema y mencionan al JEIF como un espacio potencial para estas 

reflexiones. Analizando el plan de estudios enseñado, fue posible verificar que la inclusión de 

temas y conceptos que dialogan con la apreciación de los repertorios culturales de los 

estudiantes inmigrantes es parte de la demanda presentada por el propio paisaje humano que 

recibe la escuela. Algunas de las acciones pedagógicas explicitan la acogida y denotan una 

aproximación con la perspectiva intercultural, entendida como acción social (CANDAU, 2000). 

PALABRAS CLAVE: Educación para inmigrantes. Interculturalidad Formación del 

profesorado. Plan de estudios. Cultura escolar. 
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Capítulo 1.América Latina, a escola e os imigrantes numa visão suleada de mundo  

 

 “He dicho Escuela del Sur, porque en realidad, 

nuestro norte es el Sur. No debe haber norte, para 

nosotros, sino por oposición a nuestro Sur. Por eso 

ahora ponemos el mapa al revés, y entonces ya tenemos 

justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el 

resto del mundo. La punta de América, desde ahora, 

prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro 

norte.” Joaquín Torres García1 

 

  As preocupações em torno do tema das migrações internacionais têm adquirido 

diferentes contornos especialmente a partir dos novos contextos sociais que se configuram 

mediante a presença de imigrantes na cidade de São Paulo. Dentre os diversos enfoques que 

poderíamos utilizar para tratar do tema, optamos por situá-lo a partir da educação porque é a 

essa área que temos nos dedicado nossos esforços acadêmicos e profissionais. Interessava-nos 

saber, na trajetória da pesquisa cujos resultados apresentamos nessa tese, como têm sido 

acolhidos os estudantes imigrantes nas escolas municipais da cidade de São Paulo e, 

especialmente, como os professores e professoras reinventam (ou não) suas práticas 

pedagógicas para atender aos direitos educativos desses estudantes.  

De antemão, é relevante afirmar que, na escrita desse texto, assumimos politicamente a 

defesa de um repertório conceitual identificado com o que Santos e Meneses (2010, p. 19) 

definem como epistemologias do sul, sendo esse um repertório construído a partir da 

necessidade de produzir saberes que denunciem a permanência dos resquícios coloniais na 

produção do conhecimento científico, nas práticas sociais e culturais. Nos alinhamos também 

com a revolta intelectual contra a perspectiva eurocêntrica de produção do conhecimento 

sugerida por Quijano (2010), especialmente quando esse autor propõe a ruptura com a 

colonialidade do poder e reafirma a premência da descolonização do pensamento como 

estratégia política de ‘suleamento’ das produções intelectuais. Indícios desse posicionamento 

político-conceitual pode ser verificado através da escolha de nosso repertório teórico e pela 

                                                           
1   A imagem que ilustra esse texto foi produzida pelo artista uruguaio Joaquín Torres García (1884-1949). 

Mundialmente conhecida, a América Invertida foi produzida em 1943 e, para nós, expressa a constante necessidade 

de suleamento das reflexões. 
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opção do uso de alguns termos em detrimento a outros. Ao tratarmos das pessoas migrantes2 

não nos referimos a eles como ‘estrangeiros’, salvo nos momentos em que fazemos referência 

a fontes bibliográficas que o utilizam, pois temos a compreensão de que são sujeitos sociais.  

Os avanços conquistados pela luta social também nos impelem a assumir o pressuposto 

da imigração enquanto um direito humano logo, rejeitamos qualquer referência que submeta 

esses sujeitos a ‘clandestinos’ ou ‘ilegais’, uma vez que a condição documental - além de ser 

transitória - não os define, trata-se tão somente de uma situação imposta pelo Estados nacionais 

e a suposta irregularidade da permanência não diz respeito à condição humana, mas se assenta 

em restrições impostas pelos Estados. Essas restrições podem ser entendidas quando nos 

detemos nos contextos migratórios contemporâneos, caracterizados por manifestações de 

violência física, verbal e simbólica e que, conforme afirmou Feldman-Bianco (2015, p. 20) são 

seletivos, uma vez que “os movimentos de capital, signos e a comunicação virtual aparentam 

dissolver fronteiras, enquanto certos fluxos de pessoas, produtos e lugares são focos de políticas 

restritivas e de controle seletivo”. A rejeição do uso de termos e nomenclaturas que, em nossa 

percepção, coisificam os sujeitos, tratando-os como ‘cidadãos de segunda classe’ insere-se no 

âmbito da necessidade de adequarmos nossa linguagem a um projeto político de valorização da 

experiência como potencializadora de projetos societários mais inclusivos. Ao tratar dos 

diálogos interculturais, nos situamos a partir da interculturalidade crítica proposta por Walsh 

(2014, p. 19) que a compreende enquanto perspectiva, conceito e prática política que visa 

valorizar as experiências históricas que, apesar de vivenciadas no contexto do colonialismo e 

na colonialidade, são capazes de promover o pensamento subversivo e insurgente, porque 

assume metas estrategicamente políticas. Sem pertences, despossuídos de capital, originários 

do sul, de pele escura... são esses os imigrantes que  chegam a escola pública paulistana e o que 

pretendemos é desvendar como os professores os estimulam a mostrar o que trazem em suas 

malas. O título dessa pesquisa remete a música Movimiento, do uruguaio Jorge Drexler e 

produzir uma fotografia desse movimento na escola, capturando esse rosto, é nosso intento.  

 

                                                           
2 No capítulo 3, em que nos dedicamos a caracterizar o panorama dos fluxos migratórios contemporâneos, 

apresentamos uma discussão acerca das nomenclaturas.    
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 1.1 Uma pesquisa surge a partir da ação docente e militante  

Essa pesquisa é engendrada no seio de nossa atuação docente na escola pública, da 

vivência cultural e política e é fruto dessas experiências, não sendo possível definir uma 

sobreposição ou hierarquização entre essas instâncias. Na trajetória como pesquisadora, temos 

nos dedicado a compreender os diversos fenômenos culturais, sociais e políticos que dão sentido 

ao que acreditamos ser a América Latina: uma construção simbólica que faz sentido quando 

percebemos alguns traços de unidade entre os povos que habitam esse extenso continente 

cultural. O interesse em estudar a América Latina e se sentir parte dela gera certo estranhamento 

e, por diversas vezes, houve o questionamento sobre esse interesse, especialmente por eu não 

ter ascendência ‘hispânica’3 e participar de manifestações artísticas e coletivos de discussão 

política das comunidades imigrantes, mesmo sendo brasileira.  

Compreendo que a questão de fundo é a sensação de distanciamento entre brasileiros e a 

região, ou seja, para quê dedicar esforços para valorizar um contexto que não seria meu? Que 

legitimidade teria a minha pesquisa e a minha inserção nas comunidades? Esses são 

questionamentos que nunca me foram feitos pelos imigrantes de São Paulo e, ao contrário de 

questionar a minha presença, me brindam com acolhimento, apoio e solidariedade, pois 

compreendem que o que está em curso é o meu processo de aprendizagem, que se dá junto a 

eles. São questionamentos como esses que nos instigam a reelaborar constantemente nossa 

identidade, de modo que possamos nos compreender e delimitar as instâncias que participação 

da vida social que julgamos necessárias para fazer sentido a nossa presença no mundo. Contudo, 

para além dessas situações, creio que o que nos une enquanto latino-americanos é uma 

resistência cultural que nos mobiliza a reafirmar nossa posição geográfica, política e epistêmica 

no mundo e, para resistir, temos que estar juntos nos processos. 

Em 2005, a historiadora Maria Lígia Coelho Prado publicou o texto Repensando a 

História Comparada da América Latina4, no qual sustenta que as singularidades da região nos 

                                                           
3 Algumas respostas possíveis a esse questionamento foram desenvolvidas no texto “Reflexões sobre o significado 

de ser brasileira e reivindicar a identidade latino-americana”, publicado em 2017 no site Pressenza International 

Press Agency e disponível em:  https://www.pressenza.com/pt-pt/2017/07/reflexoes-significado-brasileira-

reivindicar-identidade-latino-americana/ . 
4  PRADO, Maria Lígia Coelho. Repensando a História Comparada da América Latina. Revista de História, nº 

153, v. 2, 2005, pp. 11-3.    

https://www.pressenza.com/pt-pt/2017/07/reflexoes-significado-brasileira-reivindicar-identidade-latino-americana/
https://www.pressenza.com/pt-pt/2017/07/reflexoes-significado-brasileira-reivindicar-identidade-latino-americana/
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conclamam a produzir análises comparativas entre as realidades dos países, uma vez que nossas 

histórias correm em paralelo. Compreendendo a relevância da proposta da historiadora, nossa 

pesquisa de Mestrado realizada no Programa Interunidades de Integração da América Latina, 

PROLAM/USP, teve como foco identificar, nos discursos dos projetos de Nação no século 

XIX, qual era o espaço dedicado às populações indígenas. A pesquisa bibliográfica foi realizada 

nos textos de Domingo Faustino Sarmiento e José de Alencar, e na dissertação Brasil e 

Argentina, mediação pela cultura: a contribuição dos indígenas ao projeto nacional à luz dos 

textos de José de Alencar e Domingo Faustino Sarmiento5, defendida em 2012, apresentamos 

os resultados dessa análise comparativa.  

Após a obtenção do título de mestre, houve o interesse em aprofundar as pesquisas na 

temática da História e Cultura Indígena no Brasil especialmente porque, no ofício docente como 

professora de História na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, havia a necessidade de 

inserir esses conteúdos aos planos de ensino em função da promulgação da Lei Federal 

11.645/08. Havendo interesse em prosseguir na pesquisa acadêmica, mas sem vislumbrar um 

objeto de pesquisa para o Doutorado, realizei cursos que apresentavam conteúdos que se 

apresentavam relevantes para a identificação de nosso objeto, pois aprofundavam discussões 

sobre a presença indígena em São Paulo, as culturas e histórias dos povos indígenas e afro-

brasileiros, identidades, políticas linguísticas e educação escolar indígena. Rascunhamos 

projetos de pesquisa para o doutorado nessa temática, mas a insegurança em relação ao recorte 

do objeto permanecia e não fui adiante nesse caminho.  

No ano de 2013 houve o convite para compor a equipe do Núcleo de Educação Étnico-

racial – (NEER), órgão da Secretaria Municipal de Educação-, em função do trabalho 

pedagógico desenvolvido sobre a implementação da Lei 11.645/08. Esse órgão tem como 

atribuição promover as políticas públicas de formação de professores e currículo escolar e nos 

integramos oficialmente em março de 2014 e, à época, a equipe do NEER responsáveis por 

efetivar a Meta 586 do plano de governo do ex-prefeito Fernando Haddad (2013-2016).  

                                                           
5   ALVES, Adriana de Carvalho. Brasil e Argentina, mediação pela cultura: a contribuição dos indígenas ao 

projeto nacional à luz dos textos de José de Alencar e Domingo Faustino Sarmiento. Dissertação (Mestrado), 

2012. Programa Interunidades de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, PROLAM/USP.  
6 A Meta 58 tinha por objetivo “Viabilizar a implementação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008 que 

incluem no currículo oficial da rede de ensino a temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.  
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Ao iniciar as atividades no Núcleo Étnico-racial, a equipe percebeu que se avolumavam 

as demandas das escolas em relação aos estudantes imigrantes, pois a quantidade de matrículas 

crescia e era necessário o planejamento de ações formativas para subsidiar as equipes escolares 

(a Educação para Imigrantes não estava prevista na Meta 58). No desenho do plano de trabalho 

do Núcleo Étnico-racial, foram planejadas ações que incluíram o tema da Educação para 

Imigrantes, a partir da compreensão dos Fluxos Migratórios Contemporâneos, das Histórias e 

Culturas Latino-americanas e dos direitos de aprendizagem dos estudantes imigrantes, o que 

possibilitou que pudéssemos transitar entre os dois eixos temáticos – História e Cultura 

Indígena e Educação para Imigrantes. A política de formação, que se estruturou através do 

planejamento, execução e avaliação de atividades formativas para todos os educadores da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo, se constituiu através da oferta de cursos de curta duração, 

eventos mobilizadores em grande escala e visitas agendadas às unidades escolares e contou com 

um investimento financeiro que propiciou formalizar contratos de prestação de serviços que 

viabilizaram o plano de trabalho. Ao todo, foram oferecidas 33.052 vagas7 em cursos e eventos 

de formação sendo que, aproximadamente, um terço dessas foram dedicadas à reflexão sobre o 

tema da Educação para Imigrantes.      

Foi em um desses eventos formativos, ainda no ano de 2014, que o tão almejado objeto 

de pesquisa para o Doutorado se revelou. Tratava-se da I Mostra Cultural “Agosto Indígena” 

e, na ocasião, ocorria uma oficina de língua guarani, ministrada por indígenas da etnia Guarani 

m’Bya em uma escola de ensino fundamental. Um dos parceiros da região, que acompanhava 

a atividade, relatou que durante a oficina uma das crianças (paraguaia) começou a dialogar com 

os indígenas no idioma originário, o que despertou muita surpresa entre os presentes (como 

aquela criança sabia falar guarani?). Esse relato me encheu de inquietações, especialmente por 

conta do meu histórico investigativo em relação à América Latina e, dentre essas angústias, 

preponderou a percepção de que havia um profundo abismo entre as práticas pedagógicas e a 

compreensão de uma história latino-americana que corre em comum. É importante lembrar que, 

para os nossos povos originários, o deslocamento ancestral não reconhece fronteiras e a 

presença de algumas etnias se sobrepõe a delimitação imposta pelos Estados Nacionais. A 

                                                           
7 Conforme o documento de balanço publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 31/12/2016, página 

16. 
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história do Paraguai é recente quando nos detemos a pesquisar sobre a história dos Guarani e 

os deslocamentos que essa etnia realiza historicamente pela região, cuja sua narrativa ancestral 

identifica esse deslocamento como a busca de uma terra sem males. Outra indagação que 

persistiu, naquele momento, era relacionada a não-possibilidade do estudante paraguaio falar 

de si, de apresentar sua identidade, de ter seu bilinguismo (ou trilinguismo: espanhol, guarani e 

português) reconhecido e valorizado no ambiente escolar. Logo, percebemos como proveitoso 

o estudo que trouxesse à tona essas relações entre currículo, identidade, ancestralidade, 

formação, entendidos como elementos articulados à prática pedagógica. A interculturalidade se 

insere nessa intenção investigativa porque a entendemos como uma abordagem dialógica, que 

se inscreve na prática pedagógica a partir da ideia de horizontalidade na produção de 

conhecimento, especialmente quando refletimos sobre a manifestação de saberes relacionados 

à identidade e diferença8.   

 Percebemos que, para além das questões fenotípicas, haviam outros elementos de 

identificação étnica que propunham o desmoronamento dos limites impostos pelas fronteiras 

dos Estados Nacionais já que ali se manifestavam relações de parentesco entre as populações 

indígenas, cuja vínculo mais potente e perceptível era a língua. O diálogo entre sujeitos que, à 

primeira vista, eram tão distintos, pode revelar que as dinâmicas sociais desenvolvidas numa 

escola são muito mais complexas que aparentam. As inquietações produzidas através de nosso 

contato com esses dois grupos sociais – indígenas e imigrantes -  se converteu em elemento de 

pesquisa e investigação, uma vez que começamos a perceber a necessidade de conhecer a 

diversidade cultural que a escola abriga e, especialmente, nos inquietou averiguar o potencial 

silenciador ou promotor de diálogos entre as culturas que a escola pública pode proporcionar. 

Durante os anos que trabalhamos no Núcleo Étnico-racial (NEER), pudemos vivenciar 

intensamente a experiência da formação de professores alinhada à perspectiva de uma política 

pública de promoção da valorização da diferença e do protagonismo dos atores sociais como 

estratégias de combate ao preconceito, a discriminação, o racismo e a xenofobia. No 

                                                           
8 Na publicação “A história e a cultura latino-americana nas aulas de espanhol”, realizada em parceria com a 

linguista e especialista em América Latina Camila de Lima Gervaz, pudemos desenvolver algumas ideias 

relacionando a cultura material, as políticas linguísticas e a valorização das diferenças culturais no processo 

educativo. ALVES, Adriana de Carvalho; GERVAZ, Camila de Lima. A história e a cultura latino-americana nas 

aulas de espanhol. Revista Intersecciones, v. 3, 2018. pp. 18-25. 
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planejamento dos eventos, por exemplo, era critério metodológico a composição de mesas de 

debate com integrantes dos movimentos sociais, estudantes e educadores da rede municipal, 

sendo que a atuação da equipe do NEER era a de mediação das discussões.  Dentre as mais 

diversas ações relacionadas à essa política de formação e nossa contribuição, destacamos a 

organização da Mostra Cultural “Brasil Latino: revelando a América Latina para a educação 

paulistana”, realizada entre abril e maio de 2016, que foi o momento de maior mobilização 

sobre a temática das culturas latino-americanas na rede municipal de São Paulo. Inteiramente 

dedicada ao estudo das manifestações culturais da região, foram oferecidas mais de 800 vagas 

em atividades de formação9: seminários, cursos de espanhol e um fórum de discussão curricular. 

Os seminários, organizados em dois dias, consistiram em uma discussão conceitual e relatos de 

representantes dos movimentos sociais, sendo finalizados com a apresentação de grupos 

musicais com repertório latino-americano (Tarancón, Raíces de América e Palimpsesto). Os 

cursos de espanhol foram estruturados a partir de canções de artistas como Violeta Parra, 

Mercedes Sosa e Silvio Rodriguez. Já o Fórum foi um momento dedicado especialmente ao 

debate curricular: na conferência de abertura foi discutida a proposta curricular da rede e, na 

sequência, o público optou por participar de oficinas sobre audiovisual (cinema latino-

americano), literatura (a obra de Poma de Ayala) e música (o uso do repertório para nas aulas).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 As atividades a que nos referimos estão publicadas no Diário Oficial da cidade de São Paulo, na seguinte 

conformidade: Fórum “A América Latina no currículo: vivenciando a cultura e refletindo sobre a prática 

pedagógica”, (04/05/2016, p. 81); Seminário “Brasil Latino: revelando a América Latina para a educação 

paulistana”, (11/05/2016, p. 37 e 26/05/2016, p. 62); Curso “El cantar tiene sentido - introdução ao espanhol por 

meio de canções sociais latino-americanas”, (13/05/2016, p. 47-48). 
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Imagem 2 – Grupo Tarancón na Mostra Brasil Latino 

  

Foto: grupo Tarancón no Seminário Brasil Latino, CEU Vila Curuçá (arquivo pessoal) 

 

Destacamos essa atividade mobilizadora porque ela se articula ao que Candau e Anhorn 

(2000) vem discutindo acerca do Multiculturalismo, da Interculturalidade e sua interface com 

a educação escolar. Para as autoras as dificuldades em abraçar a perspectiva do diálogo de 

culturas têm razões eminentemente práticas, ou seja, diz respeito bem mais ao ‘como’ do que o 

‘para quê’ e  “não deriva, em geral, de objeção ao seu sentido e finalidades propostas e sim à 

insegurança que provoca por não se ter clareza de como ‘aterrisá-la’ no dia a dia da sala de 

aula” (CANDAU; ANHORN, 2000, p. 9) logo, a oferta de subsídios conceituais e práticos são 

estratégias que evidenciam o investimento – política pública – que objetiva o aprimoramento 

do ofício docente. Além da Mostra Cultural “Brasil Latino: revelando a América Latina para 

a educação paulistana” realizamos, nesse período (2014 e 2015), a Mostra Cultural “Dezembro 
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Imigrante”, composta por cursos e seminários de formação, exposições fotográficas e 

apresentações teatrais e musicais.  

 Além do planejamento de eventos formativos, o trabalho no NEER pressupunha visitas 

as unidades escolares da RMESP, nas quais pudemos verificar diferentes realidades e contextos 

de recepção em relação aos estudantes imigrantes. Algumas regiões da cidade – principalmente 

aquelas localizadas na zona leste tem recebido mais recentemente esses fluxos migratórios, e a 

presença desses novos cidadãos – acompanhados também de novas demandas - apresentou 

desafios inéditos para as escolas, que são as instituições responsáveis por garantir atendimento 

educacional, entendido como um dos direitos sociais fundamentais para a inserção social desses 

sujeitos. O trabalho que desenvolvíamos, nessas visitas as unidades escolares, caracterizadas 

pela formação continuada e em serviço, eram realizadas sempre a convite das equipes gestoras 

das unidades e nas quais realizávamos palestras, oficinas e rodas de conversa. Por vezes, a 

solicitação da escola era relacionada a imigração e, além de tratar dos temas referentes aos 

fluxos contemporâneos, o debate recaia sobre os temas da formação histórica e étnica do país 

de origem dos estudantes, possibilitando abarcar também, as discussões contempladas no 

arcabouço que fundamenta a Lei 11.645/08. Nos três anos que atuamos na formulação de 

políticas públicas educacionais e formação de professores, foi possível verificar a lacuna no que 

se refere a conhecimentos da América Latina -  tanto geopolíticos quanto culturais. Diante desse 

diagnóstico, passamos a privilegiar a socialização de conteúdos formativos referentes a 

formação do continente, as características étnicas, contornos políticos e relações multilaterais 

entre o Brasil e os países vizinhos, estimulando os educadores que participavam de nossas 

atividades a se aproximarem culturalmente dos saberes produzidos na região.        

 No âmbito das políticas públicas, tivemos a oportunidade de contribuir na elaboração da 

Política Municipal para a População Imigrante, representando a Secretaria Municipal de 

Educação no Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População Imigrante, por conta 

de nossa atuação no Núcleo de Educação Étnico-racial. A experiência proporcionada pelo 

contato com os educadores e alunos da rede foi de fundamental importância, uma vez que a 

legislação precisava estar em consonância com o que ocorria nos contextos escolares, 

especialmente observadas as situações de xenofobia a que os estudantes imigrantes estavam 

submetidos e da necessidade de regulamentar a formação continuada aos educadores. De 
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iniciativa do poder executivo municipal e atendendo a demanda apresentada pelos movimentos 

sociais de imigrantes, as discussões do referido Comitê se centraram na construção de 

instrumentos que garantissem o acesso aos direitos sociais básicos a população imigrante, além 

de apontar para as estratégias de acolhimento para esses estudantes, sendo essas centradas na 

promoção do respeito à Diversidade e da Interculturalidade.  

Concomitante ao trabalho como Assistente Técnica no Núcleo de Educação Étnico-racial, 

estava nossa atuação enquanto professora e, no contexto de sala de aula, também vivenciamos 

situações que nos motivam a considerar a complexidade da identificação étnica, social e cultural 

entre os considerados ‘imigrantes’ e as populações indígenas nativas. Também no ano de 2014 

lecionamos a disciplina de História na Escola da Casa Verde10, na Educação de Jovens e 

Adultos no período noturno. Antes de trabalhar nessa escola, lecionamos a disciplina de 

História por um curto período de tempo em uma escola municipal situada na Vila Brasilândia, 

na qual havia uma quantidade significativa de estudantes bolivianos, contudo, atendendo a 

questões administrativas, houve o remanejamento para outra unidade escolar, e não pudemos 

criar vínculos com aqueles alunos. Nos dois meses que ali permanecemos, foi possível 

identificar alguns elementos que geralmente caracterizam a presença desses estudantes nas 

escolas, tais como o isolamento social, o receio em participar das discussões e o apreço a 

realização das tarefas escolares.  

Na escola da Casa Verde, pudemos conviver cotidianamente e por um ano com três alunas 

bolivianas, que tinham idades e perfis muito diferentes, o que nos possibilitou realizar uma 

imersão cotidiana nesse tema que tanto nos estimulava. A aluna Carmen tinha cerca de 40 anos 

e havia migrado para o Brasil há mais de 15 anos, trabalhava em uma oficina de costura que era 

gerenciada pelo marido e tinha filhos pequenos que viviam com ela e o marido; não frequentou 

escola na Bolívia e aprendeu a ler e escrever na escola da Casa Verde, onde se matriculou na 

Etapa de Alfabetização11. Após algumas retenções – a pedido da própria aluna, para intensificar 

o aprendizado especialmente de Língua Portuguesa –, estava concluindo a Etapa Final e dizia 

ser auxiliada em casa pela filha, que estudava na mesma escola, no período diurno. Apresentava 

                                                           
10   Nomes fictícios. O nome da escola e das alunas foi omitido, para preservar a identidade das mesmas. 
11   A Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo compreende quatro Etapas: Etapa 

Alfabetização (2 semestres), Etapa Básica (2 semestres), Etapa Complementar (2 semestres) e Etapa Final (2 

semestres). Ao término da Etapa Final, o estudante está apto para prosseguir os estudos no ensino Médio. 
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dificuldades na compreensão dos conceitos e, mesmo recebendo as orientações em castelhano, 

por vezes não alcançava o rendimento que almejava. Por causa da rotina extenuante de trabalho, 

a aluna muitas vezes dormia sobre a carteira. Por ser muito reservada, em nossas conversas, não 

foi possível dialogar sobre sua identificação étnica, mas a mesma tinha um acentuado fenótipo 

indígena. 

A segunda aluna, Viviana, na faixa etária dos 30 anos, havia deixado os quatro filhos sob 

os cuidados da mãe, em Santa Cruz de la Sierra, e migrou sozinha. Inicialmente, trabalhou em 

oficinas de costura na região (inclusive na oficina do marido de Carmen, o que, de acordo com 

os outros professores, já havia desencadeado alguns conflitos) contudo, havia conseguido 

trabalho como repositora em um hipermercado da região e, no decorrer do ano letivo, seus 

filhos vieram viver com ela, sendo matriculados na mesma escola, em período diurno. Viviana 

também empreendia muito esforço no aprendizado, e observava bom desempenho e boas notas 

em todas as disciplinas e almejava concluir o Ensino Médio para obter o reconhecimento e 

mobilidade, especialmente em seu local de trabalho. Em uma de nossas aulas de História do 

Brasil, tratávamos da contribuição dos povos indígenas e suas resistências e Viviana nos relatou 

que seu pai era indígena e que falava a língua Guarani. Obviamente essa informação nos 

despertou curiosidade, contudo, quando questionada sobre sua identificação étnica, a estudante 

afirmou que seu pai era indígena, ela não. Ela era ‘boliviana’. Após enfatizar essa identificação, 

a aluna argumentou que, na Bolívia, os indígenas eram tratados como inferiores, e que ela não 

queria sofrer essa discriminação.       

Na mesma turma estava matriculada Patrícia, jovem de 19 anos que iniciou seus estudos 

na Bolívia e estava prestes a concluir o Ensino Fundamental na Escola da Casa Verde, depois 

de algum tempo longe da escola e, dentre as três alunas mencionadas, Patrícia era a que tinha a 

fluência em Língua Portuguesa mais desenvolvida. Trabalhava como balconista em uma loja 

de aviamentos na região e tinha pretensões de prosseguir os estudos e chegar à universidade. 

Em uma de nossas aulas, cujo conteúdo se relacionava aos alimentos e suas origens, salientamos 

as propriedades nutritivas da quínua12 e Viviana declarou que não aguentava nem ouvir falar 

                                                           
12 Sobre a quínua ou quinoa, Brito (2016, p. 83) informa que “conhecida também como o trigo dos incas, o grão 

produz uma semente pequena, comestível, rica em proteínas, vitaminas e minerais. Os Incas chamavam de “chisiya 

mama”, o que significa em quéchua (língua nativa indígena) “mãe de todos os grãos’ ”. BRITO,Vitor Skif. Quinoa 
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nesse alimento. De acordo com ela, sua mãe preparava quínua todos os dias, nas mais variadas 

refeições: ‘era caldo de quínua no café da manhã, sopa de quínua com batata, salada de 

quínua...’, enfim, a simples menção a esse alimento já lhe causava repulsa. Cabe ressaltar que, 

no debate em sala de aula, os estudantes brasileiros já tinham ouvido falar nesse alimento, mas 

afirmaram nunca o haver experimentado.  

Nessa escola haviam outros estudantes imigrantes, todos bolivianos e uma das estratégias 

que a escola utilizava para estimular o estreitamento dos laços de amizade eram as festas, 

realizadas ao final de cada bimestre. Nessas ocasiões, os estudantes podiam levar alimentos 

para compartilhar com colegas e professores, sendo comum os estudantes bolivianos levarem 

pratos típicos de seu país, como salteñas, chicharrón e doces, o que propiciava além do resgate 

de uma memória gustativa, o compartilhamento e apropriação de uma cultura diferente por 

parte dos brasileiros, tanto estudantes quanto educadores. Outra atitude da escola era telefonar 

para a casa dos estudantes quando os mesmos deixavam de ir à escola ou para incentivá-los a 

participar da formatura e, nessas ocasiões, quando se tratava dos alunos bolivianos, o diálogo 

era realizado em castelhano, sendo que a pesquisadora teve a oportunidade de contribuir nesses 

momentos por se comunicar no idioma. Essas estratégias, adotadas pela escola para diminuir 

os níveis de absenteísmo e evasão escolar, vinculam-se ao nosso escopo de pesquisa porque 

evidenciam a intencionalidade da instituição em zelar pela permanência e propiciar um espaço 

acolhedor para esses estudantes, o que invariavelmente constitui-se como um estímulo a 

persecução de seus sonhos e projetos de vida.  

As experiências propiciadas pelo contato com as três estudantes mencionadas 

desencadearam diversas reflexões sobre a articulação entre a migração, a identificação étnica e 

a escola. Seguramente essas situações descritas não dão conta de abarcar toda a complexidade 

passível de ser observada na construção das relações entre os estudantes imigrantes e a escola, 

uma vez que o ambiente que descrevemos estava circunscrito a Educação de Jovens e Adultos, 

caracterizado especialmente pelo encontro de gerações e uma certa obstinação no 

empreendimento educativo, tanto da parte de estudantes brasileiros quanto imigrantes, 

somando-se ao fato de que nessa modalidade de ensino as turmas são pouco numerosas, o que 

                                                           
da gênese ao século XXI: 500 anos de dormência para uma nova perspectiva na alimentação. Contextos da 

Alimentação – Revista de Comportamento, Cultura e Sociedade, vol. 5 nº1, dez. de 2016. pp. 81-98.  
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possibilita um diálogo mais estreito entre os estudantes e a professora. Contudo, os conflitos 

observados nos forneceram pistas sobre os caminhos a serem percorridos, especialmente no que 

se refere a percepção desavisada de que todos os bolivianos fazem parte de uma grande 

comunidade coesa.  

Após vivenciar as mais diversas experiências relacionadas ao tema da Educação para 

Imigrantes13, optamos por direcionar nossa pesquisa de Doutorado mirando para a prática 

pedagógica do professor na sala de aula. Privilegiamos entender ‘como’ os professores, em sua 

prática pedagógica, transitam entre os temas do currículo ensinado e a presença dos estudantes 

imigrantes latino-americanos. Compreendendo que “as escolas não controlam apenas pessoas; 

elas também ajudam a controlar significados”, conforme afirmou Apple (1982, p. 98) 

entendemos como necessária a produção de uma pesquisa que investigasse ‘como’ as 

identidades culturais são entendidas no cotidiano escolar, especialmente no processo de 

elaboração das práticas pedagógicas e ‘como’ as estratégias de ensino são desenhadas para 

valorizar (ou diluir) essa presença. Esse recorte possibilita, além de adentrar no âmago das 

culturas escolares, identificar as dificuldades encontradas pelos professores em seu ofício. 

Dessa forma, nossa pretensão foi encontrar respostas para a pergunta ‘como a escola se 

reorganiza pedagogicamente para acolher os estudantes imigrantes e quais estratégias são 

utilizadas pelos professores para garantir a visibilidade desses estudantes quanto aos seus 

repertórios culturais? ’.  

As relações sociais na América Latina são estruturadas a partir dos laços de 

colonialidade – resquício dos mais de cinco séculos de colonização – e o debate sobre as 

relações raciais na educação não pode ignorar essa condicionante e, por essa razão, a pesquisa 

articula o debate da Educação para Imigrantes ao escopo da Educação para as Relações Étnico-

raciais14, porque acreditamos que as populações imigrantes latino-americanas trazem consigo, 

                                                           
13 Essas experiências foram sistematizadas e apresentadas no Simpósio Nacional Por uma Escola Inovadora e 

Inclusiva, no qual relatamos os parâmetros e as etapas dessa política de formação. ALVES, Adriana de Carvalho; 

SILVA, Cristiane Santana. Educação para Imigrantes: uma experiência na Formação de Professores na Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo. In: Anais do I Simpósio Nacional 'Por uma escola Inovadora e Inclusiva: 

desafios à Educação do século XXI'. Poços de Caldas, MG: UFAL/MG, 2017. v. 1. p. 299-316.  
14 A abordagem da Educação para as Relações Étnico-raciais ganhou destaque a partir da promulgação das Leis 

Federais 10.639/08 e 11.645/08, que definiram o caráter obrigatório do ensino de História e Cultura Africana, 

Afro-brasileira e Indígena. Desde então, diversos autores têm se dedicado a compreender como o preconceito, 

discriminação e racismo tem se articulado, no ambiente escolar, promovendo a invisibilidade de saberes 
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majoritariamente, referenciais identitários relacionados as culturas originárias e afro-

diaspóricas. O exercício de elaboração conceitual deve reconhecer os saberes e a resistência das 

populações indígenas e negras - grupos raciais mais numerosos na América Latina – frente ao 

processo de colonização, o que implica na assunção de abordagens conceituais que perpassem 

as fronteiras das áreas do conhecimento. Por esse motivo, a produção de pesquisas na área da 

educação requer um olhar atento para a reprodução dos estereótipos vinculados a permanência 

dos laços de colonialidade. O estereótipo contribui para compreensão das relações, contudo, 

dada a complexidade das relações sociais na escola e as artimanhas da produção histórica das 

desigualdades, são necessários outros subsídios, tais como os estudos etnográficos e 

sociológicos, que podem mapeá-las e os estudos no campo do direito que as identificam quanto 

ao cerceamento de oportunidades. É nesse espírito interdisciplinar que nos apoiamos, pois é 

nessa perspectiva que entendemos a presença dos estudantes imigrantes latino-americanos na 

escola: uma demanda contemporânea e com um farto potencial de problematização da 

instituição escolar.  

Ao empreender a pesquisa, definimos como objetivo geral ‘investigar como as Políticas 

Públicas tem se corporeificado na concretude das práticas pedagógicas e se as propostas 

pedagógicas são inclusivas, acolhedoras e se dialogam com perspectivas interculturais e 

dialógicas de construção do conhecimento, promovendo assim a visibilidade dos estudantes 

imigrantes’. 

A pesquisa se orienta no sentido atender aos seguintes objetivos específicos:    

 Conhecer como as problemáticas referentes a Educação para Imigrantes têm sido 

discutidas e quais abordagens metodológicas têm sido construídas pelas escolas para 

reconhecer e valorizar a presença dos estudantes latino-americanos nas escolas 

públicas municipais da cidade de São Paulo. 

 Analisar as políticas de Formação de Professores que se vinculam as demandas 

colocadas pela Educação para Imigrantes, e se as mesmas têm oferecido subsídios 

                                                           
civilizatórios das populações africanas e indígenas, consolidada através da construção epistemológica etnocêntrica 

e eurocêntrica. A Educação para as Relações Étnico-raciais propõe o resgate de saberes originários e afro-

diaspóricos, e que os mesmos sejam reconhecidos, valorizados e incluídos no currículo escolar.    
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para a construção de práticas pedagógicas acolhedoras por parte dos profissionais 

da educação; 

 Analisar como a proposta curricular presente nos documentos curriculares de Artes, 

Geografia, História e Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de São Paulo 

está presente no discurso dos docentes, buscando investigar as perspectivas 

conceituais referentes as diversidades que se manifestam no currículo prescrito. 

 

Esses três objetivos específicos, que se relacionam ao contexto escolar de forma ampla, 

serão importantes para produzir ‘uma fotografia’ do momento histórico que a escola vivencia. 

Acreditamos que a especificidade dessas questões que, a primeira vista, se apresentam como 

eminentemente ‘pedagógicas’ se relaciona ao contexto escolar e social de forma ampla, sendo 

importantes para construir essa fotografia da escola paulistana contemporânea. 

Compreendemos que são atribuídas à instituição escolar algumas expectativas, pois esse espaço 

é socialmente reconhecido como potencializador tanto de experiências sociais quanto de 

projetos de vida para os estudantes, sejam eles brasileiros ou imigrantes. A pergunta que 

mobiliza a pesquisa visa, sobretudo, desvelar como o professor empreende esforços para 

contribuir, a partir do ensino e do currículo, para que a escola se converta em um ambiente 

acolhedor esse estudante imigrante.  

 

1.2 São Paulo, a escola e os imigrantes 

Observar o fenômeno da imigração a partir da perspectiva dos professores e gestores 

escolares é o que nos propusemos nessa pesquisa pois, para adentrar nos meandros da educação 

contemporânea no Brasil é fundamental, dentre outras coisas, identificar os atores sociais 

envolvidos na prática educativa e compreender o modo como como se articulam no processo 

de humanização dos sujeitos coletivos que é, na concepção que partilhamos, o objetivo da 

educação. Essa concepção, orientada para promover a humanização coletiva, pressupõe que 

todos os sujeitos sejam contemplados de modo que possam desenvolver “capacidade de 

aprender, não apenas para nos adaptar, mas sobretudo para transformar a realidade, para nela 

intervir, recriando-a” (FREIRE, 2000, p. 76).  Dentre os sujeitos políticos que compõe os 
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movimentos sociais cuja ação tem contribuído para mover as pedagogias no contemporâneo, 

Arroyo (2018, p. 26) assinala que o perfil é diverso, e inclui mulheres, negros, povos indígenas, 

quilombolas, entre outros. Para o autor, a percepção desses enquanto coletivos de ação política 

cumprem o importante papel de radicalizar a educação rumo a construção de outras pedagogias, 

entendidas no plural porque se constituem a partir da tensa relação dominação/reação/libertação 

e poderíamos acrescentar que essa tensa relação se desenvolve também através do controle, em 

consonância com a perspectiva de Apple (1982) de que as “escolas não controlam apenas 

pessoas; elas também ajudam a controlar significados”. Dada a posição de centralidade dos 

agentes públicos na efetivação das políticas públicas, nos interessou compreender como esse 

debate migração x escola se desenvolve no cotidiano das práticas pedagógicas.   

Além dos sujeitos que mobilizam o debate educacional no contemporâneo, é necessário 

assinalar que é por intermédio da criação de contextos educativos pautados num olhar criterioso 

aos fenômenos sociais que as transformações educacionais podem operar. Por essa razão 

também é necessária a indagação sobre a percepção dos profissionais da educação acerca dos 

contextos sociais com os quais atua pois, “cada dia percebemos com maior clareza que nossa 

história docente é inseparável da história humana e social dos (das) educandos (as) com que 

trabalhamos. Nossas sortes estão atreladas. Só nos entenderemos na medida em que tentamos 

enxergá-los e entendê-los” (ARROYO, 2013, p. 29). Por essa razão, adentrar no universo da 

cultura escolar e realizar a análise a partir do fenômeno dos fluxos migratórios contemporâneos, 

especialmente aqueles relacionados às migrações regionais, é uma possibilidade de desvelar 

quais significados são atribuídos à presença de estudantes imigrantes nas escolas paulistanas.         

Os fluxos migratórios contemporâneos têm despertado uma série de inquietações entre os 

paulistanos que, apesar das pesquisas indicarem o contrário, acreditam que o Brasil está 

experimentando uma ‘invasão’ de imigrantes. Esse sentimento é despertado, principalmente, 

por informações veiculadas pela imprensa, nas mais variadas mídias, que insinuam as condições 

‘dramáticas’ de vinda dessas imigrantes ao Brasil - e o fluxo de venezuelanos em 2018 é um 

exemplo disso – contudo, não há um devido tensionamento sobre o poder público, no sentido 

da garantia de direitos e essa ‘denúncia’ ainda se limita a culpabilização dos próprios imigrantes 

– a alguns grupos, especialmente - pelo seu deslocamento, sem incidir na discussão sobre as 

políticas públicas de atendimento.    
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Apesar de o Brasil ter antecedentes históricos que o colocaram na rota das migrações 

internacionais, especialmente em fins do século XIX (BAENNINGER; BÓGUS, 2018), esse 

histórico não é evocado quando se formulam as interpretações sobre os cenários e contextos 

dos fluxos migratórios do século XXI. A globalização e a reestruturação do capitalismo marcam 

a reconfiguração dos fluxos e, no caso da América Latina, a permeabilidade das fronteiras, 

contribui para o deslocamento fronteiriço.    

No caso desses movimentos migratórios torna-se ainda mais evidente que a 

importância do fenômeno reside nas novas situações presentes nos processos 

migratórios intrarregionais, já que a enorme diversidade e a potencialidade de 

espaços da migração na América Latina contribuem para uma menor 

concentração nos volumes de migrantes. (BAENNINGER; BÓGUS, 2018, p. 

114) 

A Organización Internacional para las Migraciones (OIM), órgão das Nações Unidas para 

as Migrações, publicou em 2017 o Informe Migratorio Sudamericano Nº 1, no qual são 

apresentados dados sobre os fluxos na América do Sul.  No documento Tendencias Migratorias 

en América del Sur (OIM, 2017) são identificados dez países do continente, sendo localizados 

os fluxos de entrada de estrangeiros (imigrantes) e de saída dos nacionais (emigrantes).  

O documento caracteriza os fluxos migratórios na América do Sul a partir de três padrões: 

a) a intensificação dos intercâmbios populacionais intra-regional; b) o crescimento e a 

diversificação dos países de origem e destino da migração extra-regional e; c) a persistência da 

migração extra-regional (OIM, 2017, p. 1)15. É possível identificar que esse contexto migratório 

está articulado à face globalizada do capitalismo em sua fase contemporânea, que produz um 

grande contingente da humanidade cujas características principais são, como apontou Harvey 

(2011), de despossuídos e destituídos. Compõe essa categoria um grande grupo de pessoas 

alijadas da posse que assume as mais variadas formas e, por essa razão, torna-se uma tarefa 

complexa sua definição em grupos, porém, em comum, apresentam as marcas da privação de 

bens que propiciem a produção da vida material através dos recursos naturais, sendo que essa 

privação ocorre “por meios ilegais e legais (ou seja, sancionados pelo Estado), coloniais, 

neocoloniais e neoimperialistas, e forçosamente integradas ao mercado comercial pela 

                                                           
15 Não é objeto da pesquisa o aprofundamento do estudo sobre os contextos econômicos e políticos que ocasionam 

nos fluxos migratórios, pois a pesquisa tem como foco o estudo do fenômeno migratório contemporâneo e sua 

interface com a educação.  
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monetização e tributação violenta” (HARVEY, 2011, p.197). Na perspectiva do autor, a 

discussão sobre os direitos (humanos e sociais) no sistema capitalista se reduz à afirmação do 

direito à propriedade privada.  

Na mesma direção, que se pauta na compreensão do capitalismo como forma motriz de 

produção de desigualdades, Antunes (2009) identifica que, na divisão internacional do trabalho 

no contemporâneo, está em curso uma reconfiguração do trabalho alicerçada na separação entre 

o capital intensivo versus trabalho intensivo, o que, em nossa compreensão, exerce influência 

no direcionamento dos fluxos migratórios. Para o sociólogo, essa distinção ocorre em função 

da detenção, por parte dos países do capitalismo central, do maquinário e dos recursos 

tecnológicos que concentram a soma da produção de riquezas, onde o capital é intensivo. Já 

onde há a maior exploração do trabalho manual é onde atuam predominantemente mulheres 

negros imigrantes ou todos eles juntos (ANTUNES, 2009, p. 200).  Para a CEPAL (2014, p. 9) 

um dos paradoxos da imigração decorre justamente da assimetria da globalização, pois a 

interconexão do mundo não é capaz de superar as desigualdades quando verificados os níveis 

de desenvolvimento dos países.   

O informe da OIM (2017), sinaliza que a intensificação das migrações intra-regionais – 

que doravante denominaremos como migrações regionais – foi proporcionada por políticas 

restritivas de ingresso e acesso nos países desenvolvidos, crises econômicas nos Estados Unidos 

e Europa, maiores oportunidades de trabalho na região e pela criação de marcos normativos 

mais benéficos (OIM, 2017, p. 3), estando articulada as movimentações do capital globalizado.  

Em relação aos esses marcos, é relevante acentuar os acordos de integração regional, 

notadamente do MERCOSUL e a Comunidade Andina de Nações, que favoreceram o 

estabelecimento de acordos de residência, facilitando a mobilidade dos cidadãos dos países 

partícipes.    

Ao compararmos os dados da migração no Brasil com os demais países da região, é 

possível aferir que a proporção de imigrantes em relação ao total geral da população não é 

expressiva, quando contrastados com Argentina e Venezuela, por exemplo. E o documento 

revela que 

Na Argentina e Venezuela reside a maior quantidade de nascidos no exterior: 

mais de 2 milhões e quase um milhão e meio respectivamente. Dessa forma, 
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quase 5% da população da população da Argentina e Venezuela nasceu em 

outro país, sendo essas as porcentagens mais altas da região. Se mantém baixas 

as porcentagens no Brasil, Colômbia e Peru (0,3%). (OIM, 2017, p. 2, 

tradução nossa16) 

A tabela abaixo ilustra esse cenário, elencando as porcentagens dos fluxos migratórios 

em relação a população total dos países da América do Sul arrolados no informe. 

Tabela 1: Migração na América do Sul em números absolutos e percentuais 

PAÍS IMIGRANTES EMIGRANTES 

Argentina 2.086.302 

4,8% 

940.273 

2,2 % 

Bolívia 142.989 

1,3% 

799.605 

7,4 % 

Brasil 713.568 

0,3 % 

1.544.024 

0,7 % 

Chile 469.436 

2,7 % 

612.409 

3,4 % 

Colômbia 133.134 

0,3% 

2.638.852 

5,3 % 

Equador 387.513 

2,4 % 

1.101.923 

5,7 % 

Paraguai 156.462 

2,4% 

845.373 

12 % 

Peru 90.881 

0,3% 

1.409.676 

4,5 % 

Uruguai 71.799 

2,1% 

346.976 

10,1 % 

Venezuela17 1.404.448 

4,5% 

606.344 

1,9 % 

TOTAL 20,7% 53% 

Elaboração própria com base nos dados apresentados no Informe 

Migratorio Sudamericano, n°1, 2017. 

                                                           
16 No idioma original: En Argentina y Venezuela reside la mayor cantidad de nacidos en el exterior: más de 2 

millones y casi un millón y medio respectivamente. Asimismo, casi el 5% de la población de Argentina y Venezuela 

han nacido en otro país, siendo los porcentajes más altos de la región. Se mantienen los bajos porcentajes para 

Brasil, Colombia y Perú (0,3%).  
17 Os dados mais recentes sobre os fluxos migratórios venezuelanos estão no informe Tendencias Migratorias en 

las Américas: República Bolivariana de Venezuela, de julho de 2018, publicado pela OIM e disponível em 

https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_Nacionales_en_Americas__Ve

nezuela_ES_Julio_2018_web.pdf 



 

    

 

 

 

37 

 

 

 

Como se pode observar, à exceção de Argentina e Venezuela, todos os países apresentam 

um quadro de imigrantes inferior ao de emigrantes e observando detidamente os dados do 

Brasil, notamos que: 1) a quantidade de emigrados representa quase o dobro da de imigrantes; 

2) o percentual de imigrantes no Brasil, 0,3%, é inexpressivo perante a média do continente, 

que é de 2,2%.   

Esses dados, que refutam a ideia hegemônica e equivocada sobre os fluxos migratórios 

no Brasil, lamentavelmente não são compartilhados para um contexto social mais amplo, sendo 

de acesso ainda restrito a pesquisadores da temática, apesar de estarem disponíveis no site da 

organização, assim como tantos outros informes e relatórios produzidos pelos órgãos 

internacionais. A profusão de informações equivocadas ocasiona num lastimável prejuízo, pois 

a população nacional se sente ameaçada por uma suposta ‘onda migratória’ rumo ao país, 

sensação esta que é explorada por alguns setores políticos que manipulam o imaginário nacional 

e mobilizam capital político em defesa do fechamento das fronteiras. Essas inquietações 

inevitavelmente reverberam na escola, especialmente naquelas que recebem quantidades mais 

expressivas de matrículas de imigrantes por se localizarem em regiões da cidade onde os fluxos 

se concentram.  

 

1.3 O espaço escolar: encontro das múltiplas culturas e mobilização das identidades 

É inegável que a migração ocasiona uma profusão de sentimentos e redefinições 

identitárias não apenas para os sujeitos imigrantes, mas também para a sociedade acolhedora e, 

tendo em vista que a formação da identidade é uma construção processual e contínua, os 

repertórios culturais vão adquirindo novas significações. Ao tratar de elencar três concepções 

de identidade, Hall (2015, p. 11) argumenta que, no sujeito pós-moderno, essa constituição 

identitária se caracteriza como um processo provisório, variável e problemático.  O senso de 

pertencimento à comunidade é um mecanismo de defesa contra a solidão e o vazio ocasionados 

pelo deslocamento e, para Silva (2005), nesse processo migratório a cultura não se perde nem 

se funde, mas concentra-se em alguns traços – língua, festas – que cumprem o papel de 

diferenciar culturalmente em situações específicas e remarcar essas diferenças quando 
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necessário. Refletindo sobre os resultados dos processos migratórios e a cultura, fruto de 

pesquisa realizada junto as comunidades de imigrantes bolivianos, o autor pondera que “ao 

entrar em contato com outra cultura, uma nova forma de ver o mundo, o imigrante terá que 

reelaborar a sua própria visão, incorporando novos valores e tradições que irão nortear a sua 

vida no local de destino” (SILVA, 2005, p. 45) e é justamente nesse processo de reelaboração 

identitária que a escola se insere a escola, pois o contexto escolar é um espaço, via de regra,  no 

qual se impõe uma certa perspectiva monocultural. Cabe investigar, portanto, quais estratégias 

são utilizadas pelos professores para garantir a visibilidade desses estudantes quanto aos seus 

repertórios culturais.  

 Essas reflexões, acerca dos repertórios culturais e a construção dos simbolismos 

decorrentes do processo de migração foram desenvolvidas em profundidade Seixas (2016) e, 

para o autor, tratar de repertórios culturais é compreender que os contextos de trocas culturais 

não se restringem a identidade pois, para o autor, dizem respeito a narrativas individuais e de 

grupo. Tratando das especificidades das trocas culturais entre o sujeito e o meio no qual se 

insere, o autor argumenta que 

A partir do repertório cultural que ele tem e que compartilha com seu grupo, 

cada indivíduo constrói narrativas por meio das quais tenta reorganizar o caos 

da vida real e transformá-la num cosmos que faça sentido para ele, ser 

humano, e também para o grupo social em que se insere. (SEIXAS, 2016, p. 

21) 

Não podemos ignorar que, na complexidade das trocas culturais se insere também 

elementos da reprodução da vida material, que influenciam os sujeitos quanto as suas escolhas 

societárias. A exploração do trabalho, por exemplo, macula os laços de solidariedade e impele 

alguns sujeitos a buscar apoio em outros grupos, diversos daquele em que o sujeito compartilha 

os repertórios culturais. Retomando as memórias anteriormente expostas, em que descrevemos 

a atuação docente junto a estudantes bolivianas, é possível compreender esse referencial teórico 

a partir de elementos concretos. A aluna Viviana, por exemplo, passou a frequentar uma igreja 

evangélica e alegava que não gostava de frequentar os espaços societários de seus compatriotas, 

sob o argumento de que havia muita violência e, no ambiente escolar, buscava consolidar laços 

de amizades com mulheres brasileiras. Outra constatação que nos despertou para as 

complexidades do tema é o fato de que, comumente, se relaciona a materialidade de uma cultura 
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aos hábitos alimentares logo, é confortável o pressuposto de que as comunidades andinas 

apreciam batatas, quínua e chicha. Os relatos de Patrícia a esse respeito são enriquecedores pois 

advertem para o desejo de apropriação de outros hábitos, dialogando com a cultura alimentar 

local.      

A memória docente é, em parte, um dos elementos que constituem as motivações para 

empreender essa pesquisa e outros elementos estão vinculados à militância política e cultural 

junto as organizações de imigrantes latino-americanos. Essa trajetória se inicia no ano de 2006, 

ocasião em que me aproximei da comunidade chilena passando a participar das atividades da 

Associação Brasileiro-chilena de Amizade, onde permaneci até o ano de 2016. Essa 

organização, coordenada por chilenos, tem como foco a produção artística relacionada à 

memória da resistência as ditaduras e o resgate de algumas expressões artísticas produzidas 

nesse contexto, através do Grupo Canto Libre e da elaboração de murais. Participei dessas 

atividades e, nos dez anos em que ali estive, atuei em diversos festivais, apresentações em 

eventos públicos e particulares, tais como as Fiestas Patrias chilenas, Marcha dos Imigrantes e 

diversas outras passeatas relacionadas a solidariedade aos países latino-americanos, 

apresentações em consulados, Virada Cultural, além de levar as apresentações musicais para as 

escolas municipais onde exercia as funções docentes. O trabalho de produção de murais se deu 

através da assistência à artista plástica Verônica Ytier, e realizamos essas intervenções em 

espaços públicos, como universidades e escolas. Em relação a outras esferas de participação, 

tenho apoiado, desde 2013, as ações do Coletivo Si, yo Puedo, organização em que sou 

reconhecida como ‘membro permanente’. Nesse Coletivo contribuí como professora de 

História nos cursinhos preparatórios para os processos seletivos visando o ingresso nas Escolas 

Técnicas Estaduais e Ensino Superior. Também dei aulas, por um período, nos cursos de Língua 

Portuguesa e Cultura Brasileira. Participamos também, em nome do Coletivo Si, yo Puedo, do 

projeto Cultura Brasileira para Hispano-Falantes, uma ação de extensão cultural do Instituto 

Federal de São Paulo, no qual realizamos oficinas pedagógicas para os bolsistas que regiam as 

aulas. Atualmente nossa participação ocorre através de apoio e orientações às comunidades 

imigrantes sobre o acesso à Educação, especialmente no que tange a documentação e as 

legislações que asseguram o ingresso, permanência e terminalidade no ensino básico e superior.  
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As mais diversas esferas de atuação que compõe essa trajetória cultural, docente e política 

são os suportes que sustentam nossas inquietações e conduzem essa pesquisa e, na perspectiva 

de Castells (2018), pode-se afirmar que os diferentes papéis exercidos nessa trajetória são 

condicionantes tanto para a constituição identitária quanto para a definição dos eixos condutores 

da produção acadêmica. Logo, a opção por desenvolver o trabalho orientado nas discussões em 

torno do conceito de diálogo intercultural possibilita que essa investigação adentre nos espaços 

escolares e verificando como essa proposição tem se concretizado nas escolas através de ações 

pedagógicas planejadas e executadas com a finalidade de proporcionar o reconhecimento as 

culturas imigrantes representadas em seu corpo discente e comunidade escolar. Entendemos 

que nossa pesquisa contribuirá para o desvelamento de como tem ocorrido o diálogo entre os 

processos de ensino-aprendizagem, as políticas públicas educacionais e a formação dos 

educadores.  

O tema da imigração tem o potencial de tensionar a Educação do século XXI por sua 

complexidade, o que exige uma abordagem interdisciplinar, uma vez que não se detém somente 

na compreensão dos fenômenos migratórios, mas exige uma compreensão do papel 

desempenhado pela instituição escolar na garantia desse direito humano. As diversas formas de 

acolhimento, em nosso entendimento, são construídas pelas escolas a partir das situações 

concretas que lhe são apresentadas pela comunidade que compõe as escolas e, nesse aspecto, a 

construção de prática pedagógicas acolhedoras fazem sentido justamente quando pautadas nos 

dilemas colocados para o contexto de cada escola, que pode se aproveitar da presença dos 

estudantes imigrantes como mobilizadores de aprendizados e, nessa perspectiva, a atuação dos 

educadores – professores, gestores e  quadro operacional – é de fundamental importância. Faz 

sentido partir dessa premissa porque a perspectiva da oferta de formação continuada é um dos 

indicativos da relevância que um determinado tema tem para os órgãos centrais e regionais - 

Secretarias de Educação e Diretorias Regionais de Ensino - e o investimento em cursos de 

qualificação que dialoguem com as demandas - por formação e subsídios pedagógicos - dos 

educadores é um dos possíveis mecanismos de aferição dessa relevância.  O investimento em 

formação continuada, se contempla a autonomia da escola e dos educadores, contribui na 

reflexão sobre suas práticas pedagógicas e é capaz de fornecer subsídios conceituais para a 
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compreensão e resolução dos dilemas do cotidiano escolar, além de incidir diretamente sobre 

os processos de ensino. 

Observando os antecedentes históricos, podemos considerar que, na cidade de São Paulo, 

o tema da Educação para Imigrantes obteve visibilidade durante o programa de reformulação 

curricular da RMESP, desenvolvido entre os anos de 2013 e 2016. Um elemento que contribuiu 

para essa visibilidade foi a parceria Intersecretarial entre SME e SMDHC, através do Núcleo 

de Educação Étnico-racial e a Coordenação de Políticas para a População Imigrante. O 

levantamento das intencionalidades e ações relacionadas a Educação para Imigrantes 

desenvolvidas pela SME nesse período foi aportado por Alves e Silva (2017). De acordo com 

as autoras, o investimento na formação continuada esteve fundamentado conceitualmente na 

defesa da interculturalidade e estruturado através de parcerias intersecretariais e com os 

movimentos sociais e, para exemplificar esse movimento formativo, são citadas atividades 

específicas para discutir a temática da Educação para Imigrantes, tais como a Mostra Cultural 

Dezembro Imigrante (nos anos de 2014 e 2015), a Mostra Cultural Brasil Latino (em 2016) e a 

realização de inúmeros cursos optativos com essa temática - incluindo cursos de espanhol para 

educadores. As autoras afirmam que tanto a organização das atividades quanto o conteúdo 

conceitual desenvolvido nas ações formativas foram objeto de construção coletiva, numa 

relação de parceria entre a gestão municipal e os movimentos sociais, convidados a se somar 

nos momentos de formulação, execução, acompanhamento e avaliação. Ao se referir aos 

conteúdos, revelam que 

As reuniões de trabalho se estruturaram de modo a privilegiar a participação 

dos representantes da sociedade civil, nas quais todos os tipos integrantes, por 

meio dessas reuniões de trabalho, foram estabelecidos os três eixos 

conceituais que consolidaram o trabalho formativo da área de Educação para 

Imigrantes: migração como Direito Humano; combate ao preconceito, 

discriminação, racismo e xenofobia; e por uma prática pedagógica 

intercultural. (ALVES; SILVA, 2017, p. 301)  

Mensurar a efetividade da formação continuada para os processos de ensino é um 

exercício de difícil definição, contudo, acreditamos que indícios desse investimento podem ser 

identificados ao examinarmos como os professores se apropriaram desses momentos, 

verificando se a política de formação oferecida pelo sistema de ensino se constituí como 

diferenciais - quantitativos e qualitativos - no que diz respeito a reflexão, construção e avaliação 
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das propostas pedagógicas por eles desenvolvidas. Em relação aos subsídios conceituais, é de 

fundamental importância perceber como o que está proposto nas normatizações da RMESP se 

materializou nos discursos dos professores e nas práticas educativas por eles desenvolvidas.  

As discussões propostas a partir dos fluxos migratórios contemporâneos podem favorecer 

a problematização dos referenciais e abordagens do currículo ensinado pelo professor, 

perpassando as áreas de conhecimento, justamente por sua potencialidade de tema gerador, ou 

seja, discutir imigração pode favorecer o aprendizado sobre diversos conteúdos curriculares. 

Pensando na centralidade da atuação do professor, o sujeito desse estudo, são relevantes as 

contribuições de Shulman (2014) a respeito das bases de conhecimento mobilizadas no oficio 

de ensinar e, tratando dos aspectos do raciocínio pedagógico o autor afirma que é esperado que 

professores “entendam o que ensinam e, quando possível, entendam-no de muitas maneiras. 

Devem entender como uma ideia dada relaciona-se com outras ideias dentro do mesmo assunto 

e também com ideias de outros assuntos” (SHULMAN, 2014, p. 217). Logo, as reflexões sobre 

as bases de conhecimento não tergiversam dos propósitos educativos, nem da compreensão 

sobre o conteúdo a ser ensinado, e é na articulação entre a especificidade do conteúdo e o saber 

pedagógico mais amplo que esses aspectos vão se revelando.  

[...] a chave para distinguir a base de conhecimento para o ensino está na 

interseção entre conteúdo e pedagogia, na capacidade do professor para 

transformar o conhecimento de conteúdo que possui em formas que são 

pedagogicamente poderosas e, mesmo assim, adaptáveis às variações em 

habilidade e histórico apresentadas pelos alunos.  (SHULMAN, 2014, p. 217) 

 

Essa compreensão, que implica em uma apropriação dos saberes e intencionalidades do 

ensino, pode contribuir para a percepção da articulação entre os objetos de conhecimento como 

porosos a outras áreas, não apenas a disciplina na qual é especialista, e também considera as 

especificidades do grupo discente. Nos vários relatos de práticas e projetos pedagógicos 

realizados por professores que atuam em escolas cujas comunidades imigrantes são expressivas, 

é possível verificar que essa compreensão do raciocínio pedagógico está presente e acreditamos 

que essa discussão tem potencial de se articular aos debates em torno das abordagens 

interdisciplinares.  

O tema dessa pesquisa exige uma abordagem metodológica pautada no diálogo entre as 

áreas do conhecimento, uma vez que essa perspectiva possibilita o deslocamento entre os 
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referenciais conceituais dos trabalhos relacionados à currículo, formação de professores, 

sociologia da educação entre outras, considerando a proposta de Jantsch e Bianchetti (1995) 

que afirma que é na síntese do conhecimento produzido pelas disciplinas que podemos aventar 

a instauração de um novo nível de narrativa de cidade. Tratar de um tema tão desafiante e 

complexo a partir de uma disciplina ou área do conhecimento não nos propiciaria apreender o 

que foi tecido junto, conforme expressou Morin (2009) ao criticar a hiperespecialização do 

conhecimento, uma vez que essa problemática aglutinante requer aportes conceituais das mais 

diversas áreas da produção acadêmica. A nova narrativa que pretendemos desvendar é a 

concretude de uma possível revisão curricular, promovida a partir de um novo rosto na escola: 

o estudante imigrante. Uma das hipóteses com as quais trabalhamos é a de que a presença 

imigrante nas escolas paulistanas tem o potencial de promover questionamentos e novas 

reflexões sobre o currículo escolar ensinado, confluindo para o redirecionamento de alguns 

conteúdos de ensino por parte dos professores, especialmente aqueles relacionados a formação 

cultural brasileira.   

Nossa investigação se aproxima das discussões produzidas pelos autores relacionados à 

Educação para as Relações Étnico-raciais, uma vez que as populações imigrantes latino-

americanas trazem consigo, majoritariamente, referenciais identitários relacionados as culturas 

originárias. A vinculação ao escopo da Educação para as Relações Étnico-raciais decorre da 

compreensão de que a escola é um dos meios de reprodução da narrativa hegemônica e, para 

Silva (2017, p. 101) o currículo é um dos mecanismos de conservação das marcas coloniais. A 

revisão educacional proposta por essa abordagem tem operado mudanças significativas, no que 

se refere a revisão curricular e da própria leitura da cultura escolar, com foco na valorização da 

diversidade cultural aportada nas identidades étnicas e raciais, numa perspectiva de 

problematização das relações raciais e positivação dos grupos historicamente alijados da 

produção do conhecimento. Diante de tal avanço, interessa-nos considerar as possibilidades da 

interface entre o escopo proposto pela Educação para as Relações Étnico-raciais e a percepção 

das recentes migrações de latino-americanas e como o tema tem se apresentado nas escolas 

públicas de São Paulo.  
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Capítulo 2. Desvelando um novo rosto na escola pública: percurso metodológico 

A metodologia desse trabalho é composta por três procedimentos: um levantamento 

bibliográfico, a sondagem e pesquisa de campo. O levantamento bibliográfico buscou 

identificar as temáticas dos trabalhos apresentados até o momento e, no capítulo 3, realizamos 

uma análise de alguns desses trabalhos. A sondagem foi realizada em uma atividade organizada 

para discutir os dilemas da Educação para Imigrantes e a pesquisa de campo consistiu na oitiva 

de educadores e análise da documentação escolar.   

2.1 Pesquisa bibliográfica 

A interface educação e imigração foi um tema explorado em algumas pesquisas e a 

busca desses trabalhos compôs a fase inicial de nossa investigação. Interessava saber, a 

princípio, como as pesquisas retratavam o tema da presença imigrante nas escolas.  

O resultado dessa busca propiciou compreender algumas das especificidades do tema, 

aos quais não temos a pretensão de nos aprofundar durante o nosso percurso de investigação, 

mas que se apresentam enquanto relevantes pois, ao não se deter apenas no mapeamento da 

presença dos estudantes imigrantes, ocupam-se de capturar as pequenas transformações 

promovidas pela cultura de estudantes imigrantes nas escolas. A busca de trabalhos 

relacionados ao tema foi realizada nos repositórios digitais das universidades.  

Acessamos bancos de dados de universidades paulistas, públicas e privadas com a 

finalidade de quantificar os trabalhos identificados com a temática. Para proceder esse 

levantamento, acessamos as bibliotecas digitais de Programas de Pós-Graduação em Educação 

e utilizamos, no buscador, as palavras-chave ‘migrantes’, ‘imigração’ e ‘bolivianos’. Desse 

modo, o primeiro critério utilizado foi que esses trabalhos estivessem circunscritos à área da 

Educação, o que eliminou pesquisas relacionadas a outras áreas do conhecimento.  

O quadro a seguir apresenta os resultados que obtivemos nessa pesquisa, sendo que as 

dissertações e teses estão organizadas em ordem cronológica.  
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Quadro 1: Relação de trabalhos acadêmicos sobre a Educação para Imigrantes 

Ano Nível Título Autor/a Instituição Palavras-chave 

2007 Mestrado Fronteiras, idiomas e 

lousas: dilemas e 

perspectivas 

proporcionadas pela 

educação escolar a 

um grupo de 

imigrantes bolivianos 

instalados na grande 

São Paulo nas 

décadas de 1990 e 

2000 

Paulo Tadeu de 

Morais 

PGGE/UNINOVE Imigrantes; 

Educação; 

Bolivianos; 

São Paulo; 

Imigração; 

2008 Doutorado A travessia que 

mancha o corpo: 

imagens da imigração 

e a educação 

transitória. 

Mesac Roberto 

Silveira Junior 

FE/USP Educação 

Imagem 

Imigração 

Travessia 

2010 Doutorado Ensino e 

aprendizagem de 

português língua 

estrangeira: os 

imigrantes bolivianos 

em São Paulo - uma 

aproximação 

sociocultural 

Maria Eta 

Vieira 

FE/USP Aprendizagem 

Cultura 

Ensino 

Interculturalidade 

Português Língua 

Estrangeira 

2010 Mestrado A educação alemã na 

Colônia 

Riograndense: 1922-

1938 

(Maracaí/Cruzália-sp) 

Flávia Renata 

da Silva  

FCT/UNESP Imigração alemã; 

Educação; História 

das Instituições 

Escolares; História 

Oral; Estudos 

Culturais; Língua 

Alemã; 

2010 Doutorado Migrações, processo 

educacional e os 

dekassegui: um 

estudo da rede de 

relações em torno da 

criança nikkei na 

escola brasileira no 

Japão 

Érica Ayaco 

Sacata Tongu 

FE/USP Migrações; 

Educação. 

Nacionalidade, 

Escolas; Família, 

Dekassegui, 

Nikkei; Japonês; 

Brasileiro;  

2010 Mestrado Espaço Migrante: 

entre enunciações e 

olhares 

Amanda 

Regina 

Gonçalves  

FE/UNESP  Imigrante, Espaço, 

Educação, 

Enunciado 

2010 Mestrado Fronteiras do direito 

humano à educação: 

um estudo sobre os 

imigrantes bolivianos 

nas escolas públicas 

de São Paulo   

Giovanna 

Mode 

Magalhães 

FE/USP Direito Humano à 

educação; 

Imigrantes 

Bolivianos; 

Migrações 

internacionais 

2011 Doutorado A "geração 1.5" dos 

imigrantes coreanos 

em São Paulo: 

Eun Mi Yang FE/USP Alteridade; 

Brasil; Educação;  
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identidade, alteridade 

e educação 

Eu e outro; 

Geração 1.5; 

Identidade; 

Imigrantes; 

coreanos;  

 

2014 Mestrado Interculturalidade na 

educação brasileira: a 

inserção de bolivianos 

em escolas públicas 

paulistanas 

Ana Lúcia 

Novais 

Gonçalves 

PGGE/UNINOVE Globalização; 

Imigração; 

Opressor-

Oprimido; 

Educação 

Intercultural 

2015 Mestrado A voz de estudantes 

bolivianos em uma 

escola pública da 

cidade de São Paulo  

Magda Alves  CEFT/UPM Imigração 

boliviana; 

Estudantes 

bolivianos; 

Multiculturalismo. 

2016 Pós-

Doutorado 

Trabalho, Educação e 

Imigração: 

constituição das 

escolas étnicas na 

Província Do Paraná  

Vera Lucia 

Martiniak 

FE/UNICAMP Trabalho, 

Educação, 

Imigração, 

Instituições 

escolares. 

2016 Mestrado Jogo de espelhos: 

representações sociais 

de professores de 

língua portuguesa e 

de aprendizes 

bolivianos em 

contexto multicultural 

na rede pública de 

ensino 

Ana Katy 

Lazare Gabriel 

FE/USP Aprendizes 

bolivianos; 

Contexto 

multicultural; 

Enfoque 

interculturalista; 

Português língua 

estrangeira; 

Representação 

social; 

2016 Doutorado Imigração e 

alfabetização: alunos 

bolivianos no 

município de 

Guarulhos 

Simone Garbi 

Santana 

Molinari 

FE/PUCSP Imigração; 

Escolarização; 

Alfabetização; 

Escola 

Elaboração própria a partir de pesquisa nos repositórios de Teses e Dissertações da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Universidade Presbiteriana Mackenzie e Universidade Nove de Júlio. 

 

Na sequência, apresentaremos as reflexões construídas a partir de uma roda de conversa, 

que teve por objetivo uma primeira aproximação com o tema, no propósito de compreender e 

perceber como se dá a dinâmica do ingresso do estudante imigrante na escola bem como a 

relação destes estudantes com a cidade.  

Essa aproximação nos ajudou a encontrar um caminho para organizar a nossa pesquisa e 

elencar algumas categorias de análise, além de propiciar na buscar por uma aproximação com 

a teoria.  
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2.2 A sondagem e as aproximações com o objeto: como pensam os sujeitos sobre a 

presença dos imigrantes na escola? 

          As cidades são lugares em que estranhos permanecem e se 

movimentam em estreita proximidade uns dos outros.  

Zygmunt Bauman 

 

A vida na cidade mobiliza o posicionamento sobre o outro, uma vez que não é possível 

ignorar – seja com familiaridade ou estranheza – o compartilhamento da vida social. A cidade 

de São Paulo, na contemporaneidade, instiga ao contato e dentre os ‘estranhos’, elegemos o 

outro-imigrante como sujeito problematizador das identidades que se deslocam no lugar, 

definindo como o foco de nossa atenção a escola e as relações estabelecidas nesse espaço 

tensionador de identidades. Se as cidades são esses lugares de estranhos, como avaliou Bauman 

(2013), cabe observar como a instituição escolar lida com as tensões apresentadas por essa 

realidade cotidiana, uma vez que o universo social permeia as práticas educativas. Em outro 

texto, no qual discorre sobre as percepções que a presença de estrangeiros pode causar no meio 

social, o sociólogo indica que a convivência com a diversidade pode suscitar dois sentimentos: 

a mixofilia e mixofobia.  

Para Bauman (2009), a mixofilia estaria relacionada a uma certa propensão e desejo de 

misturar-se aos que são diferentes de nós, “pois é muito humano, natural e fácil de entender que 

se misturar com os estrangeiros abre a vida para aventuras de todo tipo, para as coisas 

interessantes e fascinantes que poderiam acontecer” (2009, p. 86). Uma percepção pautada na 

mixofilia, por exemplo, compreende que a diversidade é uma riqueza e que a convivência com 

culturas diversas das nossas poderá contribuir para o alargamento de nossas perspectivas e é 

interessante acrescentar que, na perspectiva do autor, faz parte da natureza humana esse 

convívio com o diferente.  Ao tratar da mixofobia, o autor a relaciona a uma experiência que 

evita a convivência com o diferente e pode ser percebida através da tentativa de isolamento 

social em relação ao diverso, uma estratégia relacionada ao mecanismo de ‘proteção’.  O autor 

cita, como exemplo, a preocupação em poupar as gerações futuras desse convívio com o 

diferente mantendo as crianças em escolas segregadas. Essas iniciativas seriam movidas pelo 

desejo de transmitir uma certa fobia em relação ao diferente e, parte da crença de que o diverso 
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desequilibra as relações sociais. A tentativa passa a ser então, a de “viver imunes a esse mundo 

horrendo, ao impacto assustador de outras crianças provenientes de ‘famílias do tipo errado’” 

(BAUMAN, 2009, p. 87), emergindo a raiz do preconceito em relação à origem, a xenofobia, 

que acarreta inúmeros prejuízos ao tecido social. O autor conclui salientando que as duas 

tendências – mixofobia e mixofilia – coexistem na cidade, contudo, a mera coexistência não 

garante, por si só, o reconhecimento e convivência e, para ele, as raízes já existem, estão na 

natureza humana é preciso desenvolvê-las multiplicando a oferta de alternativas que possam 

convergir para a construção de relações sociais saudáveis. 

Na perspectiva de Arroyo (2013) é necessária a indagação sobre a percepção dos 

profissionais da educação acerca dos contextos sociais com os quais atua pois, para ele “cada 

dia percebemos com maior clareza que nossa história docente é inseparável da história humana 

e social dos (das) educandos (as) com que trabalhamos. Nossas sortes estão atreladas. Só nos 

entenderemos na medida em que tentamos enxergá-los e entendê-los” (2013, p. 29).  Nessa 

mesma direção, são valiosas as reflexões de Freire (2000) sobre a necessidade da apreensão da 

realidade, tendo em vista que o ofício de ensinar não se resume a transmissão de conteúdos 

historicamente acumulados, mas incide diretamente sobre a “capacidade de aprender, não 

apenas para nos adaptar, mas sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, 

recriando-a” (p. 76), logo, aos professores cabe a apreensão dos contextos e dimensões que dão 

suporte à prática pedagógica. Conhecer como esses sujeitos se percebem nessa experiência é 

um caminho investigativo que tem inquietado muitos pesquisadores, e instigado a produção de 

trabalhos muito relevantes.     

A reflexão sobre a percepção que os profissionais da educação têm sobre os estudantes 

imigrantes e seus familiares, por exemplo, é um passo muito importante para compreender 

como se dá o acolhimento desses no interior das unidades educacionais. Apesar da garantia do 

acesso – através das matrículas – algumas pesquisas indicam que ainda se vivencia uma 

realidade de invisibilidade, estereotipia e diversas formas de discriminação social que 

reverberam no ambiente escolar, o que causa entraves para a socialização e acolhimento18.  

Considerando que o desenvolvimento de atividades de escuta é muito importante para entender 

                                                           
18 Esse tema é discutido no capítulo 3, no qual analisamos algumas das pesquisas mais recentes sobre o tema da 

Educação para Imigrantes.  
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o que o grupo de educadores pensa, planejamos uma Roda de Conversa para a qual foram 

convidados professores que atuam junto aos estudantes imigrantes, sendo que o objetivo 

principal foi propiciar um espaço de diálogo entre educadores, de modo que pudessem expressar 

as dificuldades enfrentadas no trabalho cotidiano junto a esses estudantes19.     

Considerando que o trabalho junto a essa comunidade é um grande desafio, não era 

nosso propósito ressaltar meramente a obrigatoriedade de oferecer um atendimento digno e 

disseminar os pressupostos legais que devem embasar esse atendimento, mas conhecer de fato 

qual os desafios que permeiam esse atendimento educacional. Por esse motivo, a atividade 

recebeu o nome de Roda de Conversa “Educação para Imigrantes na cidade de São Paulo: 

desafios e possibilidades”.  

2.3 Roda de Conversa: problematizando a Educação para Imigrantes 

A opção pela estratégia da Roda de Conversa se coaduna com o que propôs Warschauer 

(2004) ao afirmar que esse caminho metodológico possibilita que os sujeitos envolvidos no 

processo formativo possam manifestar-se através das narrativas que expressam as experiências 

sobre os acontecimentos. E, para essa autora  

A Roda não é uma técnica que possa ser reproduzida independente da 

sensibilidade, do envolvimento das pessoas e da paixão pelos conhecimentos, 

nem foi inventada recentemente. Trabalhos comunitários e iniciativas 

coletivas, das mais diversas naturezas, se desenvolvem de maneira semelhante 

há muito tempo. (Warschauer: 2004, p. 2)  

 

Com a proposta de potencializar as sensibilidades, a Roda de Conversa “Educação para 

Imigrantes na cidade de São Paulo: desafios e possibilidades” foi planejada com o propósito 

de conectar as histórias dos participantes através do estímulo à narrativa.  No diálogo, os 

desafios foram colocados pelos educadores e as possibilidades foram apontadas por aqueles que 

já se depararam com situações semelhantes, bem como pelos participantes que fazem parte dos 

movimentos sociais, sendo que foi fundamental a participação de militantes do movimento 

social de imigrantes – representados pelo Coletivo “Sí, yo puedo” e pela Equipe Base Warmis 

                                                           
19 Esse diálogo foi mediado pelos componentes do Grupo de Pesquisa em Educação Social da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, por integrantes do Coletivo “Si, yo Puedo! ” e da Equipe Base Warmis e pelos 

funcionários do CRAI - Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes.  
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- que contribuíram ao apresentar a perspectiva a partir do olhar das comunidades imigrantes. A 

divulgação do evento ocorreu através das Redes Sociais e, na plataforma de inscrição, 

computamos 54 inscrições de pessoas dos mais distintos cargos e funções da Educação, assim 

como pessoas que se dedicam a outras áreas de atuação.   

A proposta era discutir os marcos legais de acesso e permanência relativos ao direito a 

Educação, a divulgação da Rede de Proteção Social disponível para auxiliar as unidades 

educacionais em suas demandas e os contextos migratórios contemporâneos na cidade de São 

Paulo. Esses conteúdos são fundamentais para a abordagem Educação e Imigração, uma vez 

que a inter-relação entre o trabalho realizado nas unidades educacionais e os suportes oferecidos 

para esse trabalho deve ser discutida, pois a Rede de Proteção Social deve ser amplamente 

acessada, considerando as características da exclusão a que são submetidas as comunidades 

imigrantes e o necessário apoio para que a escola realize seu trabalho.  

A diversidade do público atraído para a atividade foi bem interessante, ainda que a 

maioria das pessoas declarou atuar na área da Educação. Dentre os inscritos contabilizamos: 

trinta e um professores/as, três diretoras de escola, uma assistente de diretor, uma coordenadora 

pedagógica, três auxiliares técnicas de educação, uma agente escolar. Dos movimentos sociais 

foram: um funcionário do CRAI, uma coordenadora de projetos, uma assistente social, um 

designer gráfico que atua com educação não institucional e um jornalista. Se inscreveram ainda 

três pesquisadores/as que acompanham as discussões sobre as migrações e cinco estudantes do 

curso de Pedagogia. Um inscrito declarou não ter ocupação no momento. No que tange as 

esferas de atuação, essas pessoas declararam que trabalham em escolas da Rede Municipal de 

Ensino de São Paulo (31), escolas de Rede Estadual de Ensino de São Paulo (2) e escolas 

particulares (6).  

Quando perguntadas sobre a participação anterior em eventos formativos relacionados à 

Educação para Imigrantes, mais da metade (32 pessoas) revelaram ainda não ter acessado essas 

discussões. Especialmente para aqueles profissionais que atuam em escolas, esse dado é 

relevante, uma vez que as nacionalidades informadas dão conta de que atendem um público 

expressivo de imigrantes em suas unidades escolares: latino-americanos (bolivianos, 

paraguaios, colombianos, peruanos, argentinos e chilenos), haitianos, africanos (egípcios, 

moçambicanos, angolanos, nigerianos e congoleses), europeus (ingleses, portugueses e 
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franceses) e asiáticos (sírios, bengaleses e coreanos) e, diante dessa diversidade, como lidar 

com essa diversidade e oferecer um ensino que atenda as expectativas e necessidades desse 

público? 

A Roda de Conversa “Educação para Imigrantes na cidade de São Paulo: desafios e 

possibilidades” ocorreu em agosto de 2017 nas dependências da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, campus Higienópolis, contando com a presença de 34 participantes. Muitos dos 

educadores que manifestaram interesse inicialmente, e efetivaram sua inscrição 

antecipadamente, não compareceram, contudo, uma parte do público presente efetivou sua 

inscrição no dia do evento.  

Antes do início das discussões foi realizada uma Sondagem inicial, sendo entregues dois 

tipos de instrumentos, com perguntas relacionadas ao contexto migratório, sendo o 

preenchimento facultativo. O primeiro instrumento de sondagem abarcava temas referentes ao 

contexto escolar, buscando obter informações sobre a percepção dos educadores sobre a postura 

dos estudantes imigrantes, o processo de aprendizagem destes, com temas referentes ao 

currículo escolar e ao envolvimento de familiares na vida escolar desses estudantes. 

Questionamos também sobre a tratativa da temática da diversidade na Formação Inicial, da 

participação em eventos de formação continuada, na apropriação das manifestações culturais 

das comunidades imigrantes e se as dificuldades encontradas no trabalho cotidiano são 

discutidas coletivamente na unidade escolar e se há o envolvimento da Gestão Escolar nessas 

discussões.  

Ao público que não exercia atividades relacionadas ao processo ensino-aprendizagem em 

unidades escolares, lançamos questões sobre a percepção da presença dos imigrantes na cidade, 

buscando aferir sobre o envolvimento na temática da imigração, que informações ou notícias 

essas pessoas acessam, que informações tem sobre a presença de estudantes imigrantes na 

escola e qual o impacto que as comunidades imigrantes têm na formação cultural da São Paulo 

contemporânea.  

Ao todo, recebemos 26 sondagens preenchidas, sendo 10 do público não amplo e 16 de 

profissionais da educação. E é sobre esses questionários que vamos nos debruçar a partir de 

agora, procedendo a análise de algumas respostas.  
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2.3.1 Percepção do público amplo 

Obtivemos respostas de dez devolutivas, oriundas do público que não atua dando aulas 

em instituições escolares da rede municipal, estadual ou ensino superior. Três Professoras que 

lecionam Língua Portuguesa para imigrantes em organizações sociais, uma Estudante, uma 

funcionária de CEI indireto, um desenvolvedor de Software, uma Assistente Social, um 

Advogado e duas Pesquisadoras.  

Quando perguntados sobre o envolvimento com a Imigração, sete pessoas afirmaram 

participar de atividades relacionadas ao tema, sendo que havia uma imigrante dos Estados 

Unidos, além de pessoas atuantes em cursos de Língua Portuguesa para Imigrantes e pessoas 

que reivindicam para si uma ancestralidade imigrante, evocando o histórico familiar. 

Quando estimulados a escrever sobre o papel da escola na discussão dos fluxos 

migratórios contemporâneos, evidenciaram uma certa expectativa: 

“Isso tem que ser discutido, pensado e acolhido por nossas escolas. Ela 

(escola) tem o papel de poder e saber receber esses imigrantes” (mulher, 22 

anos) 

“A escola precisa estar aberta para receber imigrantes e auxiliar o grupo 

docente a lidar com essa nova demanda” (mulher, 34 anos). 

Para essas duas pessoas a instituição escolar, além de estar aberta para receber os 

estudantes imigrantes, deve ser incumbida de promover o espírito de acolhimento aos 

imigrantes em geral. A utilização dos verbos ‘poder’ e ‘saber’ expressa o entendimento de que 

a escola teria um certo domínio na condução do tema. Outro elemento interessante é a 

compreensão da escola como um ente que se sobressai ao grupo docente, ou seja, ao afirmar 

que a escola deve ‘auxiliar o grupo docente’ indica que existem, na concepção dessas pessoas, 

instâncias distintas que estão acima da atuação do professor, e que devem orientar seu trabalho.  

Os participantes foram questionados sobre quais informações eles tem acerca da presença 

de estudantes imigrantes nas escolas. Essa questão e relevante porque adentra diretamente no 

tema mobilizador da Roda de Conversa, sendo isso que os atraiu até o local. A esse respeito, 

informaram 
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“Eu já falei com várias famílias de imigrantes y com amigas imigrantes sobre 

as experiências de seus filhos mas não tenho informações demográficas nem 

nada assim” (mulher, 31 anos) 

“Tenho poucas informações, somente aquilo que verifico em redes sociais e 

pequenas pesquisas” (mulher, 18 anos) 

O fato de ter contato com as famílias imigrantes é um diferencial na compreensão do 

tema, uma vez que as informações oficiais e estatísticas não dão conta de expressar as situações 

concretas de inserção dessas famílias nos sistemas de ensino. Em muitos dos casos, o acesso a 

informações se limita aos canais da imprensa, que, na maioria das vezes, apresenta informações 

repetitivas ou tendenciosas acerca dos fluxos migratórios recentes. Pesquisando nos grandes 

veículos de mídia, verificaremos que poucos são os conteúdos jornalísticos que apresentam uma 

visão positivada dos imigrantes contemporâneos em São Paulo e, se analisarmos os termos que 

os adjetivam, veremos que expressam aspectos pejorativos no que tange a presença desses 

imigrantes na cidade. É recorrente, por exemplo, a utilização dos termos ‘leva’, ‘drama’, 

‘problema’, ‘invasão’, ‘questão’, ‘onda’ e etc. quando a reportagem tem como foco achegada 

de grupos de imigrantes e o acesso desses aos serviços públicos – Educação, Saúde, Assistência 

Social, etc.- e, geralmente, o texto das chamadas são marcadamente tendenciosos, conduzindo 

o leitor a compreensão de que o Brasil vive um caos migratório.   

A referência a ‘pequenas pesquisas’ é relevante, pois permite perceber que existem alguns 

canais de mídia - especializada ou não- e relatórios de institutos de pesquisa que prestam um 

importante papel no sentido de informar, a partir de dados de fontes documentais ou pesquisas 

empíricas, como se dão as dinâmicas migratórias contemporâneas. Nesse sentido, destacamos 

três produções recentes sobre o tema que permitem exemplificar como o jornalismo pode 

contribuir com essas discussões, impactando positivamente a percepção social sobre o 

fenômeno das migrações contemporâneas e a interface com a escola.  

A reportagem especial do jornal O Estadão de S. Paulo, intitulada “Autista não, 

imigrante! ”, de Vitor Hugo Brandalise, recebeu uma página e meia da edição impressa de 

domingo do referido jornal, além de ilustrar a capa com uma fotografia da EMEF João 

Domingues Sampaio, unidade escolar da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Como 

propõe a chamada, a reportagem problematiza algumas generalizações comumente 

relacionadas aos estudantes imigrantes e são apresentadas situações nas quais recai sobre esse 
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público o diagnóstico antecipado e errôneo de ‘deficientes intelectuais’. Dividida em três partes, 

a primeira reportagem apresenta relatos sobre esses diagnósticos equivocados e são narradas as 

experiências escolares de uma estudante síria, estigmatizada e erroneamente encaminhada para 

avaliações psicológicas em virtude das dificuldades em compreender a Língua Portuguesa.  

A segunda parte da reportagem é composta pela história de um estudante congolês que 

passou por percurso semelhante ao narrado na primeira parte, sendo que, para esse estudante, a 

escola apontou as hipóteses de ‘caso psiquiátrico’ e ‘Q.I. rebaixado’. Um importante aporte, 

nessa segunda parte da reportagem, é o depoimento de um fonoaudiólogo. Esse profissional da 

Saúde, que atuou em Unidades Básicas de Saúde de distritos da região central da cidade de São 

Paulo aponta para os prejuízos que a patologização da infância pode causar na formação 

identitária dessas crianças, especialmente no delicado momento de chegada ao Brasil e contato 

com a língua e cultura, o que pode causar bloqueios na aquisição desses conhecimentos. A 

terceira parte da reportagem apresenta um relato de experiência da EMEF João Domingos 

Sampaio, que desenvolveu o projeto Diversidades no intuito de promover o acolhimento dos 

cerca de 18% de alunos imigrantes que estão matriculados nessa escola, que se localiza no 

distrito de Vila Maria, na capital paulista. O projeto é composto por diferentes ações e busca 

promover o acolhimento através de atividades literárias e discussão sobre a xenofobia e a 

reportagem ressalta ainda a importância do diálogo entre os educadores da escola, que discutem 

coletivamente as dificuldades encontradas no cotidiano do trabalho pedagógico.     

Já a série de reportagens “SP tem dez mil crianças e adolescentes estrangeiros na rede 

pública de ensino”20, produzidas por Gabriela Rangel para a Rádio CBN, discute não apenas a 

presença dos estudantes, mas ouve famílias e apresenta relatos de experiências de acolhimento. 

Essa série especial foi veiculada em horário de grande audiência da emissora e explicitou 

também a falta de preparo das redes de ensino para receber esses estudantes, especialmente na 

falta de diretrizes oficiais. Um dos relatos apresentados é o de uma mãe chilena que encontrou 

resistência na unidade de Educação Infantil em que está matriculado seu filho, no tocante ao 

tema da diversidade.   

                                                           
20 Disponível em: http://cbn.globoradio.globo.com/especiais/alunos-imigrantes/2017/05/16/SP-TEM-DEZ-MIL-

CRIANCAS-E-ADOLESCENTES-ESTRANGEIROS-NA-REDE-PUBLICA-DE-ENSINO.htm 
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Essas duas reportagens são resultado de uma imersão dos jornalistas nos contextos 

escolares - através da oitiva de professores, alunos e familiares -  e também dos gestores das 

Políticas Públicas de Educação e, por esse motivo, são uma importante contribuição no que diz 

respeito a difusão de informações. Esse trabalho jornalístico merece destaque porque 

proporciona a reflexão sobre os desafios e dilemas encontrados pelos sujeitos do processo 

educativo quando esses imigrantes exercem o papel social de estudantes. 

Já texto “O papel da Gestão no acolhimento de alunos imigrantes”, produzido pelo 

Instituto Unibanco, contribui para o tema ao divulgar um levantamento das matrículas de 

estudantes imigrantes, a partir de dados do Censo escolar do INEP/2016, entre os anos de 2008 

e 2016, localizando os percentuais em escolas públicas e privadas, as legislações que asseguram 

o direito à Educação, além de ressaltar a importância dos gestores escolares no acolhimento a 

estes estudantes.  

Uma das questões arroladas na sondagem dizia respeito ao impacto que a presença 

imigrante provoca na cidade de São Paulo. Para essa questão, algumas das respostas foram 

“Um impacto enorme, pois para mim cultura quer dizer conhecimento, 

exploração e diversidade. Isso dá uma cara nova a cidade, mostrando que 

temos uma cabeça nova e que estamos apto a diversidade e ao que é diferente. 

” (homem, 19 anos) 

“Elas se mesclam, se hibridizam e enriquecem nossa cidade à medida que nos 

fazem aprender outros modos de entender o mundo”. (mulher, 37 anos) 

“O impacto é grande e é um processo inevitável. Por isso é preciso 

acompanhar esse processo a fim de criar ou desenvolver uma cultura de 

identidade multicultural, evitando situações de preconceito e xenofobia”. 

(mulher, 33 anos) 

A caracterização dos fluxos migratórios como algo ‘inevitável’ e que pode desenvolver 

uma ‘identidade multicultural’ traz para a discussão a ideia da ‘circulação de pessoas’ como 

elemento promotor da ‘circulação de saberes’. O alargamento das percepções sobre a realidade, 

que o contato com povos de outras partes promove, foi externada pela sentença ‘outros modos 

de entender o mundo’. Considerando uma realidade multifacetada e passível de diversas formas 

de interpretação, o contato com a cultura imigrante possibilita a imersão em sistemas distintos, 

ampliando as perspectivas. 
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De um modo geral podemos aferir que o público participante tem uma percepção positiva 

da presença dos imigrantes em São Paulo, o que fica demonstrado inclusive pelo vocabulário 

utilizado nas respostas, e compreendem que as diversas culturas são fator de enriquecimento, 

remodelando ‘o rosto’ da cidade. Acreditamos que essa característica se deve ao público 

envolvido para a atividade, que é portador de algumas especificidades: convive com as 

transformações da cidade - mesmo que não tenha proximidade com as comunidades imigrantes 

– e tem uma formação conceitual que lhes permite compreender a cultura como instancia 

dinâmica da sociedade. Considerando a formação cultural da cidade de São Paulo, marcada por 

contribuições de imigrantes das mais diversas origens, entendemos que o processo que está em 

curso é uma continuidade histórica, mas agora com novas cores e novos traços, e isso é 

perceptível inclusive por sujeitos que não estão diretamente inseridos nas dinâmicas dos fluxos 

migratórios contemporâneos.    

 

2.3.2 Percepção do público que atua no processo ensino-aprendizagem     

As questões colocadas nas sondagens dos participantes que atuam em escolas eram 

organizadas em dois blocos, sendo questões de múltipla escolha e dissertativas. As 16 respostas 

obtidas indicam a lacuna ainda existente no que se refere a formação inicial e continuada desses 

docentes, a pouca imersão cultural vivenciada por esses e as principais dificuldades na execução 

da função docente.  As respostas do público que atua em unidades escolares balizam o 

entendimento sobre as principais dificuldades encontradas no cotidiano escolar, e se contrapõe 

ao que é apontado como expectativa dos participantes que não se relacionam com a escola.  

Discussões sobre a Diversidade 

Tendo em vista o acesso a discussões sobre as diversidades na escola, das 16 respostas, 

11 educadores informaram não ter tido acesso a esses temas na formação inicial (em cursos de 

Magistério ou Graduação).  

“Não na formação inicial, em 1990 não se tratava deste assunto. ” 

(Coordenadora Pedagógica)  

“Não. Começaram a fomentar esse tema recentemente. “ (Professora de EJA) 
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“Não, não me lembro de ter nada no currículo contemplando esse assunto. ” 

(Professora de Ens. Fund. I) 

“Houve abordagem, mas foi muito superficial. “ (Professora de Ens. Médio)  

 

Essas devolutivas são muito expressivas pois colocam em evidência a ausência de 

discussões sobre as diversidades no momento inicial da formação. Essa questão é emblemática 

porque não restringiu a reflexão sobre os conteúdos referentes à imigração no Brasil, mas a 

“aulas que explorassem as diversidades étnicas, raciais e nacionais na escola” o que deu uma 

pista sobre quais referências para essa memória deveriam ser acionadas (os diversos públicos 

que a escola atende, não especificamente os imigrantes).  

Para proceder essa análise é necessário fazer um recuo histórico e considerar que a 

legislação específica que incide diretamente sobre o currículo escolar e inclui os conteúdos de 

História e Cultura Africana, Afrobrasileira e Indígena, é de 2003 sendo ampliada em 2008. 

Contudo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) já apontavam a necessidade de 

se refletir sobre a diversidade cultural presente na sociedade e, consequentemente na escola, e 

trazia essas discussões sob o paradigma do Pluralismo Cultural. A caracterização da formação 

multicultural do Brasil é definida pelo documento afirmando que 

Coexistem aqui culturas singulares, ligadas a identidades de origem de 

diferentes grupos étnicos e culturais. Essa composição cultural tem se 

caracterizado por plasticidade e permeabilidade, incorporando em seu 

cotidiano a criação e recriação das culturas de todos esses povos, sem diluí-

las, ao mesmo tempo que permite seu entrelaçamento. Nesse entrelaçamento 

de influências recíprocas, configura-se a permanente elaboração e redefinição 

da identidade nacional, em sua complexidade. (BRASIL, 2007, p. 24) 

Esse documento apontava também que, à época, havia uma omissão da escola no que se 

referia a abordagens das temáticas relativas ao Pluralismo Cultural e propunha uma reflexão 

sobre os estereótipos. Para os autores, a articulação entre uma compreensão equivocada do 

repertório cultural dos alunos -  pautada numa suposta ‘carência cultural’- e os reflexos desse 

entendimento no processo ensino-aprendizagem “deixaram marcas na prática pedagógica, 

traduzidas pela explicação do fracasso escolar única e exclusivamente pela ‘falta de condições’ 

dos alunos. ” (BRASIL, 1997, p. 26).   
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Formação Continuada 

Quando convidadas a refletir sobre sua formação continuada, doze pessoas indicaram que 

participaram de eventos – cursos, seminários, congressos, etc – relacionados a temática das 

diversidades étnicas, sendo essas oferecidas pelo empregador. 

“Participei do curso de formação para professores da rede municipal: 

português para imigrantes. “ (professora de Ens. Fund. I) 

“Sim, tenho participado (ativamente) de cursos, congressos, etc.... de 

sindicatos, etc. da PMSP. “ (Professora de Inglês, EJA) 

 

A busca por aperfeiçoamento no exercício profissional atende a uma necessidade 

específica relativa à apropriação das discussões dos considerados ‘temas novos’, que surgem 

no cotidiano do trabalho nas escolas. A respondente que declarou haver participado do ‘curso 

de português para imigrantes’ como uma das atividades formativas reportou-se ao Projeto 

“Portas Abertas: Português para Imigrantes”21, que é uma ação Intersecretarial que visa oferecer 

cursos de Língua Portuguesa para as comunidades imigrantes nas unidades escolares da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo.   

Algumas respostas fizeram menção a participação em eventos da ‘gestão anterior’ o que 

remete as ações de formação implementadas pela Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo entre os anos de 2013 e 2016. Nesse período, foi instituído o CEU-FOR, uma instância 

da SMESP organizada com o objetivo de 

[...] constituir-se em um Sistema de Formação de Educadores da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo, por meio da organização da oferta de ações 

formativas com foco em prioridades estratégicas, considerando as 

experiências dos educadores, assim como o fornecimento de condições de 

acesso e permanência, resultando em uma política orgânica que alie pesquisa 

acadêmica e investigação a partir da prática, com foco na melhoria da 

qualidade da educação municipal. (SME/DOT, 2014, p. 28) 

 

                                                           
21 O Projeto “Portas Abertas: Português para Imigrantes” foi instituído pela Portaria Intersecretarial 

SMDHC/SME nº 002, DE 18/08/2017, fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania e a Secretaria Municipal de Educação. Para ser docente nesse projeto, um dos requisitos era ter realizado 

e concluído curso específico sobre o ensino da língua portuguesa para imigrantes oferecido pela SME e pela 

SMDHC. Fonte: D.O.C. 19/08/2017, p. 09.  
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O “Subsídio 3 – CEU-FOR” é um dos cinco documentos que integra o Programa de 

Reorientação Curricular Mais Educação São Paulo, colocado em prática entre os anos 2013 e 

2016. Esse documento tem um capítulo exclusivamente dedicado a apresentar o perfil da 

formação inicial, intitulado “O cenário da formação dos educadores no Município de São 

Paulo”, no qual apresenta os resultados de um mapeamento do quantitativo de docentes por 

formação, no ano de 2013. Os dados apresentados apontam que mais de 96,2% dos professores 

da Rede tem formação em nível Superior.   

Tabela 2 – Formação dos professores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo 

Normal/ 

Magistério 

Licenciatura 

Curta 

Licenciatura 

Plena 

Bacharelado 

com 

Magistério 

Mestrado Doutorado Total 

Geral 

2.345 201 57.485 842 714 56 61.643 

3,8% 0,3% 93,3% 1,4% 1,2% 0,1% 100,0% 

Fonte: Centro de Informática SME SP – Sistema EOL (Data Base 30/06/2013). In: SME/DOT (2014, p. 23). 

 

Esses dados, que apontam que a quase totalidade dos docentes são detentores de diplomas 

de nível superior, apresenta uma realidade díspar quando comparada ao restante do país, o que 

coloca o município de São Paulo numa posição privilegiada do ponto de vista da formação 

inicial. Os dados do Censo Escolar 2016, compilados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira apontam que “em relação à escolaridade, 77,5% dos 

professores que atuam na educação básica possuem nível superior completo. Desses docentes 

com graduação, 90,0% têm curso de licenciatura” (INEP, 2017, p. 23).  

As ações de atualização profissional são elencadas como prioritárias e, a esse respeito, o 

documento salienta que  

Embora a RME seja constituída por 96,2% de professores que possuem nível 

superior, são reconhecidas as fragilidades resultantes do processo histórico da 

formação inicial dos educadores no Brasil. Sabe-se que a qualidade do ensino 

superior é bastante heterogênea. [...] A formação continuada em uma 

perspectiva reflexivo-crítica, participativa e sistêmica é, portanto, 

fundamental para que os educadores da RME fortaleçam sua atuação, 

reconhecendo necessidades específicas do município e construindo um 

contexto institucional de oportunidades para a discussão dos problemas 

educacionais e o aperfeiçoamento das práticas. (SME/DOT, 2014, p. 13) 
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A heterogeneidade na formação inicial atrelada à uma necessidade de atuação que 

considere as necessidades do município – consideramos a formação para a Educação para 

Imigrantes como uma dessas necessidades -  são os elementos basilares para a construção da 

política de formação adequada e que dê conta de contribuir para o aperfeiçoamento das práticas.  

Isso posto, e considerando ainda que a formação continuada é parte integrante das normativas 

legais22 é importante a reflexão sobre a construção de políticas públicas de formação 

continuada, considerando que estas são uma garantia de atualização, visando a qualificação de 

sua atuação profissional em temas que se colocam desafiantes na educação do século XXI.  

Dificuldades no trabalho cotidiano 

Esses educadores foram convidados a eleger um desafio, ou a principal dificuldade em 

trabalhar com os estudantes e suas famílias. Apenas um professor afirmou não encontrar 

dificuldades ‘na conjuntura atual’; talvez porque esse profissional já tenha superado o choque 

inicial e já construiu estratégias para lidar com a situação (ele informa que na sua escola tem 

imigrantes do Haiti, da Bolívia e do Iraque). As respostas oscilaram sobre três eixos: a 

socialização, a língua e a falta de amparo dos órgãos regionais e centrais.  

Para se referir aos aspectos relativos à dificuldade com a língua, distintas foram as 

definições: língua, linguagens, idioma, comunicação...  

“O conflito deriva de termos, em geral, uma atitude monolíngue e 

monocultural (achar que é só uma língua e uma só cultura é o que nos dá 

coesão). Essa visão, estranha e extemporânea, infelizmente parece imperar. ” 

(Professora de Ensino Superior) 

“Falta de apoio institucional (UE), para a construção e manutenção de um 

atendimento apropriado a este público, com socialização de informações, 

materiais pedagógicos disponíveis, combate ao bullying e xenofobia. ” 

(Professora de Ensino Médio) 

“Meus alunos geralmente são filhos de imigrantes bolivianos, eles são 

tímidos, participam pouco, não expõe suas dúvidas. ” (Professora de Ensino 

Fund. I) 

Considerando a presença expressiva de estudantes imigrantes como uma demanda 

contemporânea, é possível afirmar que os aspectos referentes a comunicação emergem como 

                                                           
22 Conforme Artigo 62 da LDB alterado pela Lei nº 12.796/13, que no Parágrafo único determina que a garantia 

da formação continuada para os profissionais, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, 

incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-

graduação.  
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uma primeira barreira no atendimento. A professora que se remete à tendência “monolíngue e 

monocultural” toca em uma questão central, e que deriva das discussões referentes as Políticas 

Linguísticas. Nessa perspectiva, é importante ressaltar que a discussão da diversidade 

linguística não encontra eco, por exemplo, na Constituição de 1988, cujo artigo 13º informa que 

o idioma oficial do país é a Língua Portuguesa, sendo um interessante exercício a contrastarmos 

com o texto constitucional da Bolívia, por exemplo, que afirma como oficiais 37 idiomas23.  Em 

relação a essa tendência unitária, Oliveira (2014, p. 3) questiona se “trata-se de preconceito, de 

desconhecimento da realidade ou antes de um projeto político - intencional, portanto - de 

construir um país monolíngue? ”. As hipóteses levantadas pelo autor sugerem que essas duas 

possibilidades caminham juntas, posto que o ‘conhecimento’ e o ‘desconhecimento’ são 

ativamente produzidos, atendendo a funções ideológicas e historicamente construídas. Para 

exemplificar, o texto cita o Diretório dos Índios, documento que determinou a exclusiva 

utilização da Língua Portuguesa na então colônia brasileira e a ação repressiva do Estado 

Novo24 sobre os imigrantes europeus - especialmente os alemães - contra os quais se instaurou 

o conceito de ‘crime idiomático’ (OLIVEIRA, 2014, p. 6).   

Outro item abordado nos instrumentos de sondagem foi a fragilidade de apoio 

institucional, manifestada a partir da demanda por “socialização de informações, materiais 

pedagógicos disponíveis, combate ao bullying e xenofobia”, o que expressa uma necessidade 

de investimento por parte dos órgãos centrais como condição para “o atendimento apropriado 

a esse público”. A esse respeito, é importante ressaltar que a Educação para Imigrantes não foi 

alvo, até o momento da escrita desse texto, de normatizações institucionais por parte da 

Secretaria Municipal e Estadual de Educação de São Paulo. Diferentemente do que ocorreu com 

as leis 10.639/03 e 11.645/08, que receberam diretrizes da União e das esferas estaduais e 

                                                           
23 São idiomas oficiais de Estado Plurinacional da Bolívia o castelhano e todos os idiomas das nações e povos 

indígenas, a saber: aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, 

guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, 

mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-

chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco. (Bolívia: Constitución Política del Estado (CPE) de 

7/02/2009, artigo 5º.  
24 O Estado Novo corresponde ao período autoritário da Era Vargas. A esse respeito, consultar O Estado Getulista 

(1930-1945). In: FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo,2012.   
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municipais, não foram instituídos procedimentos nem orientações curriculares para tratar do 

tema da presença dos estudantes imigrantes nas escolas.  

O material divulgado até o momento, e que tivemos acesso foi o “1º Documento 

Orientador CGEB/NINC: Estudantes Imigrantes”, elaborado pelo Núcleo de Inclusão 

Educacional, da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Nele, são arroladas somente as 

legislações e isso é ressaltado no parágrafo que compõe os objetivos da publicação 

O Documento Orientador: Estudantes Imigrantes visa publicizar, para a rede 

estadual de ensino, as legislações nacional e estadual, os pareceres do 

Conselho Estadual de Educação (CEE) e as orientações da Coordenadoria de 

Gestão da Educação Básica (CGEB), da Secretaria de Estado da Educação 

(SEE), no que diz respeito ao acolhimento dos estudantes imigrantes. 

(SEE/NINC, 2017, p. 4) 

Na “Apresentação” do documento, é relatado que a produção do mesmo foi fruto de uma 

proposta apresentada ao Comitê Estadual para Refugiados do Estado de São Paulo-CER/SP e 

foi construído em conjunto com as organizações sociais: CARITAS Arquidiocesana de São 

Paulo, Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (CAMI), Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados (ACNUR), Grupo Veredas - Psicanálise e Imigração e IKMR (I Know My 

Rights) e o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC). É caracterizado o 

uso do termo imigrante - abrange imigrantes, refugiados, solicitantes de refúgio, residentes 

fronteiriços e apátridas. Nas páginas subsequentes são reproduzidos trechos do marco nacional: 

Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) e Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96); e dois marcos estaduais: Parecer 

CEE 633/2008 e a Resolução SE nº 10/95, sendo que ambas versam sobre o direito à matrícula 

a estudantes indocumentados. Essas orientações se destinam, especialmente, aos funcionários 

que atuam no setor de documentação das unidades escolares.  

Nessa mesma direção, o trecho intitulado “Acolhimento” explicita que o Imigrante pode 

ter sofrido, antes de chegar ao Brasil, algumas violações em seus países de origem, sendo 

elencadas as violências físicas e psicológicas, situações de guerras, perseguição religiosa, 

política, racial, por orientação sexual, e de gênero e extrema vulnerabilidade social. Como 

orientações de conduta, são sugeridas algumas posturas, por parte do funcionário responsável 

pelo atendimento, para facilitar a comunicação 
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O imigrante que reside há pouco tempo no Brasil pode apresentar dificuldades 

no domínio e na compreensão da Língua Portuguesa. Por isso, procure: Ser 

paciente; Falar suave e pausadamente; Atentar-se aos gestos/linguagem 

corporal; Ser objetivo, com uma linguagem de fácil compreensão; Observar 

se a pessoa está entendendo. Caso necessário, utilize os tradutores disponíveis 

na internet e imagens.  (SEE/NINC, 2017, p. 7) 

Complementando essas orientações, são apresentadas algumas situações envolvendo 

documentação: os possíveis documentos apresentados pelos imigrantes no ato da matrícula 

(RNE e Documento provisório de identificação), a matrícula dos estudantes indocumentados. 

Além de apontar algumas instruções para a emissão dos certificados de conclusão.  Ou seja, a 

publicação assegura a difusão de informações referentes ao acesso e a terminalidade dos 

estudos, o que é muito importante. A grande questão que é colocada, e para isso nos remetemos 

novamente ao registro da fala da professora, é ‘o meio’ do processo, ou seja, as ações 

pedagógicas que favoreçam o atendimento apropriado, preocupação que ultrapassa os aspectos 

de documentação.  

No âmbito da Secretaria Municipal de Educação, o documento norteador é a Lei 

Municipal 16.478/1625, regulamentada pelo Decreto nº 57.533/16, sendo que o 20º artigo do 

decreto aponta que o princípio que rege o atendimento ao imigrante nos órgãos municipais é a 

interculturalidade. Para a execução da referida lei, são atribuídas ao Poder Público Municipal 

as responsabilidades de: priorizar e ampliar ações educativas de combate à xenofobia, 

considerando as suas interfaces com as demais formas de discriminação; introduzir conteúdos 

que promovam a interculturalidade e a valorização das culturas de origem dos alunos 

imigrantes; fortalecer e ampliar programas de formação intercultural voltados para profissionais 

de ensino e promover; divulgar e garantir apoio pedagógico, material e institucional a projetos 

de acolhimento; promoção da interculturalidade e valorização da cultura de origem dos alunos 

imigrantes (SÃO PAULO, 2016).  

Essa legislação municipal dialoga com a demanda colocada por vários professores, no 

tocante a necessidade de ‘socialização de informações, materiais pedagógicos disponíveis, 

combate ao bullying e xenofobia’. A existência de uma normativa que afirma a competência do 

Poder Público Municipal em fornecer esses recursos, coloca a discussão em outro patamar, uma 

                                                           
25 Lei nº 16.478, de 8 de julho de 2016 - Institui a Política Municipal para a População Imigrante, dispõe sobre 

seus objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias, bem como sobre o Conselho Municipal de Imigrantes.  
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vez que a legislação reconhece suas atribuições e elenca prioridades (o combate a xenofobia), 

aponta o princípio da Interculturalidade (devendo ser trabalhada de forma interdisciplinar), 

menciona os programas de formação intercultural para os profissionais de ensino e  assegura o 

apoio pedagógico material institucional aos projetos fomentados pelas escolas. Essa 

documentação é relevante pois nota-se que na formulação da legislação, os temas apontados 

como relevantes ao acolhimento dos estudantes estão contemplados – currículo, formação e 

materiais de apoio – resta, portanto, acompanhar a implementação dessa legislação.   

A relevância de trazermos esses dois documentos para contribuir na análise das respostas 

das sondagens – no tocante as dificuldades encontradas no dia a dia -, se justifica pela 

necessidade de localizarmos, nas publicações, os discursos oficiais do Município e do Estado 

sobre o tema pautado pelas professoras. Percebemos no SEE/NINC (2017) que as orientações 

sobre o acolhimento se restringem ao trabalho executado nas secretarias das escolas, não sendo 

mencionadas possibilidades pedagógicas. Já o Decreto nº 57.533/16 define uma série de 

obrigatoriedades a serem cumpridas pela Prefeitura de São Paulo e, no que tange à educação, 

as diretrizes apontam para a abordagem Intercultural. Cabe verificar a aderência das 

prerrogativas legais do ponto de vista concreto, ou seja, como as escolas têm se apropriado e 

implementado essa legislação. Por essa razão, é fundamental, no desenvolvimento da pesquisa, 

ouvir os gestores das escolas, pois os entendemos como os mediadores entre a política 

educacional e a efetivação dessa na unidade escolar.  

Vivência cultural 

Uma das questões da sondagem era sobre a participação em manifestações culturais dos 

imigrantes e se os respondentes já viajaram para países de onde são oriundos seus alunos 

imigrantes, apenas três educadores informaram nunca haver participado dessas manifestações, 

tampouco havia realizado viagens a esses locais. Os demais mencionaram a participação em 

‘eventos na cidade’, como festas e feiras, sendo que uma mencionou a ‘festa haitiana, culinária, 

tradições e a Feira Kantuta. Uma educadora que não viajou, afirmou ter assistido a 

documentários sobre esses países. Dos três educadores que afirmaram já ter realizado viagens 

para os locais de onde vieram seus alunos imigrantes, uma afirmou ter viajado para a Bolívia. 
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Para tratar da apropriação cultural, julgamos pertinente caracterizar como a Cultura se 

insere nessa discussão e como a vivencia cultural pode repercutir positivamente na prática 

pedagógica. A concepção de Cultura na qual nos apoiamos para dar suporte a essas reflexões é 

aquela proposta por  Napolitano (2010, p. 76), que a entende como um “complexo que envolve 

produção, circulação e apropriação de sentidos, significações e valores que marcam a vida 

social”. Para esse historiador  

Cultura é uma dimensão da vida social que, entre outras, forma a experiência 

coletiva. Ela não é determinada por outras instancias (política, social, 

econômica) nem as determina. O que ocorre é que entre todas elas há 

mediações complexas. (NAPOLITANO, 2000, p. 76)  

 

A apropriação cultural seria, de acordo com esse entendimento, a capacidade do ‘sujeito 

social professor’ tomar parte de alguns dos produtos simbólicos das comunidades imigrantes, 

apoderando-se dos sentidos que esse aporte pode promover. É interessante também a 

perspectiva da não-hierarquização entre as instâncias, a partir da constatação de que a Cultura 

é uma das dimensões da vida social e juntamente com a dimensão política, econômica e social, 

dão sentido a experiência do sujeito em sua coletividade.   

Logo, a realização de um trabalho pedagógico que considere a perspectiva da 

Multiculturalidade pressupõe a percepção de, que no cotidiano da cidade, se expressam as mais 

diversas manifestações das culturais. Uma vez imersos nessa realidade - de constatação da 

Multiculturalidade – será possível compreender as possibilidades de atrelar esses saberes à 

pratica pedagógica. A esse respeito, Oliveira (2001) assevera que não é tarefa simples, para o 

professor, conduzir um trabalho que verdadeiramente, considere as características 

multiculturais da sociedade, pois o ensino escolar pressupõe a transformação dos 

conhecimentos científicos, artísticos e culturais em objetos de ensino e, para ela, os saberes 

culturais não estão isentos desse procedimento de transformação. Vencida a primeira barreira, 

que seria a do contato com as manifestações culturais produzidas pelas comunidades 

imigrantes, caberia ainda o empenho em criar estratégias para deslocar uma vivência do campo 

da experiência cultural para um objeto de ensino.  Para a pesquisadora  

Ao planejar uma aula, introduzir um conteúdo ou coordenar um debate, o 

docente é solicitado a transformar esses conteúdos culturais – sejam 

conhecimentos científicos, normas sociais de convivência etc. - em perguntas, 
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problemas, tarefas e nessa ação estão presentes seus valores, crenças, 

preconceitos etc. em relação aos alunos, à função da escola para esse grupo de 

crianças, entre outros. (Oliveira, 2001, p. 34) 

A participação nas festas organizadas pelas comunidades imigrantes – ou para elas – foi 

um elemento que despertou nossa curiosidade porque a vivência cultural pode ser entendida 

como uma potente ferramenta de sensibilização. Essa vivência possibilita, por exemplo, para o 

avanço da compreensão de que os imigrantes não devem ser reduzidos apenas a números ou 

mão-de-obra, e sejam percebidos como sujeitos portadores e produtores de cultura. Sobre a 

produção cultural das comunidades imigrantes, é paradigmática pesquisa de Margherita 

Bonassi, pois a mesma entrelaça a discussão defesa dos direitos migratórios a uma análise da 

dimensão cultural - imprescindível na construção simbólica dos significados dos 

deslocamentos.  Para Bonassi 

[...] adquire importância a recuperação histórica dos processos culturais e a 

análise do popular que está registrado nesses processos, assim como é 

necessário superar o conceito de identidade nacional inculcado pelos governos 

nacionais nas barreiras entre os povos, e não a riqueza das diferenças culturais. 

(BONASSI, 2000, p.186) 

Em sua pesquisa, Bonassi (2000) relata que “os imigrantes diziam estar conscientes de 

não trazer apenas problemas para a sociedade receptora, e sim valores, como trabalho, cultura, 

ideias, experiências e convivências novas” (2000, p.187). Acreditamos que tomar 

conhecimento de alguns dos valores civilizatórios das populações imigrantes, através do 

contato com estes em suas produções, é revelador sobre a imersão cultural.  

De acordo com essa premissa, acreditamos que o apoio institucional as atividades 

culturais realizadas pelos imigrantes cumprem o importante papel de democratizar o acesso a 

essas produções, ao proporcionar a visibilidade. O levantamento26 das festas e eventos apoiados 

pela cidade Prefeitura do Município de São Paulo, entre os anos de 2013 e 2016, evidenciam a 

diversidade de ações culturais: Festa Nacional da Bolívia, Festival Soy Latino, Carnaval Andino 

Peruano Yunza, Festa Nacional da Bolívia, Dia da Juventude Paraguaia, Festa das Alasitas, Ano 

Novo Chinês, Dia da Bandeira Haitiana, Festa Cultural da República Democrática do Congo, 

Copa dos Refugiados, Ensaio da Festa Nacional da Bolívia, Aniversário Vila Zelina - Festa 

                                                           
26Fonte: Relatório da Coordenação de Políticas para Migrantes da Prefeitura de São Paulo. Disponível em 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/participacao_social/ATAS/Relatorio

%20CPMig%20OIT_pt_Final.pdf , acesso em 10/05/2018.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/participacao_social/ATAS/Relatorio%20CPMig%20OIT_pt_Final.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/participacao_social/ATAS/Relatorio%20CPMig%20OIT_pt_Final.pdf
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Leste Europeia de SP, I Festival do Dia Internacional do Refugiado, Copa dos Refugiados, VII 

Fórum Social Mundial das Migrações. Uma importante ação institucional se refere a Festa de 

Alasitas, que foi integrada ao calendário de festividades do município, através do Decreto 

Municipal nº 54.788/2014.  

Além das atividades arroladas anteriormente, existem outros eventos regulares, 

organizados por imigrantes e que são importantes espaços de socialização dessas comunidades, 

além de oportunizar a apropriação de bens culturais através da comercialização de alimentos, 

vestuário e diversos artigos que remetem aos seus países de origem. O Mapeamento de Feiras 

de Imigrantes na Cidade de São Paulo27 elenca alguns desses espaços: Feira de Arte, Artesanato, 

Cultura e Gastronomia da Rua Coimbra, no Bairro do Brás (sábados e domingos); Feira da Rua 

Kantuta, no bairro do Pari (aos domingos); Feira de Artesanato e Comidas Típicas Pueblo 

Andino, no bairro da Penha (aos domingos); Feira da Rua Patujú, na Vila Medeiros (aos 

domingos); Feira de Arte, Artesanato e Cultura da Liberdade, no bairro da Liberdade (aos 

domingos) e; Feira Leste Europeia de São Paulo, na Vila Zelina (quinzenalmente aos 

domingos).  

Destacamos a relevância cultural da Feira da Kantuta que, mencionada por uma das 

professoras, é o espaço de maior visibilidade entre os habitantes de São Paulo no que tange as 

culturas andinas, sendo esse espaço relacionado em produções audiovisuais, como reportagens 

e documentários. Ao longo do ano diversos eventos ocorrem nesse espaço e é curioso observar 

que a Secretaria Municipal de Educação já realizou cursos de formação continuada em que a 

Feira constava no roteiro de visita, visando a apropriação cultural. Uma pesquisa realizada no 

Diário Oficial da cidade de São Paulo revelou que, através do Comunicado nº 1.68028, de 25 de 

novembro de 2014, os educadores da Rede Municipal de Ensino foram convidados a participar 

do curso optativo “Olhares para a imigração na cidade: contribuições para uma educação 

intercultural”, que foi realizado nas dependências da Câmara Municipal de São Paulo, em uma 

das salas da Galeria Olido e foi encerrado na Praça Kantuta, tendo uma carga horária de 12h 

distribuídas entre os dias 12 e 14 de dezembro de 2014. Dentre os objetivos do referido curso, 

                                                           
27 Esse Mapeamento foi realizado no ano de 2015, como uma das ações da CPMig, e está disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/programas_e_projetos/index.php

?p=198966 . Acesso em 10?05/2018.  
28 Conforme consta no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, publicado em 26 de novembro de 2014, página 39.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/programas_e_projetos/index.php?p=198966
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/programas_e_projetos/index.php?p=198966
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destacamos: ampliar o repertório cultural dos educadores e fornecer subsídios teóricos que 

possibilitem ao educador construir uma prática pedagógica que se utilize da diversidade cultural 

como elemento mediador das aprendizagens. Essa ação explicita a intenção de construir uma 

relação entre a vivência cultural e a ação didática.  

 Professores opinam sobre postura, aprendizagens, currículo e perfil 

Uma parte muito específica da sondagem dizia respeito a percepção que os educadores 

têm dos estudantes imigrantes e é sobre ela que vamos nos debruçar a partir de agora. Os 

enunciados foram construídos de modo a estabelecer eixos para a análise, tais como conhecer 

como o professor define ‘o perfil’ dos estudantes imigrantes, em seu o processo de 

aprendizagem; quais conteúdos são mais rapidamente assimilados; se o currículo escolar 

dialoga com a realidade migratória, considerando ou não os temas referentes as diversidades da 

escola e; como é percebido o envolvimento de familiares na vida escolar desses estudantes. A 

inspiração para a elaboração dessa abordagem metodológica concretizada através das 

afirmações, tal como eles aparecerão abaixo, foi aportada a partir da leitura e discussão da tese 

de Oliveira (2001)29. Na tese “Na escola se aprende de tudo... (aprendizagens escolares na 

visão dos alunos) ” a autora se propôs a verificar o que os alunos aprendem na escola e de que 

natureza são essas aprendizagens.  

Para responder as perguntas dessa parte da sondagem, bastava assinalar as situações 

descritas com indicadores numéricos, apontando o que “nunca acontece”, acontece 

“raramente”, acontece “na maior parte das vezes” ou “sempre acontece”. Para mapear esse 

referencial de percepção foram descartados questionários que não respeitarem as orientações 

quanto ao preenchimento, uma vez que alguns professores substituíram os indicadores 

numéricos por ‘x’, o que invalidou a resposta. Dessa forma, dos 16 questionários anteriormente 

disponíveis, iremos proceder a análise de sete, considerados aptos como fonte para as reflexões 

que se seguem.  

As sete sondagens que analisaremos a seguir foram preenchidas por professoras: duas 

Educação de Jovens e Adultos (municipal e estadual), uma do CIEJA, uma de Educação 

                                                           
29 Essa atividade esteve relacionada à disciplina “Seminários avançados: sociedade e desafios educacionais”, 

oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura e cursada no segundo 

semestre de 2017.  
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Infantil, uma de Ensino Fundamental I, uma que cumpre a função de Professora Orientadora de 

Sala de Leitura e uma de Inglês no Ensino Médio; todas eram mulheres. Consideramos que essa 

diversidade de funções, modalidades e esferas de atuação são valiosas como amostragem.   

Em relação a ‘postura’ 

 

 A primeira afirmação “Executam bem as tarefas, demonstrando boa vontade e pouca 

dificuldade ” foi assim respondida: Raramente (1), Na maior parte das vezes (4), Sempre (2). 

Considerações: a maior parte das professoras estão inclinadas a acreditar que seus alunos 

imigrantes tem ‘boa vontade’ e se dedicam a realizar as tarefas, sendo que apenas uma resposta 

diverge dessa perspectiva.  

 Em relação a segunda afirmação “Realizam rapidamente da tarefa, sem revisar ou 

verificar possíveis erros”: Raramente (6), Na maior parte das vezes (1). 

Considerações: a maioria das professoras veem seus estudantes imigrantes como ciosos 

de suas responsabilidades, fazendo a atividade com apreço e sem pressa.  

 A terceira afirmação “Demoram para iniciar a tarefa e prolongam sua finalização (se 

distraem com facilidade) ” foi assim respondido:  Nunca (1), Raramente (5), Na maioria das 

vezes (1). 

Considerações: essas respostas demonstram que as professoras entendem que raramente 

os estudantes imigrantes postergam suas responsabilidades em relação as tarefas e são 

atenciosos na realização das mesmas.  

Com qual das afirmações abaixo você identifica a postura dos seus alunos imigrantes?  

(  ) Executam bem as tarefas, demonstrando boa vontade e pouca dificuldade. 

(  ) Realizam  rapidamente da tarefa, sem revisar ou verificar possíveis erros.  

(  ) Demoram para iniciar a tarefa e prolongam sua finalização (se distraem com facilidade). 

( ) Não iniciam imediatamente a tarefa, alegando não compreender a comanda, e solicitam 

intervenção e auxílio constantemente.  

( ) Se recusam a realizar as atividades, alegando os mais variados motivos: incompreensão, falta de 

material, dificuldade na leitura, enfermidade, etc. 
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 A quarta afirmação “Não iniciam imediatamente a tarefa, alegando não compreender 

a comanda, e solicitam intervenção e auxílio constantemente”: Nunca (1), Raramente (5), Na 

maioria das vezes (1). 

Considerações: os imigrantes não são vistos, por essas professoras, como estudantes que 

tem o hábito de ‘enrolar’ para fazer suas tarefas. 

 A quinta afirmação “Se recusam a realizar as atividades, alegando os mais variados 

motivos: incompreensão, falta de material, dificuldade na leitura, enfermidade, etc.”: Nunca 

(5), Raramente (2). 

Considerações:  na visão das professoras, os estudantes imigrantes não são relapsos e não 

utilizam pretextos para não realizar suas tarefas. 

 

Em sua tese, Oliveira (2001) discorre sobre as estratégias desenvolvidas pelos alunos para 

burlar o sistema escolar. A autora se embasa em Perrenoud (1995), para elencar as cinco 

prováveis atitudes dos estudantes face ao condicionamento ensejado pelo por esse sistema:  

atitude passiva: “uns resignam-se a aceitar totalmente a lógica do sistema, executando 

docilmente o que lhe é dito para fazer sempre demonstrando boa vontade”; Atitude sábia: 

“Nessa situação alguns procuram despachar-se o mais rapidamente da tarefa, usando o mínimo 

de tempo para refletir ou revisar o próprio trabalho”; Atitude morosa: “Outros, ao contrário, 

sem recusar abertamente o trabalho, demoram para iniciá-lo ou prolongam ao extremo a sua 

finalização. Estes têm sempre um ar ocupado, procuram o material, apontam o lápis 

interrompem o trabalho para pedir uma explicação. ”; Atitude de incompreensão: “alegar 

incompetência ou incompreensão da tarefa proposta para justificar longos momentos de 

inatividade. Essa estratégia, se bem sucedida, permite que o professor se encarregue de grande 

parte do trabalho sendo sempre solicitado a oferecer pistas e informações, a confirmar respostas 

incertas e a dirigir a atividade do aluno”; Atitude de contestação: “o aluno nega abertamente a 

utilidade do trabalho pedido ou recusa-se explicitamente a realizá-lo” (OLIVEIRA, 2001, p. 

29-30).  
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 Essa sistematização, elaborada pela autora, serviu de base para a construção das cinco 

afirmações que constam desse enunciado e a análise da amostragem nos revela que os 

estudantes imigrantes são vistos, pelas professoras, como ciosos, responsáveis e não postergam 

suas obrigações. Sendo, por esse motivo, os alunos que se alinham as expectativas dos 

professores, pois tem a ‘postura’ estudantil desejada.  

A sondagem se inicia pelas percepções de ‘postura’ dos alunos justamente por ser um 

terreno ao qual professores, em geral, têm reflexões mais acentuadas. A ‘postura de um bom 

aluno’ é uma construção simbólica cultivada pela cultura escolar sendo, em algumas 

circunstâncias, objeto de avaliação, e essa ‘postura’ é reforçada positivamente como diretriz a 

ser alcançada pelos estudantes ao longo dos anos de sua formação na Educação Básica.  

Sobre essas ideias do que é ser um bom aluno e quais as posturas mais valorizadas pelas 

professoras, Luciano (2006) aportou importante contribuição ao empreender sua pesquisa junto 

as professoras da Educação Básica. Os resultados, que estão publicados na dissertação 

“Representações de professores do ensino fundamental sobre o aluno” propicia traçar um 

panorama sobre essas expectativas docentes sobre seus estudantes.  

Os dados de nossa pesquisa evidenciaram que, a concepção das professoras 

do ensino fundamental sobre o bom aluno, estava relacionada às 

características pessoais destes, tais como: “limpinho”, “arrumadinho”, 

“esforçado”, “inteligente”, estudioso, atencioso, responsável, organizado, 

disciplinado, participativo, questionador, observador, criterioso, com boa 

memória, interessado, interessante, quietinho, prestativo, dedicado, otimista, 

“acredita em si mesmo” e “tem opinião própria”. O bom aluno também era 

apresentado como aquele que tinha um bom suporte familiar.  (LUCIANO, 

2006, p. 148) 

Guiada pela necessidade de investigar como os próprios estudantes internalizam essa 

postura, Oliveira (2001) em sua pesquisa, se detém sobre o perfil do bom aluno e as ‘posturas’ 

que compõe esse perfil, a partir da compreensão dos próprios alunos. 

Assim, ser esforçado; quieto; estudar; não faltar, só quando é preciso mesmo; 

fazer as provas e ir bem; não deixar lição, quando não dá para copiar levar o 

caderno de um colega, terminar em casa e depois mostrar pra professora e não 

ser chamado a atenção também são características valorizadas como 

componentes do perfil do bom aluno.  (OLIVEIRA, 2001, p. 97) 
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Os resultados das pesquisas de Oliveira (2001) e Luciano (2006) revelam um 

distanciamento, do ponto de vista das percepções do bom aluno. Em Oliveira (2001) podemos 

aferir que basta ser responsável quanto as tarefas escolares para alcançar esse status. Em 

Luciano (2006), a missão de ser um bom aluno é uma longa jornada, que não se limita a 

cognição, sendo que o levantamento realizado pela autora junto as professoras resulta em vinte 

e duas características desejáveis pelas professoras, incluindo a questão da alimentação 

adequada. Ou seja, ser bom aluno, às vezes, pode escapar da capacidade dos próprios alunos, 

mas recai sobre eles toda a responsabilidade em sê-lo.  

Considerando esses parâmetros e contrastando com as respostas das professoras no 

instrumento de sondagem - que representa uma amostragem limitada - caberia investigar como 

as professoras das escolas selecionadas para a pesquisa de campo definem a postura de seus 

estudantes imigrantes e quais fatores condicionam ou diferenciam os comportamentos e atitudes 

destes alunos em relação aos demais estudantes.  É importante refletir, também, sobre as 

expectativas que as professoras têm em relação a esses estudantes e, recolhendo os depoimentos 

através das entrevistas, será possível averiguar as concepções que fundam ações pedagógicas – 

sejam elas promotoras de acolhimento ou invisibilidade.   

Conteúdos e Aprendizagens 

O segundo enunciado propunha a reflexão sobre a apreensão dos conteúdos e diz respeito 

mais diretamente sobre como os professores entendem o percurso de aprendizagem de seus 

estudantes imigrantes, a partir da reflexão das principais dificuldades que eles encontram, sendo 

que a diretiva era o olhar da professora sobre o aluno. 

 

 

Pensando nas aprendizagens de seus alunos imigrantes, eles  

(  ) têm mais dificuldades em compreender os conceitos científicos dos conteúdos de ensino 

(localizar dados, interpretar trechos de textos, compreender situações-problema). 

( ) têm mais dificuldades em realizar atividades que exigem habilidades (classificação, comunicação 

oral, desenho, interpretação, etc) e destrezas (recorte, pintura, deslocamento corporal, etc.)    

(  ) têm mais dificuldades em assimilar as normas, valores, hábitos e as convenções sociais do 

ambiente escolar. 
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 A primeira afirmação “têm mais dificuldades em compreender os conceitos científicos 

dos conteúdos de ensino (localizar dados, interpretar trechos de textos, compreender situações-

problema) ”: Raramente (5), Na maioria das vezes (2). 

Considerações: a análise das respostas para essa questão, que versava sobre a 

aprendizagem de conteúdos conceituais, revela que a maior parte das professoras entendem que 

seus estudantes imigrantes não têm dificuldades para a aprendizagem desses conteúdos.  

 A segunda afirmação “têm mais dificuldades em realizar atividades que exigem 

habilidades (classificação, comunicação oral, desenho, interpretação, etc) e destrezas 

(recorte, pintura, deslocamento corporal, etc.) ”: Raramente (5), Na maioria das vezes 

(2). 

Considerações: Como na questão anterior, é expressa pouca dificuldade na execução das 

habilidades descritas que, no caso, dizem respeito aos conteúdos procedimentais.  

 A terceira afirmação questionava se “têm mais dificuldades em assimilar as normas, 

valores, hábitos e as convenções sociais do ambiente escolar. ”: Raramente (6), Na maioria 

das vezes (1). 

Considerações: a visão dominante é a de que não são percebidas, de modo acentuado, 

dificuldades na aprendizagem de conteúdos atitudinais por parte dos estudantes imigrantes.  

 

Para orientar a reflexão teórica sobre as aprendizagens, temos como fundamento as 

proposições de Zabala (1998), especialmente quando este organiza a natureza da aprendizagem 

dos conteúdos em tipologias. Para esse autor, os conteúdos podem ser factuais, conceituais, 

procedimentais e atitudinais, contudo, ele previne que a organização sugerida tem a finalidade 

de ajudar a compreender os processos cognitivos, sendo que essas aprendizagens não se 

encontram separadas nas estruturas do conhecimento. Ao solicitar que as professoras apontem 

quais seriam, na visão delas, as principais dificuldades na aprendizagem de seus estudantes 

imigrantes, estamos mobilizando esse referencial teórico e, para atender as finalidades 

metodológicas pretendidas, apresentamos apenas três dos conteúdos presentes nessa tipologia: 

conceitual, procedimental e atitudinal.   
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Para Zabala (1998), conceitos e princípios são termos abstratos, sendo que  

Os conceitos se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que tem 

características comuns, e os princípios se referem a mudanças que se 

reproduzem num fato, objeto ou situação em relação a outros fatos, objetos ou 

situações e que normalmente descrevem relações de causa-efeito ou de 

correlação.  (ZABALA, 1998, p. 42)  

 Se apossar de conceitos seria compreender determinado fato ou fenômeno, capacidade 

que ultrapassa a mera reprodução de informações. Nesse sentido, apreender conceitos implica 

construir ideias acerca do aprendido.  

Na proposição de Zabala (1998), os conteúdos procedimentais se referem à concretização 

de ações ordenadas com vistas a atingir um objetivo, o que “inclui entre outras coisas as regras, 

técnicas, os métodos, as destrezas ou habilidades, as estratégias, os procedimentos” (1998, p. 

43). Logo, as habilidades de classificação, comunicação oral, desenho, e as destrezas como o 

recorte, pintura, deslocamento corporal, podem ser compreendidas no escopo dos conteúdos 

procedimentais que, de acordo com o autor, são conhecimentos que se aprende fazendo. 

E finalmente, temos os conteúdos atitudinais, sendo que “o termo conteúdos atitudinais 

engloba uma série de conteúdos que por sua vez podemos agrupar em valores, atitudes e 

normas”. Para Zabala (1998), os valores podem ser entendidos como “princípios ou ideias éticas 

que permitem às pessoas emitir um juízo”, tais como a solidariedade, respeito, liberdade; as 

atitudes seriam “tendências ou predisposições relativamente estáveis das pessoas para atuar de 

certa maneira” e podem ser expressas através dos verbos cooperar, ajudar, participar; já as 

normas se assentam nos “padrões ou regras de comportamento que devemos seguir em 

determinadas situações [...] As normas constituem a forma pactuada de realizar certos valores 

compartilhados por uma coletividade e indicam o que pode se fazer neste grupo” (ZABALA, 

1998, p. 46-47).  

Acreditamos que na dimensão atitudinal do conteúdo se expressam as compreensões dos 

estudantes imigrantes em relação à cultura escolar pois, se considerarmos que o deslocamento 

pelo espaço escolar pressupõe a compreensão e sujeição as regras partilhadas por aquela 

coletividade, o percurso trilhado na aquisição dessas regras ocorre, indubitavelmente, em 

diálogo com os significados já constituídos por esses estudantes sobre o espaço escolar. A 
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investigação sobre as concepções da escola e de suas regras, por parte dos estudantes 

imigrantes, permite a compreensão sobre o espaço escola por parte desses. 

Currículo  

O terceiro enunciado era composto por questões relativas a Currículo e Imigração. Para 

essa finalidade, a categoria Currículo foi descrita de modo abrangente e para responder a essas 

questões, as professoras foram instigadas a pensar sobre o espaço que é dedicado aos conteúdos 

relacionados as culturas os imigrantes e suas abordagens, tendo em vista a escola em que atuam. 

 

 

 Para a primeira afirmação “enfatiza que somos formados por diversas culturas e busca, 

de alguma maneira, valorizá-las. ”: Raramente (2), Na maioria das vezes (2), Sempre (3). 

Considerações: essas devolutivas indicam que a presença dos estudantes imigrantes não 

passa desapercebida e a escola busca valorizar essa presença. Um indicativo disso foi a ausência 

da alternativa ‘Nunca’ entre as respostas. 

 Segunda afirmação “São adicionados ao currículo alguns temas referentes à cultura 

dos alunos imigrantes” recebeu as seguintes respostas: Nunca (2), Raramente (2), na maioria 

das vezes (1), Sempre (2). 

Considerações: o equilíbrio dessas respostas é emblemático, pois aponta para diferentes 

interpretações, contudo, é notável a percepção de que mais da metade das professoras informam 

que raramente ou nunca são adicionados conhecimentos relacionados as culturas imigrantes.   

Pensando na relação entre o Currículo e a Imigração, no trabalho cotidiano da sua escola 

(  ) Enfatiza que somos formados por diversas culturas e busca, de alguma maneira, valorizá-las. 

(  ) São adicionados ao currículo alguns temas referentes à cultura dos alunos imigrantes. 

(  ) Foi feito um esforço para reestruturar o planejamento e os programas dos cursos, para contemplar 

as diversidades presentes na escola.  

(  ) São promovidas atividades junto à comunidade escolar (palestras, rodas de conversa, etc.) nas 

quais convida-se as famílias imigrantes para falarem de suas culturas. 
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 A terceira afirmação “Foi feito um esforço para reestruturar o planejamento e os 

programas dos cursos, para contemplar as diversidades presentes na escola” e foi assim 

respondida: Nunca (2), Raramente (1), Na maioria das vezes (2), Sempre (2). 

Considerações: essa afirmação envolve diretamente os planos de curso e, diferentemente 

das anteriores, que são questões que tratam da visão sobre as aprendizagens dos estudantes – 

algo que vai além da intervenção da professora - esse item diz respeito a um tema que é 

diretamente relacionado a ação docente. Mais uma vez as respostas estão equilibradas, contudo, 

tendem mais a considerar que as inclusões ocorrem no currículo. Não se trata de narrar o que 

se vê ou o que se percebe, mas o que se faz no campo da sua experiência e essa, para nós, é a 

questão mais relevante dentre todas as que compõe esse quadro.  

 Para a afirmação “são promovidas atividades junto à comunidade escolar (palestras, 

rodas de conversa, etc.) nas quais convida-se as famílias imigrantes para falarem de suas 

culturas” as respostas foram: Nunca (4), Raramente (1), Na maioria das vezes (1), Sempre (1).  

Considerações: a quarta afirmação atua no cerne da organização escolar e é capaz de 

declarar o quanto a presença dos imigrantes promove alterações na concepção das atividades 

do decorrer do ano. A ‘abertura’ das portas da instituição para a intervenção das comunidades 

não é uma realidade para quatro das sete professoras.   

 

Para iniciar a análise desse conjunto de afirmações para o enunciado relacionado ao 

Currículo e Cultura, gostaríamos de, mais uma vez, aludir ao conceito de cultura. Se 

anteriormente recolhemos de Napolitano (2010, p. 76), a compreensão de que cultura é uma 

instância que envolve, significações e valores que marcam a vida social e que não está 

subordinada as demais instancias – política, econômica e social – mas ocorre em relação de 

mediação com estas, em Certeau (2012, p. 78) compreendemos que Cultura “oscila 

principalmente entre duas formas, sendo que uma não deixa de fazer esquecer a outra. Por um 

lado, ela é aquilo que perdura; por outro, aquilo que se inventa”. Essa concepção dialética, que 

implica na compreensão da capacidade de ‘passividade’ e ‘resistência’ é, para o historiador, 

efeito de um relacionamento de classes (CERTEAU, 2012, p. 79). Refletindo sobre a relação 

entre cultura e poder, ele afirma  
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A cultura, no singular, sempre impõe a lei de um poder. Contra a expansão de 

uma força que unifica colonizando o que não reconhece, ao mesmo tempo, 

seu limite e os outros, deve opor-se uma resistência. Existe uma ligação 

necessária de cada produto cultural com a morte, que o limita, e com a luta, 

que o defende. A cultura, no plural, convoca sem cessar um combate. 

(CERTEAU, 2012, p. 79)  

Assim, a construção das afirmativas considerou o caráter ideológico embutido no termo, 

e as afirmações seguem essa lógica sendo que a grafia no singular (‘a cultura dos alunos’) ou 

no plural (as culturas das famílias imigrantes) são intencionalmente registradas para dar sentido 

ao que ensejamos.   

Para tratar das relações entre o currículo e as diversidades, tendo em vista a perspectiva   

transformadora, Candau (2000) resgata de James Banks as estratégias que permitem 

compreender essas mudanças. Segundo a autora, o pesquisador estadunidense propõe uma 

diferenciação capaz de evidenciar a percepção em quatro distintos níveis: 

O nível mais elementar é o que enfatiza, sem afetar o currículo formal, as 

contribuições das diferentes culturas através da introdução no cotidiano 

escolar de comemorações, eventos e realização de acontecimentos específicos 

relativos a diversas culturas. A abordagem aditiva procura afetar o currículo 

formal acrescentando determinados conteúdos em diferentes disciplinas, sem 

afetar sua estrutura básica. O enfoque transformador, em contraste com o 

aditivo, reestrutura o currículo em sua própria lógica de base, de modo a 

permitir que os estudantes trabalhem conceitos, temas, fatos, etc, provenientes 

de diferentes tradições culturais e, o quarto enfoque, da ação social, estende a 

transformação curricular à possibilidade de desenvolver projetos e atividades 

que suponham envolvimento direto e compromisso com diferentes grupos 

culturais, favorecendo a relação teoria-prática no que diz respeito à 

diversidade cultural.  (CANDAU; ANHORN, 2000, p. 8) 

Na elaboração do enunciado “Pensando na relação entre o Currículo e a Imigração, no 

trabalho cotidiano da sua escola”, em que solicitamos o olhar sobre a escola, o currículo, a 

prática pedagógica e a imigração, procedemos uma adaptação desses níveis propostos por 

Banks e explorados por Candau (2000) em seu texto. Dessa forma, as respostas serão 

metodologicamente interpretadas à luz do ordenamento teórico exposto acima.  

Para averiguar o primeiro nível nessa escala, fizemos uma adaptação que originou na 

sentença “enfatiza que somos formados por diversas culturas e busca, de alguma maneira, 

valorizá-las. ”. O uso das culturas, no plural, remonta a uma dimensão genérica, mas, que ao 

mesmo tempo, reconhece que há diferentes formações culturais nesse universo social que é a 
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escola. Do modo como foi construído a afirmação, parte-se do pressuposto de que o 

Multiculturalismo é uma constatação, contudo, não implica em tensionamento.  

O segundo nível que é o aditivo sugere que, tendo em vista que o Multiculturalismo é 

constatado como uma realidade naquele espaço, o currículo da escola é afetado de alguma 

maneira e isso se dá através da adição de alguns temas de estudo. Em nossa sondagem, a 

afirmação “são adicionados ao currículo alguns temas referentes à cultura dos alunos 

imigrantes” faz alusão a essa perspectiva. Quando começamos a refletir sobre a presença dos 

estudantes imigrantes na escola e alentamos o sonho de empreender uma pesquisa a esse 

respeito, nos interessou verificar justamente como o fenômeno da imigração afetava o currículo 

ensinado. Por esse motivo, no decorrer da pesquisa de campo esse também será um tema a ser 

investigado e pretendemos fazê-lo a partir das entrevistas com os professores das escolas 

selecionadas.   

O terceiro nível é entendido, na perspectiva de Candau e Anhorn (2000) como o enfoque 

transformador. Essa dimensão propõe a reestruturação do currículo em sua base. Ao refletir se 

“foi feito um esforço para reestruturar o planejamento e os programas dos cursos, para 

contemplar as diversidades presentes na escola” as professoras foram estimuladas a evocar, em 

suas práticas, se as diferentes tradições culturais que compõe a comunidade escolar estão 

presentes no currículo ensinado – planejamento e programas das disciplinas. Esse nível 

pressupõe uma ruptura interdisciplinar, uma vez que a abordagem disciplinar de conteúdos 

limita a apreensão dos fenômenos em sua totalidade.  

E por último há o enfoque da ação social, traduzido através da afirmação “são promovidas 

atividades junto à comunidade escolar (palestras, rodas de conversa, etc.) nas quais convida-se 

as famílias imigrantes para falarem de suas culturas”. Para Candau (2000) essa relação entre a 

escola e a comunidade opera no sentido de proporcionar o diálogo entre o currículo e os grupos 

sociais pois o envolvimento dos segmentos que compõe a escola favorece o diálogo entre 

culturas, dando corpo a uma teoria-prática com significados simbólicos efetivos e que se 

concretizam a partir da transformação curricular. Essa ação social ultrapassa os aspectos 

presentes nos planos de curso das disciplinas, pois envolve toda a escola criando uma atmosfera 

permeável à diversidade cultural, ou seja, é uma ação social politicamente intencional que 

reverbera na transformação metodológica e epistemológica. É nessa perspectiva que podem 
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aflorar as práticas pedagógicas interculturais, uma vez que a troca entre cultura só é possível de 

existir quando todos os sujeitos têm voz e são valorizados como protagonistas nesse processo  

Os resultados obtidos a partir desse enunciado na nossa sondagem dão conta da 

complexidade da questão curricular em interface com a imigração podem ser assim 

sistematizados para melhor visualização:  

Quadro 2 – os conceitos referentes a diversidade no currículo 

Em relação as diversidades 

das culturas imigrantes na escola 

Nunca Raramente Na maioria 

das vezes 

Sempre 

O currículo enfatiza 0 2 2 3 

O currículo adiciona 2 2 1 2 

O currículo é transformado 2 1 2 2 

Interculturalidade através da ação 

social 

4 1 1 1 

Elaboração própria a partir dos resultados obtidos no instrumento de sondagem. 

A sistematização das respostas a sondagem sobre a relação entre o Currículo e a 

Imigração no trabalho cotidiano da escola nos revela que, quanto mais específica a afirmação, 

mais recorrente é a utilização da opção ‘Nunca’. Quanto mais genérica a afirmação, mais 

expressiva quantitativamente é a presença da afirmação ‘Sempre’.  

Examinar essas respostas, em sua totalidade, nos remete a questões muito complexas do 

cotidiano escolar. As professoras que responderam a essa sondagem representam um público 

privilegiado, uma vez que assumiram o compromisso de participar de uma Roda de Conversa 

sobre Educação para Imigrantes fora do seu horário de trabalho, na região central da cidade de 

São Paulo, em um sábado de manhã, não contando com incentivo algum a não ser a discussão 

sobre o tema (e uma declaração de comparecimento emitida pela Universidade); foram atraídas 

para o evento pela possibilidade de diálogo sobre os dilemas que estão envoltos no seu trabalho 

cotidiano. Por outro lado, a análise das respostas para esse enunciado específico nos possibilita 

inferir que há, entre essas professoras, a percepção de que a reflexão sobre a interface currículo-

imigração não é devidamente explorada em suas unidades escolares.  

Ao refletir sobre currículo em sua interface com as demandas sociais, Hypolito (2014) 

afirma que a dificuldade em se estabelecer um currículo que, de fato, considere essas demandas 

repousa numa questão política, que é a adoção de uma perspectiva gerencialista na educação. 
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De acordo com o pesquisador, essa perspectiva se pauta num currículo prescrito e baseado no 

controle do Estado sobre as expectativas de aprendizagem, que definem o que deve ser 

ensinado, para quem, com qual idade, sendo essa perspectiva gerencialista intimamente 

articulada a políticas de avaliação, uma vez que o mecanismo de controle do Estado se efetiva 

através dos testes padronizados (HYPOLITO, 2014, p. 14). Essa perspectiva de política 

curricular conduz ao empobrecimento curricular e enfraquecimento do trabalho docente, que 

acaba se direcionando a atender as prescrições do Estado e, e para ele “o processo de 

empobrecimento curricular conduz a retomada de outro conceito, que já foi utilizado no campo 

do currículo e que anda meio abandonado: a ideia de que precisamos de uma justiça curricular” 

(2014, p. 17). Esse aporte político nos auxilia a compreender parte do fenômeno, que 

entendemos como o distanciamento entre o currículo escolar e a ação social.  

A justiça curricular proposta pelo autor perpassa a discussão dos conteúdos, pois incide 

sobre o que seria uma escola de qualidade para os estudantes dos mais diferentes perfis sociais, 

culturais e econômicos. Para ele, o debate deve ser direcionado para “uma escola de qualidade 

para o estudante com outras demandas, pois o padrão curricular não consegue promover justiça 

para pessoas diferentes” (HYPOLITO, 2014, p.17). Como podemos perceber, a discussão sobre 

currículo não se limita a incluir alguns temas no plano de curso, mas ultrapassa esses limites 

apontando para a justiça através da consideração de todos os sujeitos e, nesse aspecto, as 

comunidades escolares, em suas diversas matizes, precisam ser evocadas para a discussão desse 

currículo. 

Aspectos da Cultura Escolar 

O quarto enunciado visava obter informações de como esses professores delineavam o 

‘perfil’ da comunidade imigrante recebida nas suas unidades educacionais e foi composto por 

questões relacionadas aos estudantes, suas famílias e a relação com a escola. São questões 

inspiradas em falas que comumente circulam entre os professores que atuam com imigrantes, 

mas que também podem nos conduzir a importantes reflexões.  
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 A primeira afirmação “se esforçam para realizar as atividades, mesmo com muitas 

dificuldades” recebeu as respostas: Na maioria das vezes (2), Sempre (5). 

Considerações: as respostas a esse item expressa uma visão positiva sobre os estudantes, 

e está em concordância como que pudemos averiguar no item especificado anteriormente. 

Nenhuma professora afirmou que seus alunos não ‘se esforçam’ para realizar as atividades, 

apesar de encontrarem dificuldades para tal. 

 A segunda afirmação “atingem um rendimento escolar superior ao dos alunos 

brasileiros, pois são muito mais esforçados”: Raramente (2), Na maioria das vezes (4), Sempre 

(1). 

Considerações: sobre o rendimento escolar dos estudantes imigrantes é curioso notar a 

partir dessa amostragem que, apesar do reconhecido esforço, nem sempre esse esforço se reflete 

na equiparação entre estes e os ‘bons alunos’ brasileiros. A utilização dos estudantes brasileiros 

serviu – nesse contexto - para colocar um parâmetro para constituir essa percepção.  

De um modo geral, os estudantes imigrantes da sua escola 

(  ) Se esforçam para realizar as atividades, mesmo com muitas dificuldades. 

(  ) Atingem um rendimento escolar superior ao dos alunos brasileiros, pois são muito mais 

esforçados. 

(  ) Raramente se envolvem em conflitos  com os estudantes brasileiros e outros imigrantes. 

(  ) Relatam aos professores e funcionários as dificuldades enfrentadas.  

(  ) As famílias dos imigrantes são muito presentes na escola (reunião de pais, convocações, 

Conselho, APM, festas). 
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 A terceira afirmação “raramente se envolvem em conflitos com os estudantes brasileiros 

e outros imigrantes”30: Raramente (1), Na maioria das Vezes (2), Sempre (4). 

Considerações: em relação aos conflitos – não sendo explicitados se verbais, ou físicos – 

considerou-se que eles fazem parte do cotidiano dos estudantes imigrantes na escola.   

 A quarta afirmação “relatam aos professores e funcionários as dificuldades 

enfrentadas”: Nunca (1), Raramente (2), Na maioria das vezes (2), Sempre (2). 

Considerações: todos os funcionários da escola se deparam, em algum momento, com as 

situações de conflito, pois são a eles que os estudantes devem recorrer em caso de dificuldades. 

As respostas assinalam que os estudantes imigrantes, na maior parte das vezes, relatam as 

dificuldades. Cabe ressaltar que esse item também teve respostas equilibradas.  

 A quinta afirmação “as famílias dos imigrantes são muito presentes na escola (reunião 

de pais, convocações, Conselho, APM, festas) ”: Raramente (3), Na maioria das Vezes (3), 

Sempre (1). 

Considerações: essa última afirmação para nós é muito reveladora e, foi construído a 

partir falas comuns entre os profissionais que atuam nas escolas públicas, cujos relatos pudemos 

ouvir em outras circunstâncias. É comum a percepção de que as famílias imigrantes ‘são mais 

presentes’ na vida escolar dos filhos e essas respostas tendem a problematizar essa percepção, 

uma vez que a opção ‘raramente’ é apontada por três professoras.   

 

Ao ler essas afirmações e assinalar aquela que mais condiz ao seu contexto de trabalho, 

as professoras foram instigadas a revisitar o que opinam e ouvem a respeito desses estudantes, 

sobre o que é veiculado na mídia e a própria expectativa que se tem sobre o perfil dessas 

comunidades. Sobre os estudantes latino-americanos, e os bolivianos, em especial, repousa um 

estereótipo de bom aluno, exemplar, esforçado, cuja família se empenha em auxiliá-lo em seus 

                                                           
30 No exercício de análise percebemos que a formulação dessa questão ficou imprecisa, pois a ‘Raramente’ 

aparece na afirmação e é também utilizada como indicador de resposta.   
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estudos apesar de todas as limitações, especialmente as linguísticas. Essas questões dizem 

respeito à cultura escolar.  

O conceito de Cultura Escolar é objeto no trabalho de Frago (2007) e, no exercício de 

compreender os traços e elementos que compõe essa particularidade da escola, o pesquisador 

espanhol sugere que para compreendê-la que caberia fazer a ‘a arqueologia da escola’. Para ele, 

a cultura escolar  

 [...] seria constituída por um conjunto de teorias, ideias, princípios, normas, 

modelos, rituais, inércias, hábitos e práticas (formas de fazer e pensar, 

mentalidades e comportamentos) sedimentadas ao longo do tempo em forma 

de tradições, regularidades e regras de jogo não interditadas, e repartidas pelos 

seus actores, no seio das instituições educativas. (FRAGO, 2007, p. 87) 

 

Tratando de definir os aspectos e elementos que compõe essa cultura escolar, o autor os 

organiza a partir de três eixos, sendo estes “os atores, isto é, professores, pais, os alunos e o 

pessoal da administração e dos serviços”, “os discursos, as linguagens, os conceitos e os modos 

de comunicação utilizados no mundo acadêmico e escolar” e “os aspectos organizativos e 

institucionais (classificação dos alunos, divisão das disciplinas, aula, legislação, etc.) ” 

(FRAGO, 2007, p. 88). 

As observações relativas ao rendimento escolar, aos conflitos, a participação das famílias 

imigrantes nos diversos eventos da escola são elementos que convergem com a proposta de 

Frago (2007), especialmente no que se refere ‘aos atores’ que compõe dita cultura em sua 

relação com os discursos. Logo, apreender o discurso dos professores sobre os estudantes 

imigrantes de sua escola pode focalizar uma das faces da cultura escolar. Acreditamos que a 

realização da pesquisa de campo poderá nos fornecer valiosos aportes para compreender como 

nessa cultura escolar, uma concepção de estudante imigrante e sua cultura também está 

subjacente.  

Y sí, es cierto, la cultura escolar es toda la vida escolar: hechos e ideas, 

mentes y cuerpos, objetos y conductas, modos de pensar, decir y hacer. Lo 

que sucede es que en este conjunto hay algunos aspectos que son más 

relevantes que otros, en el sentido de que son elementos organizadores que la 

conforman y definen. (FRAGO, 1995, p. 69) 
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 Como os aspectos mais relevantes, Frago (1995) elege os espaços e os tempos da escola, 

contudo, salienta que um terceiro aspecto a ser investigado seria a linguagem. Esse tripé – 

espaço, tempo e linguagem – são responsáveis, de acordo com o ator, a conformar as mentes e 

ações dos sujeitos envolvidos na prática educativa. A cultura escolar é, ao mesmo, tempo 

concreta e simbólica; concreta porquê pode ser observada e analisada, lida através de 

documentos que registram as intencionalidades políticas de constituição do espaço; simbólica 

porque incute discursos às linguagens, que podem ser ouvidos e observados através do 

condicionamento dos corpos. Na perspectiva de Apple (1982, p. 98), a função simbólica da 

instituição escolar cumpre uma função ideológica e, para o autor “as escolas não controlam 

apenas pessoas; elas também ajudam a controlar significados”. 

 

2.3.3 Contrastando as percepções e localizando as pistas para a pesquisa 

Esse instrumento de sondagem teve a importante função problematizar nossa pesquisa e 

permitir que apalpássemos alguns dos temas. Os enunciados, que à primeira vista parecem um 

emaranhado de situações desconexas, expressam uma rede de suportes teóricos que nos 

auxiliarão na compreensão do fenômeno da imigração a partir do modo como os estudantes 

imigrantes são acolhidos nas escolas. Buscando identificar as pistas que essas sondagens nos 

proporcionam, poderíamos supor que, entre os professores, por exemplo, a visão sobre os 

alunos é positiva, de sua própria prática é difusa e sobre a escola como um todo é pessimista.  

Algumas questões em aberto são da natureza de como os professores veem seus alunos 

imigrantes: são bons alunos? São apenas esforçados? Se são bons alunos, porque isso não se 

reflete em um rendimento escolar superior? 

Em relação ao currículo, é urgente verificar como a presença imigração afeta o conteúdo 

ensinado, se são realizadas parcerias entre professores de distintas disciplinas para tratar de um 

fenômeno migratório presente em suas escolas? Se isso pode ser constatado, cabe verificar de 

que forma esses professores dialogam a partir de seus campos de conhecimento (são realizados 

planejamentos de curso em conjunto, projetos, sequências didáticas? Quais as formas 

verificáveis de promoção desse diálogo).  
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A imigração, descrita por um de nossos participantes como um fenômeno ‘inevitável’, 

permite que cada sujeito social o retenha de acordo com a experiência vivida em relação ao 

processo migratório, assim, é imperativo ouvir quem recebe, de fato, os imigrantes, nas 

instituições escolares. Diante desse fenômeno multifacetado e polifônico, na qual distintas áreas 

do conhecimento se esforçam para compreendê-lo e mapeá-lo, nos empenhamos em evocar a 

escola para manifestar-se não como um objeto de pesquisa, mas a escola ente vivo, o espaço 

chão onde as relações acontecem, ou, como a definiu Paulo Freire, um lugar um lugar sobretudo 

de gente. Temos a certeza de que a escola pública contemporânea não é a instituição que tem o 

‘poder’ e o ‘saber’ para multiplicar, junto a sociedade, os saberes necessários para efetivar o 

acolhimento das demandas apresentadas pela sociedade contemporânea, haja vista os dilemas 

pelos quais esta instituição atravessa; contudo, temos também a convicção de que é nela que 

podemos depositar as nossas apostas, para que possam aflorar  propostas de diálogo com a 

comunidade, pois somente essa permeabilidade junto a realidade local trará as condições para 

que essa instituição esteja à altura da expectativa social nela depositada.  

Cabe refletir que subsistem no interior da escola - e mesmo na prática pedagógica - 

resquícios de uma pedagogia de subalternidade, que reivindica a coesão social a partir de uma 

prática monocultural, sendo que essa tendência epistêmica convive com uma pedagogia de 

orientada para a garantia de direitos – e dentre eles, o direito à diversidade. A contradição reside 

justamente no fato de que, em ambientes educativos que buscam consolidar uma concepção 

democrática comprometida com os direitos, podem manifestar-se esses resquícios de 

colonialidade. Acreditamos que nesses contextos, o estudante imigrante é o rosto que pode 

acentuar a discussão pedagógica dos direitos, afirmando a tomada de decisões pedagógicas que 

impliquem na emancipação dos sujeitos envolvidos na prática educativa. Na roda de conversa 

esses temas emergiram e adquirem um caráter central em nossa análise, uma vez que apontam 

para as indagações relativas a insuficiência das políticas públicas em relação aos estudantes 

imigrantes, o que ocasiona na negação de direitos. Essas reflexões induzem ao questionamento 

sobre a capacidade que a cidade tem para acolher estes estudantes com a devida qualidade, logo, 

cabe investigar quais implicações a presença imigrante desperta na escola e quais são as vozes 

que se sobressaem quando os sujeitos são evocados a narrar suas experiências junto a esses 

estudantes.  
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2.4 Os caminhos da Pesquisa de Campo 

Para atender aos propósitos da pesquisa, realizamos um estudo de caso descritivo, uma 

vez que o fenômeno que investigamos está envolto numa multiplicidade de dimensões. Produzir 

a narrativa sobre como professores percebem e se posicionam mediante a presença de 

estudantes imigrantes latino-americanos em suas salas de aula requer a utilização de diversos 

instrumentais de pesquisa, uma vez que esse fenômeno pode ser compreendido sob diversas 

perspectivas. Não podemos ignorar, nessa análise, a importância da Equipe Gestora, uma vez 

que são esses educadores os responsáveis pela formação continuada e em serviço, pelo diálogo 

entre o sistema de ensino e a unidade escolar e a articulação entre o PPP e o contexto, em 

estreito diálogo com a comunidade escolar.  

Para tratar das questões metodológicas, nos apoiamos em André (2013, p. 97), 

especialmente quando a autora assinala que, dentre os diversos tipos de estudo de caso, um 

estudo de caso instrumental se detém a uma questão ampla, sendo que a autora ilustra trazendo 

o exemplo de pesquisas que investigam políticas que impactam no cotidiano escolar. Já o 

“estudo de caso é coletivo quando o pesquisador escolhe diferentes casos, intrínsecos ou 

instrumentais, para estudo” (ANDRÉ, 2013, p. 98). Diante desses esclarecimentos, acreditamos 

que o percurso que percorremos em nossa tese converge para o que é denominado ‘estudo de 

caso coletivo’. Para efetivar o estudo de caso, realizaremos também entrevistas e a análise 

documental, como instrumentos de coleta de dados.  

 

a) Delimitação territorial: 

A pesquisa de campo foi realizada em três unidades escolares da RMESP que atendem 

grande quantidade de estudantes imigrantes, e se localizam nos distritos onde se observa uma 

concentração dos fluxos migratórios contemporâneos. Com o objetivo de identificar a 

concentração geográfica das matrículas de estudantes imigrantes, realizamos uma busca no site 

Dados Abertos, que é mantido pela Prefeitura do Munícipio de São Paulo31. Nessa pesquisa 

                                                           
31 Os dados de matrícula de estrangeiros que utilizamos são referentes a junho de 2017. Disponível em 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/educandos-estrangeiros-por-nacionalidade/resource/328222e3-b2df-

457c-8153-d78433db96e5, Acesso em 09/05/2018.  

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/educandos-estrangeiros-por-nacionalidade/resource/328222e3-b2df-457c-8153-d78433db96e5
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/educandos-estrangeiros-por-nacionalidade/resource/328222e3-b2df-457c-8153-d78433db96e5
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verificamos o quantitativo de 4.762 matrículas de estudantes imigrantes, sendo esses oriundos 

de todos os continentes. A distribuição dessas matrículas pelas regiões da cidade está 

organizada na tabela a seguir:  

Tabela 3: Distribuição de matrículas de estudantes imigrantes na RMESP 

DRE32 Quantidade 

Butantã 85 

Campo Limpo 128 

Capela do Socorro 72 

Freguesia/Brasilândia 453 

Guaianases 204 

Ipiranga 400 

Itaquera 418 

Jaçanã/Tremembé 1060 

Penha 1158 

Pirituba 320 

Santo Amaro 53 

São Mateus 173 

São Miguel 238 

TOTAL 4.762 
Elaboração própria a partir dos dados apresentados no Portal Dados Abertos 

As Diretorias Regionais de Educação onde se observa a maior concentração de matrículas 

são as da Penha, Jaçanã/Tremembé e Freguesia/Brasilândia que juntas, acomodam 2.671 

matrículas, o que corresponde percentualmente a 56% dos estudantes imigrantes do município. 

Diante desse contexto, optamos por selecionar três unidades escolares33, por estarem 

circunscritas as DREs que apresentam esse elevado quadro de matrículas: 

• EMEF dos Andes: localizada no distrito de Vila Nova Cachoeirinha, DRE 

Freguesia/Brasilândia. Essa escola já havia solicitado o acompanhamento pedagógico da 

pesquisadora em reuniões com professores, para auxiliar na compreensão dos fluxos 

migratórios contemporâneos e ensejava promover o acolhimento dos estudantes imigrantes de 

modo mais significativo; 

                                                           
32 Diretorias Regionais de Educação, DREs, são as divisões administrativas da Secretaria Municipal de Educação, 

responsáveis por implementar as políticas educacionais em nível regional.  Essa divisão não corresponde, 

necessariamente, aos distritos da cidade de São Paulo, mas abrangem um conjunto de distritos.  
33 A identificação das unidades bem como dos educadores que nelas atuam foi alterado, para preservar a identidade 

das mesmas.  
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• EMEF do Circuncaribe: localizada na Vila Maria, DRE Jaçanã/Tremembé. Essa 

unidade escolar tem obtido certa visibilidade na mídia, porque tem empreendido uma série de 

ações pedagógicas de acolhimento aos estudantes imigrantes;  

• EMEF da Mesoamérica: localizada próximo à Marginal Tietê, essa unidade escolar é 

circunscrita à DRE Penha. Em oportunidades anteriores, em que a pesquisadora contribuiu nos 

momentos de JEIF, foi possível verificar empiricamente uma expressiva presença de estudantes 

imigrantes.  

 

b) Coleta de dados e sujeitos 

O universo escolar é um espaço complexo de interações relacionais, em que se articulam 

discursos, concepções e práticas. Parte desse universo é sistematicamente registrado em uma 

‘documentação pedagógica’, contudo, é na memória dos educadores que se localizam os 

sentidos do ato pedagógico, que não podem se apreendidos no exame superficial do contexto 

escolar. Para empreender a pesquisa, utilizamos alguns instrumentos de coleta de dados, 

perseguindo o objetivo de verificar aspectos relacionados a construção curricular das escolas 

públicas municipais que acolhem imigrantes. 

Em relação à documentação pedagógica, foi objeto de análise a narrativa do currículo 

ensinado, no intuito de verificar a ocorrência de referências relacionadas à história e culturas 

de origem desses estudantes imigrantes e se os objetos de conhecimento selecionados 

contemplam o estímulo ao reconhecimento e valorização dessas identidades culturais. Para os 

educadores, a prática pedagógica está identificada, em nossa percepção, a formação inicial e 

continuada e atuação social, o que nos impele a investigar como são realizadas as mediações 

entre os múltiplos contextos educativos a políticas educacionais, as normatizações e o debate 

político a respeito do tema.  

Um exemplo que possibilita compreender a importância do professor na garantia dos 

direitos pode ser verificado através da lei 10.639/03, que foi aprovada num contexto em que 

algumas unidades educacionais já desenvolviam projetos voltados à valorização da cultura 

africana e o dispositivo legal contribuiu para fortalecer esses trabalhos e, em outras, sequer 
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existia a discussão sobre a importância da implementação da referida lei. Nesse sentido, a 

seleção dos conteúdos a serem ensinados, o planejamento das atividades e a reflexão sobre as 

práticas pedagógicas – considerando que uma sala de aula pode abrigar sujeitos com identidades 

culturais (e nacionais) distintas – são elementos que podem fornecer indícios sobre as 

concepções de mundo, de sociedade e de educação as quais o professor se filia e corporeifica 

através de ações e prática docente - são essas as razões que nos orientam a eleger o professor 

como o sujeito dessa pesquisa.    

Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas, realizadas com 

Professores que lecionam no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) nas disciplinas de Língua 

Portuguesa, Geografia, História e Arte. Essas disciplinas, que integram a cultura das 

Humanidades, são emblemáticas por estarem intrinsecamente relacionadas ao processo de 

reflexão sobre os grandes problemas que permeiam a vida em sociedade.34 

Outro segmento da unidade escolar com o qual realizamos entrevistas é a Coordenação 

Pedagógica, utilizando também um roteiro semiestruturado. A percepção desses educadores é 

relevante porque os mesmos atuam como mediadores entre Projeto Pedagógico da escola e a 

Política Educacional do sistema de ensino, além de serem os articuladores do diálogo entre a 

comunidade e a escola, o que possibilitam que tenham uma visão geral da escola e de seus 

dilemas.  

Em relação as diretrizes colocadas pelas Políticas Públicas, foi uma preocupação 

premente, desde o início da investigação, conhecer a atuação dos técnicos da Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo que atuam na formulação das políticas de formação e, por 

essa razão, era nossa intenção realizar entrevistas com os Coordenadores do Núcleo Étnico-

racial da Secretaria Municipal de Educação (2013-2016 e 2017-2020). Acreditávamos, desde o 

início, que esses sujeitos poderiam fornecer dados sobre o planejamento das ações de formação 

continuada assim como das diretrizes conceituais nos períodos selecionados. No entanto, no 

desenvolvimento da pesquisa, apenas o Coordenador do período 2013-2016 retornou 

positivamente ao nosso contato e disponibilizou uma data em sua agenda para dialogar conosco. 

                                                           
34 A opção pelo campo das Humanidades apoia-se nas observações de Edgar Morin quando o autor reflete sobre 

os imperativos para a reforma do pensamento. Para ele, “a cultura das humanidades favorece a aptidão para a 

abertura a todos os grandes problemas, para meditar sobre o saber e para integrá-lo à própria vida, de modo que a 

melhor explicar, correlativamente, a própria conduta e o conhecimento em si. ” (MORIN, 2009, p. 33)  
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Outro procedimento metodológico utilizado foi a análise documental, na qual recolhemos 

informações sobre as orientações do sistema de ensino em relação ao tema da educação para 

imigrantes, sendo que os documentos analisados foram: currículo prescrito da rede de ensino, 

publicações do diário oficial, como os comunicados de eventos formativos, leis, decretos e 

portarias.  

 

 

c) Documentação da Escola 

Nas unidades escolares, o foco da análise documental foram as atas de Reuniões 

Pedagógicas, livros de PEA, Projeto Político Pedagógico e página do Facebook.  

O Projeto Político Pedagógico adquire relevância para esse estudo pois ele é o documento 

de identidade da escola onde constam, além das diretrizes legais da RMESP, elementos como: 

a caracterização da comunidade escolar, a concepção de educação para aquele grupo de 

educadores, os objetivos de ensino e as prioridades da ação educativa, a partir da análise das 

avaliações internas e externas. Na coleção institucional Gestão, Avaliação e Aprendizagens 

(2016), o PPP é descrito como “[...] um plano global da escola, um instrumento teórico-

metodológico para intervenção e mudança da realidade. Sua construção permite o encontro, a 

participação, a reflexão e o debate entre os diferentes segmentos da escola sobre a realidade. ” 

(GARCIA, 2016, p. 74). Por ser um documento reescrito no início de cada ano letivo, a análise 

do PPP de cada unidade escolar permite conhecer e comparar os contextos sociais onde a ação 

educativa se desenvolve, numa visão ‘desde dentro’.   

 

d) Análise dos dados 

Para analisar os dados obtidos na pesquisa de campo, é relevante considerar que a 

institucionalização da política migratória35 na cidade de São Paulo proporcionou o 

fortalecimento do movimento pedagógico em defesa da interculturalidade como princípio das 

práticas pedagógicas. Watson (2017) afirma que a consolidação da política pública na cidade 

de São Paulo, garantiu à população imigrante o espaço de participação e protagonismo, uma 

                                                           
35 Essa institucionalização ocorreu a partir da criação da Coordenação de Políticas para Migrantes, no âmbito da 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em 27/05/2013. Esse órgão passou a atuar em parceria 

com a Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, através de ações intersecretariais.  
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vez que foi construída a partir das demandas colocadas pelos coletivos, movimentos e 

comunidades de imigrantes. As ações de formação continuada para professores e a discussão 

curricular estão atreladas a esse processo na medida em que houve a capilarização das 

discussões através da construção de políticas de formação e de currículo, o que foi capaz de 

estimular a valorização do protagonismo das populações imigrantes. Por esse motivo, a análise 

bibliográfica - das políticas de currículo e formação - é um dos eixos metodológicos da 

pesquisa, e se articula à incursão realizada junto aos professores, balizando essa análise.  

A investigação se concentra na triangulação formação-currículo-cultura escolar, que são 

as bases com as quais trabalhamos para compreender o fenômeno migratório na escola. No que 

se refere a aferição das práticas pedagógicas, tomamos como base a produção de Vera Candau, 

especialmente as obras nas quais a autora se dedica a refletir sobre as complexidades do 

conceito de interculturalidade na educação.  

 Para atingir tal intento, não negligenciamos as problemáticas referentes a Educação para 

Imigrantes, e nos amparamos nas produções de Magalhães (2010), Waldman (2012), Silva 

(2013) e Oliveira (2016) entre outras, entretanto, interessa-nos conhecer, do ponto de vista do 

currículo ensinado, quais abordagens têm sido construídas para valorizar a presença dos 

estudantes latino-americanos nas escolas públicas da cidade de São Paulo. E nessa perspectiva, 

o foco será a atuação do professor e, por esse motivo, justifica-se a análise das políticas de 

Formação de Professores que se vinculam às demandas colocadas pela Educação para 

Imigrantes, e se as mesmas têm oferecido subsídios para a construção de práticas pedagógicas 

acolhedoras por parte desses profissionais.  
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Capítulo 3. Caminhante no hay camino, se hace el camino al andar: imigrantes latino-

americanos em São Paulo e a Educação 
 

Por el suelo hay una compadrita; Que ya nadie se para a mirar 

Por el suelo hay una mamacita; Que se muere de no respetar 

Patchamama te veo tan triste; Patchamama me pongo a llorar 

Esperando la última ola; Cuídate no te vayas a mojar 

Escuchando la última rola; Mamacita te invito a bailar 

Manu Chao 

 

  Caracterizar os fluxos migratórios contemporâneos é sempre um exercício provisório e 

inconcluso, uma vez que as dinâmicas migratórias se alteram com uma imprevisibilidade que 

só a ação humana é capaz de proporcionar. Mapear esses fluxos exige um esforço de trabalhar 

não apenas com dados estatísticos que quantificam esses deslocamentos, mas com o sentido 

que é atribuído a esses fluxos, no decurso da história. Além disso, enquanto a mobilidade 

geográfica que altera o mapa demográfico de algumas regiões, deveria também promover a 

circulação de saberes, uma vez que os migrantes devem ser entendidos como sujeitos de direitos 

e de saberes. Um exemplo interessante dessa perspectiva da migração a partir dos direitos 

sociais foi explicitada por Hobsbawm (2004) especialmente quando o historiador refletiu sobre 

o fenômeno migratório ocorrido entre os anos de 1870 e 1918 e a importância da aquisição da 

língua dos países receptores. Ao se referir a sujeitos monolíngues, ele afirma que ‘em outros 

lugares, estaria um pouco melhor que um animal estúpido: um fardo de músculos mudos” 

(HOBSBAWN, 2004, p. 139) e é nesse âmbito que o a apropriação da cultura dos países 

receptores torna-se um diferencial na garantia dos direitos.  

Considerando que os Estados-nações são recentes constructos políticos e marcados 

historicamente (HOBSBAWN, 1990) e que, na atualidade, eles cumprem o papel de defender 

as fronteiras politicamente constituídas, regular as entradas e saídas de pessoas através dos mais 

variados tipos de mecanismos, percebemos que o enfoque nas questões ‘nacionais’ não dá conta 

de contemplar a complexidade dos fluxos de pessoas. As normativas, apesar de abundantes, não 

conseguem contemplar a imigração em seu aspecto multifacetado, e as resoluções são sempre 

em nível local e majoritariamente restritivas, o que impõe barreiras ao direito global de migrar, 

que é resguardado através do artigo 13º da Declaração Universal dos Direitos Humanos que 
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prevê, além do direito à liberdade e locomoção, que “todo ser humano tem o direito de deixar 

qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar” (ONU, 2009).  

A articulação entre o fenômeno das migrações internacionais e a conjuntura econômica 

foi explicitada por Patarra (2006) que, ao analisar documentos internacionais que enfatizam a 

necessidade de formulação de ‘políticas migratórias coerentes’, salienta que essas amparam as 

discussões sobre os direitos humanos, ignorando as determinações que o capital exerce sobre 

esse fenômeno. A autora cita, por exemplo, as disparidades econômicas e culturais dos países, 

os conflitos entre os trabalhadores nativos e estrangeiros e a influência do capital financeiro na 

circulação de bens e serviços. E, para a pesquisadora 

Na globalização, os capitais, a tecnologia e os bens circulam livremente, mas 

as pessoas não; se a governabilidade das migrações internacionais se restringe 

a acordos entre governos, como lidar com o decisivo papel de agentes 

econômicos, dos interesses de corporações e empresas inter ou transnacionais, 

as necessidades do mercado de trabalho dos países desenvolvidos, entre outras 

dimensões. (PATARRA, 2006, p. 19) 

 

Dessa forma, a discussão das migrações internacionais não deve ser circunscrita apenas 

ao viés humanitário, sob a égide dos direitos humanos pois, para Patarra (2006), essa pode se 

tornar uma armadilha que assegura a perpetuação dos interesses dos países desenvolvidos 

através da canalização dos movimentos de migrantes temporários para atividades econômicas 

previamente definidas, sob o verniz da contribuição para o combate à pobreza. Ou seja, um 

fator determinante na discussão da governabilidade das migrações internacionais é o interesse 

do capital internacional que, no contexto do mundo globalizado, não tem fronteiras, mas as 

impõe às pessoas a partir dos interesses dos mercados.     

 Observar atentamente essas complexidades inerentes aos fluxos migratórios 

contemporâneos, num contexto de capitalismo globalizado e desterritorialização do capital e de 

crescente xenofobia é uma das premissas que devem ser resguardadas na tentativa de mapear 

esses fluxos. A circulação de pessoas no século XXI está imbuída de sentidos que não mais 

atende as rígidas dicotomias verificadas num passado recente e o fenômeno migratório permite 

experimentar outras categorias de análise e interpretação. O mapeamento deve considerar, 

inclusive, o reconhecimento dos sujeitos dos processos migratórios que lutam com as 
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estratégias possíveis para conquistar uma vida digna e, conforme afirma Menezes (2012), a luta 

pode se expressar sob formas de resistência dissimuladas e silenciadas, sendo que “o cenário 

de invisibilidade política e de aparente passividade está sendo questionado pelos movimentos, 

ações e símbolos dos migrantes nacionais e internacionais que irrompem a cena pública e 

ganham visibilidade política” (MENEZES, 2012, p. 38) 

 

3.1 Panorama dos fluxos migratórios contemporâneos   

O relatório World Migration Report 2018 produzido pela International Organization for 

Migration (IOM), agência de migração da Organização das Nações Unidas, é uma importante 

contribuição para compreendermos a caracterização da migração no cenário internacional.  

A definição de migrante internacional utilizada no referido relatório, e na qual nos 

apoiamos para as finalidades da pesquisa – quando nos referirmos a ‘imigrantes’ -, é aquela 

recomendada pela ONU, sendo considerado imigrante qualquer pessoa que tenha mudado o seu 

país de residência habitual, e esteja residindo em outro país. Há ainda a orientação de se 

considerar imigrantes de ‘curto prazo’ e de ‘longo prazo’, contudo, esse mesmo relatório 

informa que essa recomendação não tem sido levada em conta, especialmente por conta das 

metodologias de recenseamento adotada pelos diferentes países, o que não assegura uma 

uniformidade na coleta dos dados.   

A estimativa global atual é de que havia cerca de 244 milhões de migrantes 

internacionais no mundo em 2015, o que equivale a 3,3% da população 

mundial. Um primeiro ponto importante a ser observado é que essa é uma 

minoria muito pequena da população global, o que significa que manter-se 

dentro do país de origem continua predominantemente a norma. (OIM, 2017, 

p. 2, tradução nossa)36 

Esses números relativamente recentes evidenciam que o deslocamento de pessoas pelo 

planeta não pode ser compreendido enquanto uma regra, uma vez que apenas 3,3% dos estão 

vivendo em um país diferente daquele em que nasceu, sendo essa proporção aproximada de 

uma para casa trinta pessoas. Essa contribuição é preciosa pois destitui a ideia de que há, na 

                                                           
36 Texto original: “The current global estimate is that there were around 244 million international migrants in the 

world in 2015, which equates to 3.3 per cent of the global population. A first important point to note is that this is 

a very small minority of the global population, meaning that remaining within one’s country of birth 

overwhelmingly remains the norm.” 
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contemporaneidade, uma explosão migratória, argumento utilizado para fundamentar as 

tendências xenofóbicas de alguns setores políticos e fato é que, onde este fenômeno migratório 

é mais acentuado, acaba adquirindo mais evidência. Tendo em vista o panorama migratório 

mundial, a distribuição dos imigrantes foi apresentada a partir dos dados percentuais em relação 

a população total dos países e, de acordo com o relatório, os cinco países que abrigam a maior 

porcentagem de imigrantes atualmente são Emirados Árabes Unidos (88,4%), Suíça (28,4%), 

Austrália (28,2%), Gabão (15,6%) e Estados Unidos (14,5%); podemos constatar que a 

distribuição por gênero tende a ser equilibrada, uma vez que 52% dos imigrantes são homens e 

48%, mulheres. Em termos quantitativos, os Estados Unidos apresentam os dados mais 

expressivos, somando cerca de 46 milhões de imigrantes em 2015, na sequência aparecem a 

Alemanha, com 12 milhões de imigrantes, a Rússia, Arábia Saudita e Reino Unido (IOM, 2017, 

p. 16-19). 

Ao montante dos fluxos migratórios, estão incluídos os dados referentes aos 

deslocamentos internos e transfronteiriços, resultantes de conflitos civis e atos de extremismo. 

De acordo com a OIM (2017), há cerca de 40,3 milhões de pessoas deslocadas internamente e 

22,5 milhões de refugiados, o que representa uma quantidade muito superior do ponto de vista 

histórico. Em relação aos deslocados, definidos como aqueles que são obrigados a se transferir 

de sua região habitual para outra dentro do próprio país, o Global Report on Internal 

displacement- GRID 2017, produzido pelo Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) 

ponta que essa condição migratória é agravada por instabilidades políticas, que geram crises 

humanitárias. Em relação ao número de deslocamentos forçados, a Colômbia se destaca, 

contando com 7.256.000 de pessoas deslocadas em consequência dos mais de 50 anos de 

conflitos entre as FARC e o governo, na sequência aparece a Síria, com 6.326.000 e Sudão 

3.300.000 de deslocados. (IDMC, 2017, p. 24) 

No contexto dos deslocamentos forçados o caso da Colômbia é emblemático, e por esse 

motivo nós o destacamos, justamente por representar uma ferida aberta na América Latina uma 

vez que, mesmo após uma longa negociação na qual foi formalizado um acordo de paz37 entre 

                                                           
37   O referido acordo, assinado em Havana no ano de 2016, foi objeto de um plebiscito em 2016, cujos resultados 

apontaram 50,2% dos votos para o não. Em 2018, ano de eleições presidenciais na Colômbia, o candidato Gustavo 

Petro, ex-guerrilheiro das FARC, chegou ao segundo turno do pleito.    
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as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o governo central, a solução do conflito 

parece estar longe de ser alcançada. De acordo com a IDCM (2017), as explicações são 

múltiplas: a prolongação do conflito e insegurança são decorrentes da falta da presença do 

Estado, muitos dos deslocados internos são oriundos de zonas rurais (de origem indígena e afro-

colombiana) e, ao chegar nas cidades, apresentam dificuldades inserção no mercado de trabalho 

e os jovens têm insuficientes acesso à educação; não há uma política efetiva, por parte do 

Estado, em restituir as terras de origem desses deslocados e o local onde vivem apresenta 

condições precárias de infraestrutura e; a capacidade dos governos locais ainda é frágil no que 

se refere a resolução dos conflitos, e a falta de aportes de recursos do governo central dificulta 

a implementação de políticas em nível local (IDCM, 2017, p. 30).  

No início de 2018, o escritório da ACNUR na Colômbia divulgou um comunicado38 no 

qual manifesta preocupação pela observada persistência dos deslocamentos massivos e as 

violações dos Direitos Humanos na região do Baixo Cauca. Esse comunicado alerta para a piora 

das condições de vida das comunidades dessa região e cita os dados que apontam mais de 800 

deslocamentos forçados - especialmente de indígenas - e um alarmante aumento de crimes de 

ameaça e atentados contra a vida e violações aos direitos econômicos, sociais e culturais, 

fazendo referência aos indígenas da etnia Senú em seu território (ACNUR, 2018). 

Em relação a produção de dados sobre a imigração, é relevante observar que a 

contabilização dos fluxos migratórios é um grande desafio pois tem como base, especialmente, 

estimativas que privilegiam o ingresso e, nesse sentido, o relatório informa que “capturar dados 

sobre fluxos de migração é desafiador por várias razões. Em primeiro lugar, embora os fluxos 

migratórios internacionais sejam geralmente aceitos como entradas e saídas de e para os países, 

houve um foco maior no registro de entradas. ”39 (OIM, 2017, p. 21, tradução nossa) O 

documento salienta também que a produção desses dados é fruto de eventos administrativos 

dos Estados, como emissão de documentos de entrada, por exemplo. É importante ressaltar que 

uma parcela significativa desses fluxos não é capturada e quantificada, especialmente entre 

                                                           
38 Disponível em http://www.acnur.org/noticias/noticia/la-oficina-en-colombia-del-alto-comisionado-de-la-onu-

para-los-derechos-humanos-y-la-agencia-de-la-onu-para-los-refugiados-manifiestan-su-preocupacion/. 
39 Texto original “Capturing data on migration flows is challenging for several reasons. First, while international 

migration flows are generally accepted as covering inflows and outflows into and from countries, there has been a 

greater focus on recording inflows. ” 
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aqueles imigrantes que, pelas mais diversas razões, estão em situação irregular e indocumentada 

no país de destino.   

No Brasil, há uma grande quantidade indicadores que permitem, através do cruzamento 

de dados, estimar os fluxos migratórios, sendo a maioria deles condicionados a fontes 

econômicas, especialmente em relação ao mercado de trabalho. A esse respeito, um importante 

aporte foi oferecido pelo Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra)40, que 

apresentam Dossiê especial A inserção dos imigrantes no mercado de trabalho brasileiro. Para 

a elaboração do referido dossiê, foram analisadas três bases de dados: Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), os registros da Coordenação Geral de Imigração/Conselho 

Nacional de Imigração (CGIg/CNIg) e as bases de dados dos Censos Demográficos do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nos anos 2000 e 2010 (PALERMO; OLIVEIRA; 

LOPES, 2015).  

Em relação aos dados do Censo do IBGE, é interessante observar como foram definidos 

os conceitos de ‘estoque de imigrantes’ e ‘fluxos migratórios internacionais’, para as finalidades 

do levantamento. 

Na tabulação do estoque da migração, aqui tratados como imigrantes, foram 

consideradas todas as pessoas classificadas como estrangeiras ou 

naturalizadas brasileiras, que residiam no Brasil na data de referência dos 

respectivos levantamentos [...]. Foram considerados como fluxos migratórios 

internacionais o último movimento de entrada no país, por pessoa nascida no 

estrangeiro e realizado num período inferior a dez anos em relação à data de 

referência do Censo. (PALERMO; OLIVEIRA; LOPES, 2015, p. 29) 

Essa caracterização é importante pois delimita os movimentos migratórios a partir dessas 

duas perspectivas, contudo, como alertamos anteriormente, a caracterização dos fluxos é 

sempre um exercício provisório, uma vez que a conjuntura internacional se altera, o que 

reverbera nos novos contextos que produzem novos condicionantes e motivações para o ato de 

migrar. O estudo Tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña hacia 

2010 y desafíos para una agenda regional informou que cerca de 28,5 milhões de latino-

                                                           
40 O Observatório das Migrações é fruto de uma parceria entre o governo federal (Ministério do Trabalho e 

Emprego), através do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), e a Universidade de Brasília (UnB) e tem como 

objetivo ampliar o conhecimento sobre os fluxos migratórios internacionais no Brasil. 
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americanos e caribenhos estão vivendo fora de seu país de nascimento (CEPAL, 2014, p. 11), 

o que corresponderia a 4% da população da região. 

   No momento dessa escrita, a ACNUR alerta para o fluxo de saída de milhares de 

venezuelanos, que se deslocam para países vizinhos, países da região ou países distantes. Na 

Nota de Orientação sobre o fluxo de venezuelanos, são apontadas medidas a serem adotadas 

pelos países receptores que “são orientadas pelo princípio de que a garantia da proteção 

internacional é um ato humanitário. Conferir proteção internacional é consistente com o espírito 

de solidariedade internacional [...]” (ACNUR, 2018). A essas orientações, são acrescentados 

padrões mínimos de acolhimento, sendo esses pautados na Legalidade (devem estar articulados 

e em conformidade com as legislações nacionais), Acessibilidade (acessíveis a todos os 

venezuelanos, independentemente da situação documental), Acesso a direitos básicos (acesso 

à saúde, à educação, unidade familiar, liberdade de circulação, acesso à abrigo e o direito ao 

trabalho) e Garantias de não retorno (garantia de não deportação ou expulsão, em consonância 

com o direito internacional41  dos refugiados).  

De acordo como relatório Refúgio em Números, divulgado pelo Comitê Nacional para os 

Refugiados (Conare), no ano de 2017 foram formalizadas 17.865 solicitações da condição de 

refugiados por parte de venezuelanos, o que corresponde a 53% dos pedidos. No total e 2017 

foram registradas 33.866 solicitações de Refúgio pelo governo brasileiro, sendo que 47% dessas 

estavam localizadas no estado de Roraima. Já a publicação National Migration trends in South 

America: Bolivarian Republic of Venezuela (IOM, 2018) aponta os dados referentes aos 

destinos dos venezuelanos e sendo que o principal é a Colômbia, com 600.000 imigrantes 

venezuelanos. Em relação ao Brasil, é possível observar um expressivo crescimento no estoque 

desses imigrantes, pois em 2015 eram 3.425, quase dobrou em 2016 (5.523 pessoas) e subiu 

exponencialmente em 2017, chegando a 35.000 (IOM, 2018, p. 2).   

O Brasil, que é um dos destinos dos venezuelanos, começou a empreender esforços para 

atender a esse fluxo especialmente através do processo de interiorização, que é a distribuição 

desses imigrantes por algumas regiões do país, em uma ação coordenada entre a União, os 

                                                           
41   No Brasil, a legislação que implementa o direito internacional dos refugiados (instituído pela Convenção das 

Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951) é a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. 



 

    

 

 

 

99 

 

estados e municípios. O município de São Paulo, por exemplo, criou um grupo de trabalho 

Intersecretarial que se reúne para traçar estratégias de acolhimento aos venezuelanos que a 

cidade está recebendo. De acordo com informações veiculadas no site da Coordenação de 

Políticas para Migrantes (CPMig), esse grupo de trabalho reúne representantes de diversas 

secretarias municipais - Direitos Humanos e Cidadania, Assistência e Desenvolvimento Social, 

Saúde, Educação, Trabalho e Empreendedorismo e Relações Internacionais – que, dentre as 

ações, é responsável por oferecer suporte e apoio governamental, como vagas em abrigos, 

matrículas em escolas e oportunidades de trabalho. Outra ação anunciada42 pelo munícipio de 

São Paulo é a oferta de cursos de Língua Portuguesa para os imigrantes venezuelanos, o que é 

de suma importância para o processo de acolhimento desses cidadãos. Uma situação bem 

diferente da constatada há alguns anos, quando o Brasil e, especialmente São Paulo, recebeu 

uma grande quantidade de imigrantes haitianos. Na ocasião, era perceptível o despreparo do 

município para lidar com aquele fluxo, uma vez que não houve o planejamento governamental 

visando o acolhimento, ou seja, os impactos que esses novos fluxos têm sobre o contexto das 

cidades são resultantes da construção ou não de Políticas Públicas. 

 

3.2 Migrantes Regionais em São Paulo 

 O tema das migrações regionais é relevante no Brasil por conta da expressiva presença 

de imigrantes latino-americanos no país, o que tem proporcionado, no âmbito da produção 

acadêmica, uma série de pesquisas especialmente identificadas com o que se convencionou 

nomear migrações sul-sul.  

O informe Migrantes Regionales en la ciudad de San Pablo – Derechos Sociales y 

Políticas Publicas (IPPDH, 2017) comunica que “en las últimas décadas, la permeabilidad de 

las fronteras de los países suramericanos, en un contexto de creciente integración regional, ha 

contribuido al aumento de los movimientos poblacionales fronterizos o entre países limítrofes” 

(p. 17). Esse aumento das movimentações alterou significativamente o quadro dos estoques 

migratórios no Brasil, incrementando os estudos sobre as migrações regionais.   

                                                           
42 Informações disponibilizadas pela página da Coordenação de Políticas para Migrantes, através do endereço: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/noticias/ . Acesso em 06/06/2018. 
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Dentre as produções circunscritas à temática desse novo contexto migratório, é 

importante ressaltar o trabalho de Sidney Antonio da Silva que, nos últimos 20 anos, vem 

mapeando a presença dos imigrantes regionais em São Paulo. 

 Ao refletir sobre as novas questões de pesquisa colocadas pelo adensamento dos fluxos 

migratórios de hispano-americanos43, que remete a algumas complexidades, Silva (2008) 

destaca “a forma como a sociedade brasileira passou a lidar com as diferenças étnico-culturais, 

já que a imigração se apresentava como uma realidade pretérita e resolvida no imaginário 

nacional” (2008, p. 9) ou seja, lidar com esse novo contexto migratório exigiu uma nova 

abordagem, inclusive social.  

 Sobre a imigração como uma ‘realidade pretérita e resolvida no imaginário nacional’ a 

que o autor se remete, é interessante resgatar como se constituiu esse imaginário e que 

elementos históricos o produziram. Em artigo dedicado a reflexão sobre os confrontos entre a 

imigração e a identidade nacional44, Seyferth (2000) assinala que, aos nacionalistas, 

incomodava a concentração e o isolamento das colônias de imigrantes no sul do Brasil, o que 

geraria um desequilíbrio regional. Esse incômodo decorria do projeto de branqueamento a partir 

das teorizações racistas que almejavam valer-se do grande contingente de imigrantes brancos 

europeus para alterar o quadro racial brasileiro, dirimindo os traços negros e indígenas da 

população. Compreendidos a partir da tarefa de branquear, objetivava-se que esses imigrantes 

‘desejáveis’ se incorporassem a esse projeto político, assimilando a cultura brasileira e abrindo 

mão de suas identidades étnicas.       

No contexto migratório do século XXI, bolivianos, peruanos e paraguaios foram as 

comunidades selecionadas por Silva (2008) e no texto Faces da Latinidade: Hispano-

Americanos em São Paulo, são caracterizadas no que se refere ao histórico migratório, relações 

de trabalho, produção cultural e inserção na cidade. O autor explica que essa escolha se deveu 

a um conjunto de fatores que os colocam em condições desiguais de inserção na cidade, e 

                                                           
43 Nesse texto, Silva identifica os migrantes regionais a partir da terminologia “hispânicos” e explica “optamos por 

utilizar aqui a categoria hispânico, quando nos referimos aos imigrantes que foram colonizados pela Espanha, 

exatamente para diferenciá-los dos brasileiros, caudatários da colonização lusitana. Nesse sentido, quando 

utilizamos a categoria latino-americano, nos referimos aos povos caudatários da influência Ibérica, tanto os 

hispano-americanos quanto os luso-brasileiros”. (2008, p. 9) 
44   Sobre a temporalidade abordada, a autora salienta que o período histórico considerado “corresponde ao de 

maior fluxo imigratório (aproximadamente 1880-1930). ” (SEYFERT, 2000, p. 82) 
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destaca os problemas jurídicos da falta de documentos, a exploração da sua mão- de- obra e os 

preconceitos construídos pela sociedade local (SILVA, 2008, p. 10). 

Outro tema a que Silva se dedica em suas pesquisas é relação entre imigração e trabalho 

e, em texto dedicado a descrição das estratégias adotadas pela comunidade boliviana para 

alcançar a mobilidade econômica através do trabalho nas oficinas de costura, relata as trajetórias 

usualmente percorridas por esses imigrantes. Dentre as estratégias de mobilidade está o desejo 

de aquisição da própria oficina, para que, na condição de autônomos, possam empreender no 

negócio angariando trabalhadores entre a própria família e entre compatriotas. O oficio da 

costura é também a oportunidade de trabalho que encontram os jovens bolivianos quando 

migram para o Brasil e, a esse respeito, o autor destaca que os mesmos alentam o desejo de 

estudar e se qualificar para exercer outras profissões, contudo, a extenuante rotina de trabalho 

não permite conciliar os horários de estudo.  

Os fluxos de paraguaios receberam especial atenção do Centro de Estudos Migratórios, e 

são descritos de modo pormenorizado no dossiê Paraguaios, publicado no ano de 2014. 

Tratando de historicizar esses fluxos, Ramírez (2014) define a migração paraguaia em três 

momentos 

[...] o primeiro, durante a longa ditadura de Alfredo Stroesnner (1954- 1989), 

marcado pela vinda de profissionais qualificados, artistas e os perseguidos que 

fugiram procurando um novo horizonte no Brasil, mais especificamente na 

cidade de São Paulo [...]; o segundo momento refere-se à década de 1990, após 

a ditadura militar no Paraguai, quando seus cidadãos começaram a 

experimentar a democracia, inédita naquele país, e uma nova etapa de 

integração regional que foi o Mercado Comum do Sul – MERCOSUL; o 

terceiro acontece a partir da virada do século e se estende até a presente data, 

quando as crises na Argentina e na Espanha passaram a tornar São Paulo um 

destino mais atrativo aos paraguaios. (2014, p. 96) 

Esse mesmo dossiê aponta que, na última década, as comunidades paraguaias se 

concentram na região metropolitana de São Paulo, contudo, os dados sobre essa migração 

apresentam disparidades, de acordo com o órgão consultado. Côrtes (2014) informa que, de 

acordo com o Ministério da Justiça, em 2011 eram quantificados 17.604 paraguaios com 

residência regularizada - o que os coloca como o quarto maior grupo de imigrantes – contudo, 

para o consulado e as organizações sociais de paraguaios em São Paulo, esse número pode estar 

entre 40 e 60 mil pessoas (CÔRTES, 2014, p. 14).  
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Em relação ao reconhecimento social, Silva (2006) aponta que esse é mais difícil que a 

mobilidade econômica, uma vez que sobre os bolivianos recaem estereótipos negativos. Acerca 

dessa imagem negativa o autor elucida que 

Esses são associados com frequência ao trabalho escravo e ao tráfico de mão 

de-obra para as oficinas de costura. Além dessa identificação negativa e que, 

às vezes, assume um caráter acusativo, eles têm que lidar com outros 

preconceitos decorrentes do desconhecimento de grande parte dos brasileiros 

de suas raízes étnicas e culturais. Para esses, eles são vistos como pessoas 

descendentes de “índios”, “pobres” e de “pouca cultura”. (SILVA, 2006, p. 

166) 

Essa dificuldade em alcançar um reconhecimento social favorável também é partilhada 

por outras comunidades latinas e, atrelada a essa dificuldade social está a origem étnica. Ao 

referir-se aos imigrantes bolivianos, peruanos e paraguaios o autor identifica a discriminação 

racial social como elemento que pesa sobre eles e, para ele, peruanos e bolivianos são “oriundos 

do contexto andino, são portadores de fenótipos semelhantes, em razão de raízes étnicas 

quéchua e aimará compartilhadas por ambos. Já no caso do último grupo, a etnia predominante 

é a Guarani ” (SILVA, 2008, p. 37). Como a história brasileira é constituída tendo o racismo 

como um dos eixos estruturantes, a origem étnica desses sujeitos converte-se em elemento 

diferenciador, sendo esses imigrantes reduzidos ao conceito que se faz sobre os ‘índios’, o que 

agudiza a discriminação social, uma vez que articula xenofobia e racismo. 

Esse fenômeno das migrações regionais tem colocado em xeque diversas visões do senso 

comum, pois a proximidade física com estes sujeitos mobiliza não apenas os estereótipos e 

generalizações, mas as pode proporcionar a capacidade de problematização do próprio conceito 

de cidadania a identidade étnica. Os pesquisadores de imigração têm se dedicado a investigar 

também como os fluxos tem ocasionado a emergência de novos fenômenos sociais e, a esse 

respeito, Lucena (2013) discute a interface entre a identidade étnica, o deslocamento e a 

cidadania e, para a pesquisadora  

Os efeitos sócio-culturais dos atuais processos de internacionalização 

provocam uma redefinição e reformulação do conceito de cidadania. Os novos 

deslocamentos de grupos humanos por meio de novas identidades e de novas 

propostas de vida estimuladas pelo contexto atual global ampliam as trocas 

culturais, e ao mesmo tempo, ampliam os conflitos baseados na 

interculturalidade. O conceito de cidadania não deve permanecer baseado em 

concepções uniculturais e uniétnicas, urge pensar hoje em uma configuração 
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ao conceito e aceitá-lo dentro de re-significações a partir das relações 

interculturais e interétnicas. (LUCENA, 2013, p. 11) 

O que a autora denomina como ‘conflito intercultural’ é o que pretenderemos 

problematizar e discutir, uma vez que, na escola esse conflito aparece de maneira explicita a 

partir de diversas variantes a partir dos elementos constituintes da cultura escolar. Ao propor a 

classificação do outro – o imigrante, o latino-americano, o indígena - o sujeito está mobilizando 

um referencial simbólico, baseado nas representações por ele construídas. Temas como 

Etnicidade, cidadania e direitos sociais, identidade e globalização são temas relevantes que 

compõe o escopo de pesquisa relacionada a essas migrações, tendo em vista o desvelamento 

das construções simbólicas que elas ocasionam na sociedade.  

Imigrantes latino-americanos e seus descendentes estão na cidade e na escola, contudo, 

nem sempre essa segunda geração é objeto de atenção. Em um artigo trata do mapeamento 

dessa segunda geração, através do censo do IBGE do ano 2010, Oliveira e Baeninger (2015) 

explicitam que  

Assim como para a primeira geração, cujo exato número de estrangeiros 

latino-americanos, na cidade de São Paulo, ainda permanece desconhecido e 

divergente entre as fontes oficiais e as provenientes de instituições de apoio 

ao migrante; no tocante à segunda geração, o cenário é bastante parecido. 

Decorrente disso, a mensuração do tamanho da segunda geração também se 

faz ainda mais difícil, resultado tanto da indocumentação característica do 

fluxo, como da falta de dados confiáveis a respeito do volume do grupo. Fato 

agravado, uma vez que parte da segunda geração é brasileira e, portanto, nas 

fontes oficiais, é considerada como tal, mascarando a origem familiar 

estrangeira. (OLIVEIRA; BAENINGER, 2015, p. 319) 

 

Essa constatação nos é muito cara, especialmente em função dos números referentes a 

matrículas produzidos pelos sistemas escolares. A Secretaria Municipal de São Paulo, por 

exemplo, divulga os dados das matrículas de ‘estrangeiros’ e tem normatizações para atender 

os direitos educativos desse público, contudo, não existem informações sobre os estudantes 

cujas famílias são imigrantes e que tenham nascido no Brasil. Acreditamos que a produção 

desses dados sobre ‘origem’ seria fundamental tanto para o sistema de ensino elaborar políticas 

voltadas para esse público quanto para compreendermos o impacto dessa segunda geração na 

cultura escolar.      
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3.3 América Latina: reflexões sobre o distanciamento do Brasil perante a região 

O imaginário sobre o que seria a América Latina influencia diretamente sobre o modo 

como os povos oriundos da região são recebidos no Brasil, tanto na escola quanto na sociedade 

de um modo geral. Se considerarmos o montante de imigrantes relacionados a esses fluxos 

regionais, poderemos antever a necessidade de discutirmos esse imaginário, inclusive através 

da problematização dos recursos disponíveis para a construção dessa base de conhecimento.  

Ao discorrer sobre as representações que circulam acerca da América Latina, Silva (2008, 

p. 38) afirma que “há um grande desconhecimento da parte dos paulistanos da história sócio - 

cultural destes países, e até mesmo, da geografia, pois há quem diga que o Peru fica na Ásia, a 

cidade de Lima no Chile e assim por diante” e essas generalizações são as bases que constituem 

os estereótipos. Muito já foi produzido acerca dos prejuízos sociais ocasionados pelas 

representações estereotipadas de alguns grupos, especialmente sobre negros e indígenas e, ao 

tratar dos arquétipos comumente relacionados aos hispano-americanos, Silva exemplifica 

No caso dos bolivianos, a imagem cristalizada na sociedade local é a de que 

todos eles são costureiros, pobres e índios, ignorando, assim, a diversidade 

social, profissional e étnica deste grupo. Com relação aos peruanos, há uma 

certa ambigüidade nas imagens construídas sobre eles na cidade. Se por um 

lado, o Peru é lembrado como o país dos Incas, do Machu Picchu, por outro, 

a imagem recorrente dos peruanos é a de que um grupo deles se dedica às 

atividades ilícitas, como é o caso do roubo e venda de objetos roubados [...]. 

Já no caso dos paraguaios a ligação é imediata com mercadorias falsificadas, 

que são compradas em Ciudad Del Leste. (2008, p. 38)   

Lamentavelmente, essas imagens depreciativas em relação as comunidades latino-

americanas reverberam em diferentes contextos sociais, inclusive na escola o que ocasiona 

numa violência simbólica em relação aos estudantes. Contudo, devemos considerar o papel da 

escola na problematização dessas imagens, através do regaste de conteúdos que deem conta de 

apresentar a variedade e complexidade da História da América e, consequentemente, dos latino-

americanos, uma vez que o ensino escolar é, na maioria das vezes, o canal de acesso do cidadão 

aos conhecimentos historicamente acumulados. Por esse importante papel que a educação 

escolar assume na formação dos sujeitos, consideramos relevante verificar o referencial teórico 

já constituído sobre o tema, especificamente, sobre as discussões referentes ao ensino de 

História da América na escola.  
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Para atender a esse intento, nos reportamos a Bittencourt (2005), que no texto Ensino de 

história da América: reflexões sobre problemas de identidades buscou analisar as concepções 

que regeram o ensino de História da América nos programas e manuais escolares identificando, 

em diferentes períodos da História da Educação Brasileira, tendências de incorporação desse 

conhecimento ao currículo escolar, sendo que a autora organizou essas concepções de ensino a 

partir de três momentos. 

O primeiro momento seria o ensino de História da América como apêndice da História 

Universal, sendo esse ensino identificado com o período de consolidação do currículo escolar 

– então compreendido como elemento constituidor de uma identidade, dado o papel pedagógico 

da escola. Nesse sentido, Bittencourt (2005) salienta a relevância da organização curricular do 

Colégio Pedro II, que fulgurou como modelo para as demais escolas do país. Essa concepção 

de História da América, se inicia na segunda metade do século XIX permeia todo o século XX, 

e nesse período, apesar da Reforma Capanema de 1942, que propôs uma cadeira autônoma para 

o ensino de História do Brasil com carga horária semelhante à da História Geral, “a versão 

dominante de uma história política mantinha os países da América Latina e o Brasil como 

simples apêndices de uma dominante História da Civilização criada pela raça branca” (2005, p. 

9) e, de acordo com a autora, esta estrutura curricular se mantém na organização dos livros 

didáticos contemporâneos, o que se configura como uma continuidade histórica. Bittencourt 

(2005) salienta que a fase que se sucedeu a proclamação da República, surgiram disputas em 

torno da constituição dos currículos escolares e Manuel Bomfim, à época Diretor da Instrução 

Pública do Rio de Janeiro, defendeu a proposta de se descolar a discussão da História da 

América para o espaço americano a partir da ideia de consolidação dos Estados Nacionais 

latino-americanos. Foi nessa perspectiva de disputas entre intelectuais que surgiu o primeiro 

manual didático brasileiro, escrito por Rocha Pombo em 1900. 

Um segundo momento seria aquele relacionado as teorias de dependência, sendo marcado 

pela disputa ideológica pautada na dicotomia ‘países desenvolvidos X países 

subdesenvolvidos’. Nesse período, compreendido a partir dos anos de 1970, “tratava-se de 

entender a inserção do Brasil no sistema capitalista e seu alinhamento junto aos países 

‘subdesenvolvidos’” (BITTENCOURT, 2005, p. 10), sendo perceptível o deslocamento da 

discussão para a interferência estadunidense nas histórias locais, a partir de uma perspectiva 
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imperialista. A problemática se transferiu para as identidades econômicas perante o capitalismo 

global e Bittencourt (2005) alerta para o problema relacionado a generalização e simplificação 

que fundamenta essa categoria interpretativa, uma vez que não são consideradas as 

especificidades regionais. A crítica era feita a partir da posição dos países da região perante os 

EUA, não tratando de compreender as dinâmicas próprias da região a partir de si mesma.   

Por último, Bittencourt (2005) aponta a perspectiva de ensino que visa tratar da História 

da América “como conjunto de temas que remetem a constituição de identidades múltiplas” 

(2005, p. 14), cujas divisões entre História Geral, História do Brasil e História da América 

tendem a ser abolidas a partir da emergência de uma História integrada. Em relação aos 

conteúdos de ensino, essa tendência possibilita a seleção das temáticas a partir de critérios que 

proporcionem a análise mais abrangente, situando as sociedades no espaço e no tempo, no qual 

o foco deixa de ser a identidade nacional e avança para a constituição das múltiplas identidades, 

e a autora evidencia que essa proposta é orientada a partir de organismos internacionais, como 

a Organização dos Estados interamericanos (OEI) e do MERCOSUL. Ao tratar da influência 

do MERCOSUL nessa discussão, a autora evidencia o interesse do Comitê Educativo do 

Mercosul em estimular a integração regional através do ensino de História e Geografia.  

Para a autora, o mapeamento dessas concepções de ensino de história da América 

converge para a compreensão das diferentes intencionalidades políticas, vinculadas 

inegavelmente, aos projetos de sociedade que se visa consolidar. Considerando os currículos 

como um campo profícuo para a pesquisa, a autora aponta algumas indagações no que se refere 

ao espaço dedicado ao estudo de História da América e conclui 

O problema que permanece, no entanto, refere-se à efetiva inserção dos 

conteúdos de história americana no cotidiano escolar. Professores e alunos 

dedicam-se a estas temáticas? Existem resistências quanto a esses conteúdos 

e a estas questões identitárias?  (BITTENCOURT, 2005, p. 14) 

Como nossa pesquisa tem o propósito de refletir sobre o acolhimento aos estudantes 

imigrantes latino-americanos nas escolas, o desvelamento do imaginário dos professores sobre 

a América Latina nos interessa e, tendo em vista as contribuições de Bittencourt (2005), é 

importante tecer considerações sobre a base de conhecimento como esses conhecimentos 

sustentam a constituição desse imaginário. Dessa forma, o modo como os professores se 
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remetem epistemologicamente à região e como esses conteúdos irrompem em suas aulas são 

indícios da consolidação desse imaginário na prática.  

Juntamente a Circe Bittencourt, temos outras autoras que se dedicam a compreender como 

se consolidam as discussões sobre a História da América no Brasil e dentre essas, destacamos 

Maria Lídia Coelho Prado, que tem reconhecida contribuição na área da historiografia e se 

propõe a investigar uma diversidade de temáticas que auxiliam nessa compreensão.  

No texto À Guisa de Introdução: Pesquisa sobre História da América Latina no Brasil, 

Prado (2001) aborda a questão a partir da  pesquisa e a historiadora afirma que o distanciamento 

entre o público brasileiro e os conhecimentos concernentes a América Latina é originário das 

mais variadas ordens, contudo, na área específica da investigação acadêmica, a autora aponta 

que duas dificuldades se sobressaem: os custos com o deslocamento ao exterior para proceder 

a coleta de dados diretamente na fonte e a dificuldade em acessar bibliografia sobre o tema. 

Podemos inferir que as dificuldades podem ser entendidas pelo enfoque material, que é o 

investimento financeiro em pesquisas relacionadas à temática, e epistemológica, uma vez que 

a circulação de conteúdos sobre a América Latina ainda é restrita – apesar dos avanços 

tecnológicos que impulsionaram o desenvolvimento de bancos de dados digitais de algumas 

universidades e núcleos de pesquisa.  

Outro obstáculo apontado por Prado (2001) diz respeito ao imaginário sobre o que seria 

a América Latina, construído através de algumas premissas que se popularizaram. Para ela, há 

a equivocada identificação da historiografia latino-americana como sendo composta por 

conteúdos tradicionais e ideológicos, o que afasta alguns pesquisadores por acreditarem que 

esse campo de pesquisa não comporta novos objetos e abordagens de estudo.   

A origem dessa compreensão equivocada sobre a produção referente à História da 

América seria a ampla recepção dos estudos relacionados a teoria da dependência45, que foi 

                                                           
45 Florestan Fernandes salienta que a dependência se relaciona à dominação externa na América Latina e, sendo 

fruto da expansão ibérica (que consolidou um colonialismo organizado e sistemático), pode ser entendida a partir 

de quatro padrões: 1) o antigo sistema colonial no século XVI; 2) o monopólio dos mercados latino-americanos 

por parte do poder imperial, o neocolonialismo; 3) aquele provocado pela Revolução Industrial, que manteve os 

países latino-americanos na condição de mercados periféricos; 4) a penetração das grandes corporações, que 

dominam as esferas comerciais, de serviços e financeiras. FERNANDES, Florestan. Padrões de dominação externa 

na América Latina. In: América Latina: história, ideias e revolução. São Paulo: Xamã, 1998.     
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eleita como explicação para embasar os estudos sobre a região e, para a autora “isto se deve, 

em parte, ao fato de as gerações dos anos 60 e 70 terem se formado com base em um certo 

padrão de leituras sobre a América Latina ” (PRADO, 2001, p. 10). A conformação desse 

padrão, é elencada a hegemonia da produção de trabalhos acadêmicos de intelectuais 

identificados com a esquerda política, que produziam a partir de concepções ideológicas de 

denúncia ao colonialismo europeu, ao capitalismo e ao imperialismo estadunidense sobre a 

região. 

Pensada como um todo homogêneo, a América Latina, pobre e 

subdesenvolvida, era apresentada como vítima da exploração do colonialismo 

e posteriormente dos imperialismos britânico e norte-americano, propondo-se 

como solução para seus males a revolução socialista. Creio que esta foi, no 

período contemporâneo, uma primeira tradição elaborada na área de estudos 

latino-americanos, marcando até o presente uma certa maneira de ver a 

América Latina. (PRADO, 2001, p. 10-11) 

 

Essas categóricas considerações de Prado (2001) nos propõe a reflexão sobre a produção 

acadêmica relacionada a temática e o quanto parte dessa produção chega à escola. Quando a 

autora afirma que este paradigma permeia a compreensão da região no contemporâneo, as 

adjetivações ‘todo homogêneo’, ‘pobre’ e ‘subdesenvolvida’ devem nos causar preocupações, 

tendo em vista o que nos propomos ao realizar essa pesquisa, que é olhar para as práticas de 

acolhimento aos estudantes imigrantes latino-americanos. A tendência de se observar o outro a 

partir de uma representação pautada nas adjetivações anteriormente elencadas, é problemática 

especialmente na questão da acolhida, uma vez que é sobre a base conceitual que os sujeitos 

operam no mundo.  

Na sequência, Prado (2001) salienta que essa perspectiva de compreensão mesmo que 

limitada, foi capaz de promover produções acadêmicas com algumas especificidades e afirma 

que “essas leituras que carregavam forte apelo político-ideológico tiveram o poder tanto de 

atrair quanto de repelir prováveis interessados” (PRADO, 2001, p. 11), se referindo a 

aproximação de alguns pesquisadores brasileiros aos temas políticos latino-americanos. Cita 

como exemplos a Revolução Sandinista, na década de 1980, que fomentou o interesse pela 

história da Nicarágua e, mais recentemente, a Frente Zapatista de Libertação Nacional, que 

trouxe à tona o interesse por pesquisas sobre o México a partir desse movimento revolucionário 
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de Chiapas. A historiadora explicita, à guisa de conclusão, que esse cenário tende a se alterar, 

e essa projeção decorre da criação de inúmeros núcleos de pesquisa e da mudança de 

comportamento de alguns especialistas da área, que aliam a pesquisa bibliográfica as pesquisas 

de campo, ampliando o rol de temas, fontes e documentos utilizados no empreendimento das 

pesquisas.  

Dentre as produções, que visam tratar de temas que deem conta da complexidade da 

História da América Latina, é inegável a contribuição aportada por Prado (2004) através da 

obra América Latina no século XIX: Tramas, Telas e Textos, na qual a autora percorre o século 

XIX resgatando o protagonismo das mulheres nas lutas pela independência, a produção literária 

do período, a produção de conhecimento através das universidades, o papel da igreja e as 

configurações dos estados nacionais. A autora apresenta a fecundidade de projetos do século 

XIX a partir da abordagem comparativa e, para ela 

Na medida em que a história de cada país da América Latina corre 

paralelamente às demais, atravessando situações bastante semelhantes – a 

colonização ibérica, a independência política, a formação dos Estados 

Nacionais, a premência inglesa e depois a norte-americana, para citar alguns 

marcos tradicionais – não há, do meu ponto de vista, como fugir às 

comparações. (PRADO, 2004, p. 20)   

 

Retomando o que apontou Bittencourt (2005), é possível inferir que essa paradigmática 

obra de Prado (2004) se localiza no âmbito que do ‘conjunto de temas que remetem a 

constituição de identidades múltiplas’, ou seja, não se tratando de investigar cada país como 

identidade nacional isolada, mas propondo o diálogo entre estes a partir de fenômenos que dão 

conta de explicitar os processos históricos, o que aponta para a multiplicidade das realidades 

locais sem abrir mão de uma abordagem processual tão cara à História. A perspectiva adotada 

por Prado (2004) contribui para conduzir a narrativa cuja abordagem não se pauta na divisão e 

hierarquização das instâncias – políticas, econômicas, sociais e culturais – e nesse sentido, a 

comparação entre as realidades latino-americanas não fragmentadas.  

Em artigo dedicado a reflexão sobre a abordagem metodológica pautada na comparação, 

a autora salienta que, sob seu ponto de vista “é possível fazer história comparada e permanecer 

crítico às visões eurocêntricas e dicotômicas” (PRADO, 2005, p. 30), ou seja, a compreensão 



 

    

 

 

 

110 

 

que temos é a de que produção de estudos de História da América Latina tem o potencial de 

produzir críticas ao colonialismo e ao neoliberalismo, sem abrir mão das especificidades 

inerentes a região. Tratando disso, a autora faz uma crítica ao que seria o estudo da região a 

partir da perspectiva eurocêntrica, mesmo entre os historiadores identificados com a esquerda 

política, e cita como exemplo, algumas pesquisas relacionadas ao movimento operário, 

comumente interpretado como ‘atrasado’ em comparação com a realidade europeia.  

Até aqui discorremos sobre as fragilidades na produção acadêmica sobre a História da 

América Latina e o modo como estes estudos emergiram no currículo escolar – como apêndice, 

como região subdesenvolvida, como possibilidade da compreensão a partir de identidades 

multifacetadas, entre outras. Cabe, a partir desse momento, identificarmos o que seria essa 

noção de ‘América Latina’.  

Para iniciar esse exercício, é fundamental localizar, historicamente, as pistas sobre a 

utilização dessa nomenclatura que abrange uma amplitude regional imensa. Nesse sentido, é 

válido o recorrido histórico de Bethell (2009), que no texto O Brasil e a ideia de “América 

Latina”, afirma que há um consenso que o uso do termo América Latina, para se referir aos 

países americanos que vão do México até a Terra do Fogo, surgiu num contexto dos 

imperialismos do século XIX no qual a França intencionou justificar sua hegemonia política no 

continente a partir das prerrogativas culturais, especialmente reivindicando a ideia de raça 

latina. Nos meandros da disputa territorial durante o governo de Napoleão III, os intelectuais 

franceses argumentavam que “existia uma afinidade cultural e linguística, uma unidade entre 

os povos “latinos”, e que a França seria sua inspiração e líder natural (e seu defensor contra a 

influência e dominação anglo-saxã, principalmente a norte-americana) ” (BETHELL, 2009, p. 

290). Os autores franceses do período se referiam a existência de uma América Latina partiam 

da prerrogativa das ‘republicas francesas na América’ e ‘nações latinas da América”. De acordo 

com Bethell, a proposta de ‘raça latina’ foi primeiramente registrada por de Michel Chevalier 

em 1836, sendo precedido por Lazare-Maurice Tisserand no artigo Situation de la latinité em 

1861, que pela primeira vez usou o termo América Latina nos textos no idioma francês.  

Do ponto de vista dos hispano-americanos, Bethell (2009) esclarece que alguns destes 

intelectuais utilizavam a expressão ‘raça latina’ e ‘América Latina’ e, dentre esses, o autor 

destaca três candidatos a serem pioneiros no uso do termo. O colombiano José María Torres 
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Caicedo, que em 1856, escreveu o poema Las dos Américas, no qual se refere à América do Sul 

e América Espanhola, fazendo um chamado à unidade dos povos ‘do sul’ contra ‘o norte’; já o 

chileno Francisco Bilbao, organizou o Movimento Social de los Pueblos del Sur (1856), onde 

proferiu um discurso em que “expôs suas reflexões sobre ‘la raza latinoamericana’ e ‘la unidad 

latinoamericana’” (BETHELL, 2009, p. 291) e; Justo Arosemena, um representante do Panamá 

no senado colombiano, que fez menção ao termo ‘América Latina’ e ‘interesse latinoamericano’ 

num discurso em Bogotá, também no ano de 1856. A esses três percussores, Bethell (2009) 

acrescenta alguns outros que, em nome de uma unidade latino-americana, disseminavam a ideia 

de realocar geopoliticamente a região. 

Apesar da fragmentação da América Espanhola em dez repúblicas no 

momento de sua independência (até meados do século já havia 16), esses 

políticos, intelectuais e escritores, nos anos 1850 e 1860, mantinham a ideia 

(anteriormente propagada não só por Simón Bolívar, mas mais notavelmente 

por Andrés Bello) de que existe uma consciência e identidade hispano-

americana/latino-americana comum que supera os ‘nacionalismos’ locais e 

regionais. (BETHELL, 2009, p. 292) 

 

Uma exceção a esse conjunto de intelectuais que se pautavam na ideia da identidade 

latino-americana como elemento de integração, na primeira metade do século XIX, pode ser 

localizada na Argentina. Os intelectuais de Buenos Aires se reuniram em um salão literário46 

que “considerava a Argentina, e principalmente Buenos Aires, a manifestação da civilização 

europeia num ambiente hispano-americano predominantemente bárbaro” (BETHELL, 2009, p. 

292) e, dessa forma, se afastavam da perspectiva da integração a partir de uma identidade 

comum, se espelhando nos EUA e Europa como modelo. Em relação ao Brasil, o historiador 

sugere que o distanciamento dessa ideia de identidade latino-americana teria sua gênese na 

própria constituição do Estado Nacional brasileiro, sendo que as referências dos intelectuais 

brasileiros eram marcadas por um movimento político sustentado pelas elites. 

O importante é que nenhum dos políticos, intelectuais e escritores hispano-

americanos que primeiro utilizaram a expressão “América Latina”, e nem seus 

                                                           
46 O mencionado salão literário adquiriu especial relevância para a consolidação da Geração de 1837, em Buenos 

Aires. Desse grupo fez parte importantes nomes da intelectualidade e da política argentina, como Domingo 

Faustino Sarmiento (presidente entre 1868 1874), Juan Bautista Alberdi (cuja obra influenciou a escrita do texto 

constitucional argentino), Bartolome Mitre (presidente entre 1862 a 1868) e o escritor Esteban Echeverría. A esse 

respeito recomendamos a leitura de SHUMWAY, Nicolas. A invenção da Argentina: História de uma ideia. 

Edusp/UnB,2008. 
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equivalentes franceses e espanhóis, incluíam nela o Brasil. “América Latina” 

era simplesmente outro nome para América Española. (BETHELL, 2009, p. 

293) 

 

A exclusão do Brasil nas referências à América Latina, nesses primeiros tempos, inclusive 

entre os próprios intelectuais brasileiros – que miravam nos EUA e na Europa como modelos - 

incutiu no imaginário brasileiro essa ideia de afastamento, uma vez que não estava em pauta a 

ideia de uma identidade latino-americana no país. O Brasil Imperial se organizava em torno do 

Atlântico, sendo que “suas principais ligações políticas e econômicas eram com a Grã-Bretanha, 

enquanto suas ligações culturais eram com a França e, em menor proporção, com Portugal ” 

(BETHELL, 2009, p. 295) e as relações com os países vizinhos eram limitadas, sendo que 

apenas com a Argentina eram mantidas relações mais duradouras, especialmente por 

motivações bélicas47, seja através de alianças ou antagonismos.  

O programa político Republicano incluía a referência à América Latina, e sinalizava para 

a necessidade de romper o isolamento do Brasil em relação a região. O governo republicano foi 

seduzido pela ideia do pan-americanismo estadunidense, que tinha evidentes objetivos de 

fortalecer sua influência política e econômica sobre a região, em contraposição a unidade das 

repúblicas hispano-americanas. Tendo em vista as questões fronteiriças, durante a República 

Velha, dois fatos se destacam no âmbito das relações internacionais entre o Brasil e seus 

vizinhos: a Questão de Palmas (1895) e a anexação do Acre (1903)48. Essa clara tendência a 

apoiar os EUA se manifestou, inclusive, com o apoio ao país em alguns contextos políticos. 

Na visão dos brasileiros, existiam dois gigantes no hemisfério ocidental, sem 

dúvida desiguais: os Estados Unidos e o Brasil. Ambos de proporções 

continentais; ambos com recursos naturais abundantes e alto potencial 

econômico; ambos “democracias” estáveis (a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1891 foi amplamente baseada na Constituição norte-

americana); e ambos, acima de tudo, distintos da América Espanhola ou 

Latina. (BETHELL, 2009, p. 297) 

                                                           
47 No século XIX, Brasil e Argentina se envolveram em três guerras: disputa pela Província Cisplatina/Banda 

Oriental, entre 1825 e 1828; Guerra da Prata, disputando a hegemonia da região platina e contra Rosas, prestando 

apoio as províncias insurgentes, entre 1851 e 1852, e; Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), um longo conflito 

no qual o Brasil se aliou a Argentina e Uruguai, contra Solano Lopez, o que ocasionou grandes perdas para o 

Paraguai.    
48 Questão de Palmas: a Argentina reivindicava o conteúdo do Tratado de Madri que, hipoteticamente, conferiria 

ao país vizinho a porção oeste dos territórios dos estados do Paraná e Santa Catarina. As negociações foram 

reportadas ao governo estadunidense, que arbitrou a questão, concedendo parecer favorável ao Brasil.   
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Em relação aos intelectuais latino-americanos, houve um certo interesse em promover a 

identificação entre Brasil em relação à América Latina, especialmente por conta das 

semelhanças históricas observadas, sendo ressaltado o interesse em cunhar a união Ibero-

americana - termo que incluiria países colonizados por Espanha e Portugal. Outra vertente 

defendia a proposta Indo-americana, considerando a inclusão de populações negras, indígenas 

e mestiças, sendo a figura mais notável o peruano José Carlos Mariátegui. Contudo, 

independentemente do termo utilizado e das intenções políticas subjacentes ao uso desse, o 

Brasil permaneceu afastado da ideia de se identificar com o que seria a América Latina.  

*** 

Revisar essa historiografia é fundamental para auxiliar na localização de alguns dos 

fundamentos que constituíram a ideia do distanciamento do Brasil em relação à América Latina 

e, diante da produção dos autores revisitados, é possível entender o fenômeno a partir de três 

dimensões. A primeira seria a lacuna ocasionada no processo de escolarização, uma vez que os 

conteúdos de ensino sobre a região são insuficientes para promover o interesse dos estudantes 

e, conforme alerta Bittencourt (2005) ao percorrer a História da Educação, as generalizações 

desses conteúdos impedem que sejam despertados interesses sobre a história e cultura da região. 

Tendo em vista nosso objeto de pesquisa, essa deficiência na formação básica e também na 

formação inicial – posto que não existem relatos do ensino de História da América nos cursos 

de Licenciatura - são fatores a serem considerados, pois se interpõe como barreiras que 

prejudicam a compreensão do tema, perpetuando esse distanciamento do Brasil perante a 

região. Já na perspectiva de Prado (2001), percebemos que a produção de conhecimento 

acadêmico sobre o tema encontra como barreiras as tendências acentuadamente ideológicas, 

sendo que essa perspectiva acabou por afastar possíveis pesquisadores, que equivocadamente 

consideravam o estudo como eminentemente políticos. Já Bethell (2009) localiza, nos discursos 

do século XIX, as possíveis gêneses do uso do termo América Latina e identifica os jogos 

políticos que permearam essa utilização.  

Por trás da produção desse distanciamento, opera uma lógica homogeneizante e articulada 

aos projetos políticos de constituição dos estados nacionais na América Latina ainda no século 

XIX. Para Candau e Russo (2010) a compreensão desse processo histórico não recai apenas 

sobre o espectro político, mas fundamenta-se em intencionalidades culturais, sendo que esse 
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contexto “supôs um processo de homogeneização cultural em que a educação escolar exerceu 

um papel fundamental, tendo por função difundir e consolidar uma cultura comum de base 

ocidental e eurocêntrica, silenciando e/ou inviabilizando vozes, saberes, cores, crenças e 

sensibilidades” (2010, p. 154). À escola foi atribuído o papel central na transmissão desses 

valores culturais, contudo, o tensionamento social observado nos últimos anos apresenta 

potencial para transgredir essa lógica homogeneizante, justamente porque tem-se a 

compreensão histórica do entranhamento dos laços de colonialidade que ainda permanecem e 

moldam essa instituição.   

O que podemos aferir, a partir desse recorrido histórico, é a constatação de que a pouca 

repercussão, na escola, desses estudos, afasta a possibilidade de diálogo intercultural, contudo, 

no limiar do século XXI, e na emergência de novas fontes de estudo, será possível ampliar o 

interesse dos estudantes em relação a esse tema. Tendo em vista que as professoras dos 

estudantes latino-americanos passaram por esse sistema educativo, que limitou tais saberes e 

na formação inicial foram poucas as oportunidades de se apropriar dessa discussão, é possível 

vislumbrarmos que o contato cotidiano com estudantes imigrantes latino-americanos apresenta 

um potencial formativo muito relevante, uma vez que esse contato pode despertar o interesse 

em conhecer os contextos de origem das famílias que passaram a frequentar a escola, e essa 

hipótese se confirmou no decorrer da pesquisa de campo. 

 

3.4 Os desafios da Educação para Imigrantes 

O acesso à educação é considerado um dos direitos humanos e, de acordo com o 45º artigo 

da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 

Migrantes e dos Membros das suas Famílias49 (ONU, 1990) os membros das famílias dos 

trabalhadores migrantes tem o direito de acessar a instituições e serviços educativos, sem 

prejuízo das condições de admissão e outras normas fixadas pelas instituições e serviços em 

                                                           
49 Essa Convenção ainda não foi regulamentada pelo Estado brasileiro. A pesquisa que realizamos apontou que a 

proposta para apreciação, apresentada ao Congresso Nacional pelo então Ministro de Relações Exteriores Celso 

Amorim em dezembro de 2010, encontra-se com a tramitação pausada desde 11/06/2015. Disponível em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=489652 .  Acesso em 19/06/2018. 
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causa. Essa mesma Convenção50 orienta que os filhos de trabalhadores migrantes devem ter as 

mesmas condições de igualdade no tratamento que os nacionais, não podendo ser negado ou 

limitado o acesso aos estabelecimentos escolares em função de documentação dos pais ou do 

próprio estudante (ONU, 1990, artigo 30º). A mais recente legislação migratória e de 

abrangência nacional é Lei de Migração (Lei nº 13.445), sancionada em 24 de maio de 2017 e, 

de acordo com o 4º artigo, está assegurado ao imigrante o direito à educação pública, sendo 

vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória (BRASIL, 2017), 

sendo essa a única referência ao direito a Educação nessa legislação. Recuperar essa normativa 

é importante para identificar, no contexto contemporâneo, como é entendido esse direito para 

os imigrantes e suas famílias.   

As pesquisas sobre o acesso à Educação, por parte de imigrantes, ganharam um novo 

fôlego especialmente no início do século XXI, ocasionadas, especialmente, pelos novos fluxos 

migratórios oriundos do sul global e pelo fortalecimento dos movimentos sociais de imigrantes. 

Nesse processo de articulação e em consonância com as normativas internacionais, 

especialmente aquelas produzidas pela ONU, foram eleitos temas primordiais sobre os quais 

alavancaram suas lutas, e o acesso à Educação é um desses temas.  

No panorama do direito à Educação por parte das populações imigrantes, as produções 

de Magalhães (2010) e Waldman (2012) fulguram como paradigmáticas, pois reorientaram o 

teor da discussão para as questões do contemporâneo e simbolizaram um significativo avanço 

nas questões referentes a documentação, terminologias, mapeamento de atores sociais e a 

responsabilidade dos sistemas de ensino. Sobre o trabalho pedagógico na escola, Carvalho 

(2015) explicita a relevância do estudo sob o ponto de vista de uma escola municipal, 

apresentando a trajetória de sua pesquisa de pós-Doutorado, realizada junto aos educadores. 

Seguindo a direção do trabalho pedagógico, Lazare-Gabriel (2016) e Robim (2017) apresentam 

a dimensão do acolhimento à luz da discussão linguística.  

                                                           
50 De acordo com Waldman (2012, p. 164, op. cit.), na América do Sul os países que ratificaram a referida 

Convenção foram: Argentina (2005), Chile (2005), Guiana (2010), Paraguai (2008) e Peru; aderiram: Bolívia 

(2000), Colômbia (1995), Equador (2002) e Uruguai (2001) e; assinou: Venezuela (2011). As distinções sobre a 

terminologia também são explicitadas por Waldman (2012, p. 164), sendo que ratificar significa tomar para sim, 

unilateralmente, a obrigatoriedade de garantir juridicamente, por parte do Estado, os mecanismos que efetivem o 

conteúdo de um tratado internacional. A assinatura seria a sinalização do consentimento em relação ao conteúdo, 

de modo bilateral. Já a adesão se refere tem um efeito semelhante a ratificação.    
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Já Oliveira (2013) apresenta os dados de uma pesquisa etnográfica realizada em turmas 

de estudantes do ensino fundamental, na rede municipal de São Paulo. Sobre o acolhimento na 

Educação Infantil, modalidade de ensino que atende crianças de 0 a 5 anos, Silva (2014) 

apresentou os resultados de sua pesquisa junto uma Escola Municipal de Educação Infantil. Em 

relação à educação na Bolívia, Silva (2015), nos aporta o cenário da História da Educação desse 

país, que é um dos temas que desperta interesse entre os educadores que atuam junto aos 

estudantes que iniciaram seus estudos nas escolas bolivianas. Essas pesquisas se destacam 

justamente por evidenciar que as redes de ensino começam a se deparar com o fenômeno 

migratório e construir políticas a esse respeito, conforme afirmou Norões (2016), logo, é 

relevante conhecer a direção que orienta as pesquisas sobre a Educação para Imigrantes no 

contexto contemporâneo, analisar as motivações que guiaram esses pesquisadores e nos 

apropriarmos das diversas matizes que compõe esses trabalhos. 

 

3.4.1 As pesquisas sobre o direito à Educação 

Compreender o acesso à educação como um direito humano e evidenciar as barreiras 

impostas a esse direito, por parte dos imigrantes, é a tônica da dissertação “Fronteiras do Direito 

Humano a Educação: um estudo sobre os imigrantes bolivianos nas escolas públicas de São 

Paulo”, defendida por Giovanna Modé Magalhães, fruto de uma pesquisa realizada junto a 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, no ano de 2010. O trabalho se inicia 

com um acurado panorama do contexto migratório, no qual são especificadas tanto o fenômeno 

migratório quanto as fundamentações teóricas que ancoram a perspectiva da mobilidade 

humana enquanto um direito. No que se refere à Educação enquanto um direito a ser garantido 

e a relação entre o Brasil e essas orientações internacionais, a autora informa que o país ratificou 

uma série de instrumentos de garantia de direitos, sendo esses o Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (1966), Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

(1966), Convenção da UNESCO contra a discriminação da Educação (1960), Convenção 

internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965), 

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação da Mulher (1979) e 

Convenção dos Direitos da Criança (1989) (MAGALHÃES, 2010, p. 98).  
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Ao tratar do arcabouço produzido pelas organizações internacionais, o texto alerta para 

duas questões importantes, uma vez que a implementação dessas orientações depende da 

iniciativa política dos governos – e a morosidade na discussão referente a Convenção 

internacional sobre a Proteção de Todos os Trabalhadores Migrantes e suas Famílias, que se 

arrasta há quase dez anos na Câmara Federal é um exemplo disso - e a discussão referente aos 

propósitos educativos, posto que existem níveis de compreensão distintos sobre quais seriam 

os propósitos da educação. A discussão conceitual da garantia desse direito é tomada de 

Katarina Tomasevski, e se alicerça em três dimensões que deveriam ocorrer de forma 

simultânea: o direito humano à educação, os direitos humanos na educação e os direitos 

humanos por meio da educação. Magalhães (2010) define que o direito humano à educação é a 

oferta das condições, por parte do Estado, para a efetivação do direito (financiamento 

educacional, condições de trabalho para os docentes, legislação não restritiva), os direitos 

humanos na educação têm vinculação com o reconhecimento das diversidades presentes na 

escola e a construção de ações pedagógicas que discriminem positivamente essa diversidade, 

como materiais didáticos específicos e adaptação dos contextos escolares para acolher o público 

diverso. Em relação a efetivação dos direitos humanos através da educação, a autora 

exemplifica contextos relativos as finalidades da educação, intrinsecamente associados a defesa 

e promoção desses direitos através do estímulo a autonomia e senso crítico de todos os 

estudantes, o que não incide apenas sobre os estudantes identificados como ‘as minorias’ 

(MAGALHÃES, 2010, p. 101-102).  

Outra importante contribuição da autora, também tomada de Tomasevski, é trazer à tona 

os critérios que oportunizem a realização do direito humano a educação. Balizados em quatro 

dimensões, esses critérios são a disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e adaptabilidade. 

Dessa forma, um sistema educativo deve estar disponível em quantidade suficiente, acessível 

por não haver barreiras restritivas ao acesso, aceitável a partir dos padrões mínimos de 

qualidade e adaptáveis no sentido de estar flexível para responder as necessidades dos 

estudantes (MAGALHÃES, 2010, p. 102), sendo que essas dimensões foram adotadas pelo 

Comitê de direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. Relacionando essa perspectiva 

conceitual ao debate da Educação para Imigrantes, a pesquisa identifica que podem ser 

percebidas inúmeras violações. Nesse aspecto, a dissertação pode ser entendida em três partes, 
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pois explicita o acesso e permanência de estudantes imigrantes na escola, a relação entre o 

estudante imigrante e a escola brasileira e a expectativa das famílias bolivianas em relação à 

escola.  

Ao tratar das barreiras, são relatadas situações que limitam o acesso à educação por parte 

dos estudantes imigrantes, são mencionadas a burocracia em relação a documentação, falta de 

informações para acessar os direitos, invisibilidade dos estudantes, indiferença em relação ao 

idioma e as situações concretas da vida material (como as dificuldades em conciliar o trabalho 

e os estudos). A pesquisadora realizou incursão em escolas e local de moradia das famílias, 

onde pode recolher depoimentos de estudantes, mães e profissionais da educação.  

Em 2012 foi publicada a dissertação “O acesso à educação escolar de imigrantes em São 

Paulo: a trajetória de um direito”, defendida por Tatiana Chang Waldman, trabalho que se insere 

no campo do Direito, e possibilitou identificar as limitações ao acesso à educação a partir de 

aportes jurídicos, debruçando sobre a documentação que ampara esse direito e as sucessivas 

ações de cerceamento ao acesso à Educação do qual são vitimados os imigrantes.  

Um destaque importante que a dissertação evidencia é a atuação da sociedade civil em 

defesa dos direitos educativos dos imigrantes, como pode ser observado em relação ao debate 

instaurado após a publicação da Resolução nº 9/1990, dispositivo legal da Secretaria Estadual 

de Educação de São Paulo que impediu o acesso e a permanência de estudantes imigrantes 

indocumentados nos sistemas de ensino. A referida Resolução, publicada dois anos após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, restringiu o direito a educação tendo como base 

o Estatuto do Estrangeiro. Na ocasião, haviam algumas unidades escolares que, a despeito da 

orientação sobre obrigatoriedade da apresentação de documentos, efetivavam as matrículas e 

garantiam o acesso.  

Durante a vigência dessa Resolução nº 9/1990, as matrículas de imigrantes 

indocumentados foram canceladas e foi nesse contexto que se fortaleceu a atuação de 

organizações civis como a Pastoral dos Imigrantes, que pleitearam a revogação dessa legislação 

restritiva junto aos órgãos competentes. Waldman (2012) entrevistou importantes personagens 

desse contexto e os relatos desse histórico é um os capítulos mais inquietantes da dissertação, 

pois apresenta um cenário de luta política com alguns revezes para as comunidades imigrantes. 
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Após cinco anos de exclusão e flagrante desrespeito aos direitos humanos desses imigrantes, 

foi assinada a Resolução nº 10/1995, fundamentada nos princípios de não-discriminação 

preconizados pela Constituição de 1988.  

No âmbito municipal, a autora ressalta duas consultas enviadas ao Conselho Municipal 

de Educação sobre a Educação para Imigrantes, que geraram pareceres do referido Conselho a 

respeito do tema. O primeiro é o Parecer 07/1998, no qual se questionava sobre os 

procedimentos a serem adotados em relação à matrícula para os indocumentados, cujo parecer 

apontava para a imediata admissão da aluna, em consonância com a política adotada na 

Secretaria Estadual de Educação. Já o Parecer nº 17/2004 atende ao questionamento acerca da 

divergência de interpretações – em relação ao Conselho Municipal e o Conselho Estadual de 

Educação - em relação ao envio de dados dos estudantes imigrantes indocumentados ao 

Ministério da Justiça e sustenta que a questão da documentação “ultrapassa os limites 

burocráticos-administrativos, envolvendo os direitos fundamentais do ser humano. Sendo, 

portanto, oportuno o pronunciamento de uma posição clara na defesa do direito pleno à 

educação” (WALDMAN, 2012, p. 126).         

Esses exemplos apresentados por Waldman (2012) manifestam um histórico inglório em 

relação a promoção do direito humano à educação, sendo esse negado, cerceado e questionado 

por parte dos agentes públicos, o que contrasta sobremaneira ao que orientam os organismos 

internacionais e dos quais o Brasil é signatário.        

É relevante destacar que as duas pesquisadoras relataram dificuldades em acessar dados 

quantitativos precisos sobre a presença de estudantes imigrantes, e Waldman (2012, p. 203-

206) apresenta os dados referentes ao Censo Escolar da Educação Básica de 2011, da Secretaria 

Estadual de Educação de São Paulo, que revela a quantidade de 18.906 estudantes matriculados 

nas redes de ensino (particular e pública) do estado de São Paulo, entre documentados e 

indocumentados, contudo, a pesquisadora não se detém a comentar esses dados de forma 

pormenorizada no decorrer de sua dissertação, uma vez que sua pesquisa objetiva analisar o 

fenômeno da imigração e os direitos educativos a partir de aspectos jurídicos.  

Já Magalhães (2010, p. 24), que utiliza os dados de matrícula como fontes para a pesquisa, 

evidencia que encontrou certa dificuldade em obter as informações, afirmando que 
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inicialmente, ao entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, ouviu 

dos responsáveis que esses dados específicos – sobre alunos imigrantes -  não existiam, porque 

não havia discriminação por nacionalidade, sendo que todos eram tratados como iguais todavia, 

após insistência da pesquisadora, esses dados foram sistematizados e enviados para compor a 

pesquisa – e estão publicados na página 179 da dissertação. Ao se referir a Secretaria Estadual 

de Educação, a pesquisadora relata que encontrou a mesma dificuldade, porém, com o agravante 

de não obter os dados desagregados. A partir das experiências de Waldman (2012) e Magalhães 

(2010) que, na coleta de dados não obtiveram resultados tão satisfatórios, podemos refletir sobre 

os procedimentos de recenseamento das redes de ensino e da transparência na divulgação desses 

dados.   

Para além da disponibilização dos dados, outro agravante é a metodologia de coleta de 

informações e, esse respeito, Norões (2016) salienta que os dados podem ser apresentados de 

forma imprecisa justamente por não serem considerarem como centrais na formulação das 

políticas educacionais. 

Ressaltamos que durante o processo de matrícula, assim como a cor, é 

facultado aos pais e responsáveis pela autodeclaração quanto à origem, no 

total ainda pode haver crianças nascidas em outros países sem registro ou 

mesmo declaradas como brasileiras. Sendo assim, somente com estudos in 

loco e com documentos dispostos nas escolas seria possível obter dados mais 

precisos. (NORÕES, 2016, p. 195) 

 

É relevante a constatação da autora porque evidencia a marcante invisibilidade da 

população imigrante acarretada pela deficiência nos levantamentos oficiais produzidos pelos 

sistemas de ensino. Para além da omissão em relação ao item ‘origem nacional’, é possível 

verificar ainda a incongruência nos dados relativos a origem familiar dos estudantes. Não 

podemos dirimir a influência que a cultura familiar exerce sobre o sujeito em sua produção 

identitária e, nesse sentido, por não haver essa especificação nos dados, torna-se tarefa árdua 

realizar o mapeamento da segunda geração de imigrantes latino-americanos nas escolas e no 

sistema de ensino, cuja expressividade numérica possivelmente supere a quantidade de 

matrículas de imigrantes da primeira geração. Waldman (2012) também contribui nessa 

perspectiva ao apontar para a existência de categorias que nos auxiliam a compreender a 
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diferenciação entre filhos imigrantes e filhos de imigrantes e, apoiando-se em Alejandro Portes, 

a autora define essa diferenciação a partir de duas categorias. Dessa forma, a primeira categoria 

(filhos imigrantes) é composta por 

[...] crianças imigrantes inclui jovens que nasceram no exterior e ingressaram no país 

receptor após o período da infância para permanecerem e concluírem sua formação 

educacional. A segunda categoria, crianças de imigrantes, inclui crianças filhas de 

imigrantes, mas nascidas no país receptor e crianças nascidas no exterior e que 

imigraram com pouca idade para o Estado de destino. ”  (WALDMAN, 2012, p. 105) 

 

A importância dessa compreensão articula-se ao que já foi exposto anteriormente, 

especialmente quando refletimos sobre a presença dos latino-americanos e seus descendentes 

na cidade de São Paulo logo, compreender a segunda geração e o modo como essa está presente 

e manifesta nas escolas é um empreendimento estimulante. As narrativas que circulam sobre 

‘as crianças imigrantes’ e suas mães, descritas como zelosas, podem adquirir um novo 

significado especialmente entendermos como esses estudantes se posicionam perante sua 

condição, e como essa identidade – constituída em movimento – incorpora esses elementos 

culturais. 

 

3.4.2 Os significados da migração no processo educativo 

A compreensão da relação entre a migração, o território e a escola foi o objeto da pesquisa 

de pós-Doutorado de Carvalho (2015) e a publicação dos resultados de se trabalho aporta 

significativa contribuição. Tratando de analisar as estratégias utilizadas por bolivianos, 

peruanos e paraguaios no estabelecimento da negociação de suas culturas nas escolas da região 

central da cidade de São Paulo, o autor evidencia como as comunidades escolares lidam 

cotidianamente com a diversidade presente nesses espaços.  

Para empreender a pesquisa, inicialmente foram elencadas duas unidades escolares da 

Rede Municipal de ensino de São Paulo, localizadas na região do Pari e Canindé, contudo, 

algumas dificuldades fizeram com que apenas uma dessas fosse acompanhada e foi na EMEF 

Infante Dom Henrique que o pesquisador focou seu trabalho e desenvolveu as atividades de 

pesquisa-ação. Em relação aos dados levantados pelo autor, o mesmo informa que existe uma 
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presença significativa de famílias latino-americanas nos equipamentos educacionais 

inicialmente selecionados, sendo que ambas registram quantidades elevadas de matrículas – 

40% na EMEF Anália Franco Bastos e 12,5% na EMEF Infante dom Henrique – sendo que a 

nacionalidade mais expressiva é a de bolivianos.  Ao discorrer sobre esses dados, que são 

produzidos pela Secretaria Municipal de Educação, Carvalho (2015, p. 165) afirma que esses 

dados “não levam em consideração os alunos de origem boliviana, mas nascidos no Brasil, que 

se totalizados, aumentariam enormemente estes números”. Essa reflexão do autor reafirma o 

que expusemos anteriormente, uma vez que os números oficiais, ao não quantificar a segunda 

geração de imigrantes através do sistema de gerenciamento de matrículas, não proporciona a 

captura de algumas especificidades, especialmente geradas pela origem cultural, apreendidas 

pelo contexto familiar e constituintes da identidade desses estudantes. E considerando que a 

constituição identitária é elemento relevante no percurso ensino-aprendizagem, se 

consideramos que as dinâmicas de participação e protagonismo destes estudantes podem 

enriquecer o contexto escolar, não é compreensível que agentes públicos sustentem a afirmação 

de que a ‘não discriminação’ pode ser garantida através do não-reconhecimento da origem 

nacional dos estudantes nos registros oficiais. 

As reflexões do autor, resultaram na publicação do artigo “Território do significado: a 

cultura boliviana e a interculturalidade na rede municipal de São Paulo”, no qual Carvalho 

(2015) recolhe depoimentos de profissionais que atuam na escola, como o diretor, coordenadora 

pedagógica e professoras de Arte, Geografia e Língua Portuguesa e, através das narrativas, é 

possível apreender um panorama da unidade escolar pesquisada. Além da presença de 

estudantes imigrantes, o autor expõe questões relativas a arquitetura escolar – muros, grades, 

portões e cadeados – e revela que, na EMEF Infante Dom Henrique, essa arquitetura foi 

pedagogicamente subvertida, uma vez que era propósito do grupo de educadores realizar a 

abertura da unidade para a comunidade. Os portões abertos sinalizam que aquele espaço se 

propõe ao diálogo com a comunidade que a cerca. Relevantes também são as reflexões do autor 

sobre a rotina, os tempos escolares e as demandas colocadas para a instituição e, a esse respeito, 

ele questiona “dentro de um território com tantas urgências e demandas como é a escola, como 

conseguir olhar de forma atenta para a diversidade? Como não se deixar automatizar pelo 

cotidiano, fechando os olhos para a vida que pulsa nela? ” (CARVALHO, 2015, p.185).  
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Dentre os depoimentos recolhidos pelo pesquisador, há um eixo interessante para nossas 

reflexões que a o modo como os professores traçam o perfil dos estudantes imigrantes e de suas 

famílias. As afirmações corroboram com o que circula socialmente sobre a percepção desses 

estudantes, sendo ressaltadas características como silenciosos, tímidos, reservados, quietos, 

focados, sendo traçada, inclusive, uma distinção entre os estudantes originários de Santa Cruz 

e do Altiplano (CARVALHO, 2015, p. 187-189). Um elemento digno de nota é ressaltado por 

uma professora que, ao refletir sobre os conteúdos de ensino, se questiona sobre o aprendizado 

desses alunos, uma vez que a aferição envolve inúmeros instrumentos e o posicionamento 

verbal, na sala de aula, é um deles. A professora, que é docente de Língua Portuguesa, revela 

que como estratégia, as vezes se comunica em Espanhol. A coordenadora pedagógica, em seu 

depoimento, questiona essas características comportamentais, que geralmente são positivadas 

pelos professores, e ressalta que, na maioria das vezes, é possível observar que esse isolamento 

acarreta em prejuízos no rendimento escolar desses estudantes. Essa percepção é reforçada no 

depoimento do diretor da escola, que sustenta que o fato desses estudantes imigrantes não 

apresentarem questões de indisciplina, acabam por permanecer invisibilizados no processo 

educativo. Para ele, quando algum tema referente aos estudantes imigrantes é ressaltado pelo 

grupo docente, isso se dá em decorrência de alguma demanda específica, contudo, o diretor 

afirma que muitas das discussões coletivas ocorrem por insistência da gestão, que induz alguns 

temas e sugere projetos de intervenção. 

O artigo também expõe o projeto pedagógico da escola, intitulado Escola Apropriada: 

educação, cidadania e direitos humanos, que inicialmente envolveu um grupo de pesquisadores 

(no qual se incluiu Carvalho) e os educadores da escola. Iniciado em 2014, esse projeto foi 

constituído com o propósito de envolver estudantes brasileiros e imigrantes, e a comunidade 

escolar, sendo que as ações visavam promover a integração desses 

[...] por meio do conhecimento e difusão de valores públicos e princípios 

éticos, o que tornaria possível suplantar o preconceito e a discriminação 

típicos da desinformação e do desconhecimento, favorecendo assim o 

protagonismo dos alunos estrangeiros e/ou descendentes para que tivessem a 

oportunidade de lutar pelos seus direitos ao mesmo tempo que reconhecidos 

na sua diversidade. (CARVALHO, 2015, p. 193) 
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As atividades desse projeto eram organizadas através de reuniões entre a equipe escolar 

(o que incluía os pesquisadores) e os estudantes e seus familiares, cujo diálogo se estruturava 

nas questões apresentadas pelos estudantes em relação ao ambiente escolar e no desejo, por 

parte dos educadores, de promover ações que fossem protagonizadas pelos estudantes. 

Constava, no planejamento do projeto, a incursão cultural e essa atividade foi realizada na 

Bolívia e, contando com financiamento da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, 

alunos e educadores realizaram uma pesquisa de campo no país vizinho, elemento que 

enriqueceu sobremaneira a trajetória da escola, pois desdobrou novas possibilidades de inclusão 

dos saberes das culturas imigrantes ao trabalho pedagógico desenvolvido, uma vez que a ideia 

e princípios da escola apropriada permanece viva e orienta outros projetos da escola.   

Um outro tema relevante, e que desperta interesse entre os educadores brasileiros que 

atuam com estudantes imigrantes bolivianos é o sistema educativo da Bolívia. É comum entre 

esses educadores o discurso de que há um choque muito grande quando os estudantes recém-

chegados conhecem o contexto escolar brasileiro, por conta de fenômenos de indisciplina e 

desrespeito com os quais se relacionam os alunos brasileiros. No intuito de conhecer o histórico 

da política educacional da Bolívia, recorremos a dissertação “Trabalho decente, divisão do 

trabalho e integração regional: educação profissional para imigrantes bolivianos em São Paulo”, 

defendida em 2015 por Bianca Carolina Pereira da Silva, junto ao PROLAM/USP.  

Na pesquisa, Silva (2015) discute a Educação em interface com o mundo do Trabalho, e 

contribui ao estabelecer o acesso à educação – no caso, a Educação Profissional -  como 

elemento de melhoria da qualidade de vida e condições dignas de trabalho, elemento 

imprescindível para a construção de projetos de vida no país de acolhimento. No capítulo 3 da 

referida dissertação, intitulado A “Educação lá e a partir de lá”, há um resgate da história da 

educação na Bolívia e os elementos apresentados contribuem para termos a dimensão de como 

têm se desenvolvido as políticas educativas no país. O recorrido histórico empreendido por 

Silva (2015) começa com a advento das ‘Escuelas ambulantes e indigenales’, projeto colocado 

em prática no ano de 1906 e que se guiava por uma lógica eurocêntrica e colonialista. A autora 

informa que essas escolas se destinavam as populações indígenas e campesinas e ofereciam um 

currículo limitado as quatro operações matemáticas, idioma espanhol e cristianismo; haviam 

também as instituições confessionais. Simultaneamente a essa proposta governamental, foram 
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criados espaços escolares geridos pelos próprios indígenas, sendo que muitas delas eram 

‘clandestinas’ porque se vinculavam aos movimentos de resistência indígena que se opunham 

ao poder político e ideológico dos latifundiários (uma permanência histórica que resistiu ao 

processo de independência e se assentava no colonialismo). Essas escolas indígenas se 

estruturavam a partir da lógica comunitária e eram entendidas como instrumento de superação 

da dominação.  

Em 1931 foi fundada a Escuela Ayllu de Warisata e, de acordo com Silva (2015, p. 73-

75), foi uma importante referência para a escolarização das populações indígenas e é tida como 

basilar para a legislação educacional em vigência atualmente na Bolívia. Esse modelo educativo 

reivindicava a valorização da cultura andina e a sua administração era comunal e o currículo 

era composto pelos conteúdos escolares formais acrescidos de “conhecimentos relacionados a 

organização social aymara, em torno da produção agrícola, pecuária e artesanal”, o que 

conectava o saber local ao processo formativo. Ainda de acordo com a pesquisadora, a 

organização era democrática e participativa e respeitava as tradições culturais próprias das 

comunidades, sendo as instâncias decisórias composta pelos sábios indígenas, pais e mestres, 

que tomavam as decisões em assembleias. Essa experiência educativa foi fragmentada a partir 

dos anos 40 do século XX, através da intervenção do Estado. A mudança política, ocasionada 

pela Revolução Nacionalista de 1952, colocou em curso uma reforma educativa implementada 

no ano de 1955, que propôs a universalidade, gratuidade e obrigatoriedade do direito à educação 

e visava sanar o déficit educacional do país. Entendendo a educação como fator de 

desenvolvimento nacional, o sistema de ensino foi organizado em etapas e o foco foi a 

alfabetização. Silva (2015, p. 79) pondera que, do ponto de vista conceitual, permanecia a ideia 

de integração das populações indígenas, uma vez que essa proposta era universalista. A reforma 

de 1955 vigorou até fins do século XX, contudo, não efetivou as transformações inicialmente 

almejadas.  

A tendência neoliberal51 orientou as mudanças no sistema educativo e, em 1994, foi 

elaborado um Programa de Reforma Educativa, que tinha como plataforma política a criação 

                                                           
51 O Neoliberalismo é uma corrente de intervenção econômica que surge com força a partir dos anos 70 do século 

XX, representando a hegemonia do capital financeiro internacional, cujos pilares são: a desregulamentação de leis 

trabalhistas e de agências do Estado, privatização e desnacionalização da economia. A esse respeito, consultar 
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de estratégias de valorização da interculturalidade e bilinguismo. As propostas foram 

construídas em decorrência dos compromissos assumidos pela Bolívia em órgãos internacionais 

e incidiram, especialmente, sobre a educação primária (conforme as proposições do Banco 

Mundial). As críticas a essa reforma educacional se baseiam na limitação do ensino bilíngue as 

comunidades indígenas – não abarcando a totalidade da população – e na ausência da 

participação docente e da sociedade civil no planejamento das ações (SILVA, 2015, p. 91).  

Em 2006 chega ao poder o primeiro presidente indígena da Bolívia, Evo Morales, eleito 

com uma plataforma orientada para a necessidade de refundação do Estado Boliviano. Em 2009 

é proclamada a Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia e, em 2010, é decretada 

a lei “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, que fixa os princípios e bases da educação boliviana. 

O sistema educativo proposto por essa legislação tem como bases a já mencionada Escuela 

Ayllu de Warisata, e se fundamenta na valorização dos saberes locais e na participação da 

comunidade. Conforme já salientado, é comum ouvir de professores que as famílias dos 

estudantes bolivianos são participativas e preocupadas em acompanhar o desempenho escolar 

de seus filhos, e contrastam com o que pode ser percebido em relação as famílias de estudantes 

brasileiros. Essa compreensão sobre os elementos que compõe a Cultura Escolar, é internalizada 

na sociedade de acordo com as experiências sociais vivenciadas, logo, ser originário de uma 

cultura que tem um histórico de valorização do ambiente educativo como promotor de direitos 

e que enseja a participação é um fator de expectativas dessas famílias, o que poderia explicar 

sua relação com a escola brasileira.      

3.4.3 Pesquisas de professores da RMESP: a sensibilidade e a perspectiva daqueles que 

convivem cotidianamente com os estudantes imigrantes 

  As dinâmicas do trabalho pedagógico, seja ele de Gestão ou diretamente relacionado ao 

processo ensino-aprendizagem, são marcadas por ‘urgências’, que extrapolam a esfera do 

planejamento e requerem soluções imediatas e, no já mencionado texto de Carvalho (2015), 

essa questão é evidenciada no depoimento do diretor da escola por ele pesquisada. As 

imposições colocadas pelo cotidiano escolar propiciam, para além de algumas frustações, a 

                                                           
Balanço do neoliberalismo, de Perry Anderson. In: SADER, Emir & GENTILI, Pablo (orgs.) Pós-neoliberalismo: 

as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 9-23. 
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oportunidade de refletir sobre as práticas pedagógicas, numa relação de práxis educativa e, 

nesse aspecto, uma consideração digna de nota é a produção de pesquisas por parte de 

professores que atuam nos sistemas públicos de ensino, sendo essas indagações iniciadas a 

partir das demandas apresentadas por situações concretas vivenciadas na sala de aula e no 

universo escolar. Dentre os educadores que têm retornado as universidades, é possível verificar 

que suas investigações têm se preocupado em abordar algumas nuanças da Educação para 

Imigrantes e, por esse motivo, nos deteremos na análise de quatro dissertações de Mestrado, 

nas quais Oliveira (2013), Lazare-Gabriel (2016), Silva (2016) e Robim (2017).  

Esses pesquisadores, que exerciam suas funções docentes em regiões da cidade de São 

Paulo onde há grande concentração de estudantes imigrantes, se ocuparam em produzir 

trabalhos em escolas da rede municipal em equipamentos de Educação Infantil, como é o caso 

de Ana Paula Silva (2016), cuja dissertação “¡No hablamos español! Crianças bolivianas na 

educação infantil paulistana” defendida junto a UNIFESP em 2014 e convertida em um livro 

em 2016; a professora de História, Lis Régia Pontedeiro de Oliveira (2013), que realizou sua 

pesquisa junto a PUCSP apresenta, na dissertação “Encontros e confrontos na escola: um 

estudo sobre as relações sociais entre alunos brasileiros e bolivianos em São Paulo”, os 

resultados de um estudo etnográfico que explicitou as relações entre diferença e desigualdade, 

pautada especialmente em aspectos raciais; professora de Inglês Ana Katy Lazare Gabriel 

(2016) que realizou a pesquisa na USP, publicou a dissertação “Jogo de espelhos: 

representações sociais de professores de língua portuguesa e de aprendizes bolivianos em 

contexto multicultural na rede pública de ensino”, evidencia a percepção sobre a construção 

das representações de professores e alunos nos contextos nos quais esses estudantes se inserem, 

focando na relação interpessoal e; Reniê Robim (2017), professor de Espanhol em uma escola 

de Ensino Médio, se deteve em investigar os aspectos da apropriação linguística e sua 

dissertação “Construções pronominais e verbos existenciais: comparação da escrita de alunos 

bolivianos e descendentes de primeira geração com alunos brasileiros sem nenhuma 

ascendência hispânica” realizada junto à USP, é capaz de proporcionar uma amostragem sobre 

as variações na escrita entre os estudantes.    

Dentre os trabalhos selecionados para essa análise uma que mais nos angustiou foi aquela 

produzida por Ana Paula Silva (2016), que realizou uma imersão em escolas de Educação 
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Infantil da cidade de São Paulo e cujo título já nos instiga a imaginação e interesse sobre os 

resultados da pesquisa. A afirmação ‘ aqui não falamos espanhol’, que nomeia a dissertação, 

foi recolhida pela pesquisadora e retrata uma realidade que pode ser observada para além das 

três escolas municipais de Educação Infantil pesquisadas pela autora. Após a transcrição dessa 

emblemática sentença, a pesquisadora revela que “a declaração ora em forma de desabafo, ora 

em tom de reclamação, foi utilizada em diversas situações pelas educadoras como uma das 

justificativas utilizadas para explicar as dificuldades na relação com a criança imigrante 

boliviana e sua família” (SILVA, 2016, p. 100).  

A dissertação localizou que a língua é a principal dificuldade nos processos iniciais de 

acolhimento e socialização, sendo apontada pela maioria das docentes entrevistadas e, no que 

se refere à linguagem e a aquisição da Língua Portuguesa, são evidenciadas expectativas dessas 

educadoras em relação as famílias dos estudantes, que acreditam que é no seio familiar que 

deve ocorrer o estímulo ao aprendizado da língua. 

Outro aspecto recorrente na fala das educadoras é a insistência para que os 

pais falem português com seus filhos em casa. Isso se dá, prioritariamente, 

quando as crianças apresentam maiores dificuldades nos processos de 

socialização e aquisição da língua portuguesa. Neste caso, a responsabilidade 

do ensino de português é conferida à família, mesmo que esta não possua o 

domínio do idioma. (SILVA, 2016, p. 106-107) 

 

Os resultados das entrevistas evidenciam essa perspectiva, que é o entendimento do 

domínio da língua como fator de facilitação da integração dos estudantes ao universo escolar, 

e as professoras relatam, que dependendo do tempo de chegada da família ao Brasil, há 

variações na progressiva aquisição desse domínio. Contudo, a pesquisadora alerta que essa 

preocupação com a língua pode escamotear uma discussão conceitual relacionada ao resquício 

do que a autora denomina ‘política nacionalista de caráter unicultural’ que se ampara no 

entendimento da supremacia linguística. Entendimento semelhante pode ser localizado nos 

trechos em que as professoras refletem sobre o processo de assimilação da cultura brasileira e 

sustentam que, uma vez estando no Brasil, esses imigrantes devem se situar culturalmente.  

O trabalho de Silva (2016) também identificou os estigmas, relacionados a higiene e 

vestuário. As professoras relatam que as crianças não são enviadas para a escola com condições 
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adequadas de higiene, sendo utilizado o adjetivo ‘fedidas’ como forma genérica de descrever 

essas crianças. Ao longo das transcrições realizadas pelas autoras, se sobressaem expressões 

como ‘vem a semana inteira com a mesma roupa’, ‘sujeira embaixo da unha’, ‘cheiro de 

cachorro molhado’, ‘vem de qualquer jeito’, entre tantas outras que revelam a percepção 

daquele grupo em relação aos seus estudantes imigrantes.  Nesse aspecto, é aventada a 

possibilidade de que a ‘falta de higiene’ seja uma coisa cultural ‘deles’ ou, quem sabe, ‘uma 

questão genética’. A esse respeito, a pesquisadora salienta que a única fala que diverge dessa 

percepção é de uma professora imigrante de segunda geração, de origem espanhola, e reflete 

que, apesar da situação migratória da família dessa docente ter sido diferente da enfrentada 

pelos bolivianos, o histórico familiar possibilita a identificação, o que possibilita a simpatia 

com aquele grupo estigmatizado.  

Podemos perceber que o preconceito se materializa em discriminação através de algumas 

situações do cotidiano escolar verificadas através da pesquisa etnográfica realizada pela autora. 

Um exemplo disso é o relato de uma festa na escola e, no momento de distribuir um salgadinho, 

a criança boliviana foi impedida de pegar sob a alegação de que estava com as mãos sujas 

(sendo que outra criança brasileira com mãos igualmente sujas pode pegar) e de um momento 

dentro da sala de aula em que, no desaparecimento de um outro alimento, recaiu imediatamente 

sobre uma menina boliviana a suspeita de o haver ‘furtado’. Essas duas situações citadas por 

Silva (2016) sinalizam que o estigma ocasiona em prejuízos sociais para a criança imigrante 

justamente numa fase de escolarização tão importante, que é a Educação Infantil. Contudo, não 

é apenas a criança imigrante - que tem o direito a diversidade negado – que sofre esses prejuízos, 

uma vez que, no processo educativo, a circulação dos saberes afeta também as crianças 

brasileiras, que constroem seus referenciais a partir dessas experiências. O modelo de 

socialização oferecidos as crianças brasileiras não as habilita a questionar os estereótipos, o que 

ocasiona na reprodução desses. 

A desvelamento do modo como se constroem as relações sociais entre estudantes 

imigrantes e brasileiros foi o objeto de pesquisa de Lis Regia Pontedeiro Oliveira (2013), em 

uma escola da região do bairro da Casa Verde, zona norte da cidade de São Paulo. Na 

dissertação “Encontros e confrontos na escola: um estudo sobre as relações sociais entre 

alunos brasileiros e bolivianos em São Paulo” foram apresentados os resultados da pesquisa 
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etnográfica, realizada com estudantes do Ensino Fundamental II da Rede Municipal de Ensino 

de São Paulo.  

Ao elencar as motivações para a pesquisa, Oliveira (2013) afirma que o interesse surgiu 

a partir de observações sobre o modo preconceituoso com o qual eram os estudantes bolivianos 

eram tratados, tanto por professores quanto por alunos. Em relação aos alunos, a pesquisadora 

registra que esse preconceito em relação aos bolivianos se manifestava através tratamento 

pejorativo, os chamando pelo nome, e utilizando o termo ‘bolivas’, “agressões verbais sobre o 

odor dos mesmos; o fato de serem estrangeiros e, portanto, ‘não deveriam estar ali’; sobre 

falarem ‘estranho’ e não fazerem parte do grupo” (Oliveira, 2013, p. 9). Também entre os 

professores e funcionários das escolas circulavam preconceitos, como os comentários em 

relação ao odor e questões sobre a documentação incompleta, contudo, era comum a afirmação 

de que esses estudantes bolivianos tinham bom comportamento, pois eram respeitadores e 

obedientes.  

As observações iniciais, recolhidas no cotidiano de seu trabalho como professora de 

História, se converteram no objeto de pesquisa da autora, que se preocupou em verificar, dentre 

outras coisas, o modo como se dava a interação social entre estudantes brasileiros e bolivianos 

na sala de aula e nos espaços de convivência. Ao apontar os critérios para a escolha dos sujeitos 

da pesquisa, a autora revela que 

Inicialmente, cogitava-se em centrar as observações apenas junto aos alunos 

nascidos na Bolívia e não os descendentes de pais bolivianos, mas essa ideia 

foi abandonada, ao constatar-se que os alunos brasileiros não consideravam se 

o aluno ou aluna nasceu ou não na Bolívia para chama-lo pejorativamente de 

‘boliva’, pois apenas sua aparência física parece ser o estereótipo, daquilo que 

eles entendem por ‘bolivianos’ e, que passam assim a serem estigmatizados.  

(OLIVEIRA, 2013, p. 49) 

 

Essa constatação, que é destacada pela autora, se articula com o que vimos apontando no 

decorrer desse texto, que é o mapeamento e compreensão da segunda geração de imigrantes nas 

escolas. Oliveira (2016) contribui nessa perspectiva ao assinalar que na interação social, é 

comum esses estudantes se constrangerem ao serem identificados como bolivianos, e afirmarem 

que são brasileiros.  Os procedimentos de pesquisa foram a observação dos contextos de sala 

de aula - sete turmas diferentes – e interação sem a presença de professores e fora da sala de 
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aula (foram observados 44 momentos de intervalo entre as aulas). A justificativa para a escolha 

desses dois momentos é a constatação de que as relações se dão de modo distinto em um 

ambiente com a mediação de um adulto – o professor – e em ambientes mais livres, como são 

os espaços de convivência.  

Em relação aos resultados da pesquisa empreendida pela professora, destaca-se a 

percepção de que, num contexto escolar caracterizado por diversas formas de exclusão e 

recorrentes situações de indisciplina e violência, os alunos bolivianos apresentam uma postura 

de submissão, que os distingue dos brasileiros, e essa tendência se manifesta através do “‘olhar 

para baixo’ comum entre os bolivianos, diferente dos brasileiros que ‘encaram’ seus 

interlocutores” (OLIVEIRA, 2013, p. 77) e quando se dirigem ao professor, utilizam sempre 

um tom de voz baixo, demonstrando respeito e reverência. Para dar conta da complexidade de 

situações observadas nas relações entre brasileiros e bolivianos, a autora elaborou uma lista 

composta por quatro indicadores: isolamento, agressões, desprezo/difamação e interações 

positivas; sendo que esses indicadores foram construídos nos dois momentos já mencionados 

(na sala de aula ou nos espaços de convivência).  

O indicador de isolamento, esteve presente, por exemplo, nos trabalhos em grupo em sala 

de aula onde não havia a interação do estudante boliviano com a turma, e este realizava a 

atividade de modo individual ou nos momentos de intervalo, em que a pesquisadora verificou 

que um aluno passava todo o período de recreação em pé, encostado em uma porta de vidro e 

assistia as brincadeiras dos demais. Apesar desse isolamento explicitar prejuízos sociais a estes 

estudantes imigrantes, os professores não veem problemas nisso, pois é esse isolamento social 

que garante um bom comportamento e se queixam que, à medida que esses estudantes vão 

desenvolvendo vínculos de amizade, começam também a ‘atrapalhar’ as aulas junto aos demais. 

Dentre as situações de agressão, são mencionados tapas na cabeça e insultos. Em relação as 

estratégias desses alunos bolivianos para evitar as agressões, são mencionadas alterações no 

comportamento, ou seja, para validar socialmente sua presença, estes passam a reagir – o que, 

para a pesquisadora, se configura enquanto uma exceção.  

As situações identificadas pelo indicador desprezo/difamação são, de acordo com a 

autora, as mais recorrentes, e se relacionam a manifestações de xenofobia, nas quais os 

estudantes brasileiros se referem a seus colegas como ‘bolivianos fedidos’, ‘folgados’, as 
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meninas têm o ‘bumbum quadrado’, ‘são alcoólatras’, entre outras ofensas verbais, que 

desqualificam esses estudantes. Para a pesquisadora, a cena mais ‘forte’ foi observada em uma 

aula e foi protagonizada por uma estudante brasileira, que recusou a trocar de lugar com um 

colega boliviano porque “não queria pegar a ‘bactéria boliviana’” (OLIVEIRA, 2013, p. 88).  

Após relatar essa situação com forte teor de preconceito e discriminação, a pesquisadora 

salienta que outra estudante brasileira se manifestou, afirmando que aquilo era racismo, 

contudo, todos os demais estudantes deram risadas e continuaram a falar de ‘doenças 

bolivianas’. O professor comentou que aquela primeira aluna estava atrapalhando a aula e não 

a repreendeu diante de sua fala claramente discriminatória. Destaca-se também que, nas 

situações relatadas pela pesquisadora, os estudantes bolivianos não demonstram reações de 

autodefesa e, após serem vitimados pela xenofobia, mas evidenciam o desconforto.   

A observação desse fenômeno a partir da perspectiva dos estudantes bolivianos pode ser 

extraída da dissertação da professora de Inglês Ana Katy Lazare Gabriel (2016). Ao se referir 

aos objetivos de sua investigação, a pesquisadora revela que 

O elemento motivador desta pesquisa surgiu, primeiramente, da experiência 

de contato com alunos bolivianos matriculados na EMEF Marcílio Dias, 

escola pública da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. À época, 

eu lecionava língua estrangeira moderna – língua inglesa. (...) A opção pela 

realização desta pesquisa também foi motivada pela constatação da 

necessidade de se levar em consideração a inserção de alunos estrangeiros em 

sala de aula e a necessidade de se considerar e aplicar metodologia adequada 

a essa realidade. (LAZARE-GABRIEL, 2016, p. 108)   

 

Na dissertação de Mestrado “Jogo de espelhos: representações sociais de professores de 

língua portuguesa e de aprendizes bolivianos em contexto multicultural na rede pública de 

ensino”, defendida junto a Faculdade de Educação/USP em 2016, na qual a pesquisadora 

recolheu e analisou depoimentos de professores (Polivalentes e de Língua Portuguesa) e de 

estudantes bolivianos matriculados na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, os resultados 

divulgados foram angustiantes, quando refletimos sobreas condições nas quais se dá o 

acolhimento. Dentre os professores circula a representação de estudantes tímidos, introvertidos, 

inseguros, comportados e silenciosos, esforçados na realização das tarefas escolares, 

apresentando inúmeras dificuldades de aprendizagem e com baixo rendimento escolar. A 
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pesquisadora constata uma contradição nessa caracterização pois, para ela “ao avaliar o 

rendimento e a postura do aprendiz brasileiro, outras questões são consideradas, via de regra, o 

aprendiz que fala mais é o que tem o pior rendimento, ao passo que aqueles que são mais calados 

são os que apresentam bom rendimento” (LAZARE-GABRIEL, 2016, p. 154). Essa pesquisa 

etnográfica trouxe também as representações que os estudantes bolivianos trazem dos 

professores, que declararam que gostariam que seus professores deveriam falar mais devagar, 

olhar nos seus olhos, e manifestam também o desejo de não serem deixados de canto, e 

reconhecem que, apesar das dificuldades, têm muita vontade de aprender. Sobre si mesmos, os 

estudantes reconhecem suas dificuldades e definem que o aprendizado, especialmente da 

língua, ocorre ‘na força’.  

A pesquisadora apresenta uma síntese de como se dá a produção de representações dos 

professores de Língua Portuguesa por parte dos estudantes imigrantes e salienta que: existe uma 

exigência muito grande das famílias em relação ao desempenho dos estudantes (que creditam 

ao estudo a possibilidade de romper com o ciclo de trabalho da família); entre os estudantes, 

circula uma auto representação relacionada a opressão (há uma análise dos termos utilizados, e 

a pesquisadora destaca o uso dos diminutivos); o reconhecimento, por parte dos alunos, do 

papel social do professor de Língua Portuguesa, entendidos enquanto especialistas, contudo, 

esses estudantes acreditam que estes não são aptos para ensinar a imigrantes e em contexto 

multicultural (LAZARE-GABRIEL, 2016, p. 166).    

O aprendizado da língua Portuguesa é, indubitavelmente, um aspecto primordial no 

processo de acolhimento desses estudantes imigrantes e, nesse sentido, é valiosa a contribuição 

de Robim (2017), que recolheu dos contextos educacionais nos quais atua elementos para 

refletir sobre o processo de escrita dos estudantes imigrantes. Professor de Língua Espanhola 

na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, Reniê Robim investigou, na pesquisa de Mestrado, 

como os estudantes brasileiros e espano-falantes apresentam as marcas identitárias na escrita, 

através da ocorrência de alguns verbos. A dissertação “Construções pronominais e verbos 

existenciais: comparação da escrita de alunos bolivianos e descendentes de primeira geração 

com a de alunos brasileiros sem nenhuma ascendência hispânica” se debruçou sobre o percurso 

de aquisição da Língua Portuguesa. Ao apontar as motivações para a pesquisa, o autor explicita 

que a ideia de realizar a investigação 
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[...] surgiu a partir da minha experiência com a prática docente na rede 

municipal de ensino. Ao ingressar como professor de espanhol na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental e Médio EMEFM “Professor Derville 

Allegretti”, localizada no bairro de Vila Guilherme, deparei-me com uma 

realidade bastante instigante para instigante para a reflexão que suscitou, entre 

outras, a seguinte questão: havia um número significativo de alunos bolivianos 

e descendentes na minha sala de aula. Uma pergunta surgiu: como entender 

os fenômenos linguísticos nos textos escritos por esses alunos tanto em 

espanhol como em português?  (ROBIM, 2017, p. 21) 

 

Dentre as contribuições do trabalho de Robim (2017) destacamos a consideração sobre 

os estudantes imigrantes enquanto minoria linguística, haja vista que o Português Brasileiro é 

apresentado como hegemônico nas escolas. O autor evidencia que as bases conceituais para a 

elaboração de suas reflexões se situam no campo da sociolinguística logo, sua interpretação 

repousa em questões relativas aos direitos linguísticos e a diversidade. Ao tratar da discussão 

das políticas linguística,   

Na teia das interações sociais, as línguas desempenham um papel simbólico 

nos conflitos étnicos na sociedade. Nesse sentido, a escola é a representação 

da exclusão, na medida em que o PB é supostamente a língua materna de todos 

os estudantes. Mesmo nas aulas de língua estrangeira moderna, idealiza-se um 

aluno que tenha sido alfabetizado em PB” (ROBIM, 2017, p. 30).  

Essa perspectiva nos é cara pois, sendo os estudantes imigrantes latino-americanos 

considerados como um grupo invisibilizado, pesa ainda sobre eles a negação linguística através 

da expectativa do monolinguísmo nas escolas, e até mesmo a ideia de que todos os imigrantes 

latino-americanos falam somente o idioma castelhano. Robim (2017, p. 38) alerta que esse 

contexto é mais complexo, uma vez que a Bolívia se afirma politicamente enquanto um Estado 

pluricultural e a pesquisa apresenta dados que comprovam o bilinguismo entre a população 

boliviana acima de seis anos, nos quais idiomas indígenas como o quéchua e aymara somam 

relevantes quantidades de falantes, quanto verificados os idiomas principais de comunicação.  

A pesquisa de Robim (2017), que se insere no âmbito específico do domínio da língua 

portuguesa e as variações na escrita, aferiu através de cem textos discursivos, que podem ser 

observadas diferenças sutis nas produções de estudantes imigrantes quando comparados aos 

brasileiros.  
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A análise desses oito trabalhos atendeu ao objetivo de verificar como o tema da Educação 

para Imigrantes tem sido abordado atualmente e essa seleção atendeu a alguns critérios: a 

recorrência de referências ao direito a educação, como é o caso de Magalhães (2010) e 

Waldman (2012); a articulação entre a presença imigrante e os projetos pedagógicos das 

escolas, discussão aportada por Carvalho (2015); a compreensão da estrutura do sistema 

educativo da Bolívia, apontado como um dos temas que desperta interesse dos educadores 

brasileiros, especialmente por conta da valorização e respeito da instituição escolar por parte 

dos estudantes bolivianos e suas famílias, cuja trajetória nos foi ofertada por Silva (2015) e; as 

pesquisas desenvolvidas por professores da rede municipal de ensino de São Paulo, Silva 

(2016), Oliveira (2013), Lazare-Gabriel (2016) e Robim (2017) que recolheram, no âmbito do 

cotidiano de trabalho, as motivações para transformar seus dilemas em objetos de estudo.   
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Capítulo 4. Em campo: a formação, o currículo e a cultura escolar  

 A pesquisa de campo ocorreu no segundo semestre de 2019, no interior das três unidades 

escolares circunscritas a Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Apresentamos abaixo os 

dados coletados e a análise resultados, porém, julgamos pertinente iniciar esse capítulo com 

uma explicação para o leitor sobre a escolha dos nomes e dos personagens presentes da 

pesquisa.   

 

4.1 Notas sobre a identificação das unidades escolares e dos sujeitos participantes 

Com o intuito de preservar as identidades dos docentes e demais participantes da 

pesquisa, bem como das unidades escolares nas quais realizamos nossa investigação, optamos 

por fazer alusão a História e a Cultura da América Latina para nomear os sujeitos e os lócus, 

criando nomes fictícios. Rendemos homenagem a alguns personagens latino-americanos, tais 

como artistas, ativistas sociais e outras figuras de proeminência e destaque na história social e 

cultural da América Latina. Para nomear as escolas, recorremos a regionalização comumente 

utilizada pela arqueologia e que dizem respeito as regiões culturais: Andes, Mesoamérica e 

Circuncaribe. Os personagens homenageados estão vinculados a essa regionalização. 

 

EMEF da Mesoamérica 

A região conhecida como Mesoamérica é uma vasta extensão territorial que “corresponde 

a área cultural do centro e sul do México e parte da América Central - conheceram eras de 

grande esplendor, a exemplo dos períodos Olmecas, de Teotihuacán, Tula, maias e outros” 

(SALINAS, 1994, p. 7). Conhecidas como “civilizações do milho”, a base material das culturas 

que habitaram a região era a agricultura e se destacam pelos monumentos arquitetônicos, 

conhecimentos astronômicos e matemáticos. Foi na Mesoamérica que se desenvolveu a 

civilização Asteca, edificada pelos mexica, por volta do ano 1.325 e submetida ao poderio 

espanhol em 1521. 
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Todas as participantes da pesquisa na EMEF da Mesoamérica eram mulheres. Abaixo 

apresentamos um breve resumo biográfico e as identificamos de acordo com as disciplinas que 

lecionam.   

Amparo Ochoa (profª de Língua Portuguesa) – cantora mexicana, reconhecida como 

importante voz do movimento Nueva Canción. Comprometida com a luta pela a emancipação, 

teve um papel marcante na difusão da música popular mexicana e latino-americana.   

Malinche (profª de História) – é uma personagem controversa na história mexicana, pois foi a 

tradutora e companheira de Hernán Cortéz, e teve um papel fundamental na derrota dos Astecas.  

Frida Khalo (profª de Artes) – artista plástica mexicana autora de retratos, autorretratos e obras 

inspiradas natureza e nos artefatos do México.   

Rigoberta Menchú (profª de Geografia) – liderança indígena da Guatemala, recebeu o Prêmio 

Nobel da Paz em 1992, pela sua campanha pelos direitos humanos e a luta em defesa dos povos 

indígenas.    

 

EMEF dos Andes  

A região denominada América Andina “possui como eixo central, no sentido norte-sul, a 

mais extensa cadeia de montanhas do planeta, sendo que ao nascente da cordilheira estende-se 

o manto verde da floresta amazônica e ao poente, um litoral desértico” (RIBAS, 2008, p. 47). 

Logo, ao tratarmos de Andes, nos referimos a uma grande porção da América do Sul que vai 

desde os territórios do atual Chile até a Colômbia. Nessa região, surgiram antigas culturas – 

como por exemplo a Chavín, Nazca, Tiwanaku -, e foi onde se ergueu o Império Inca.  

Na EMEF dos Andes, os participantes da pesquisa foram um homem e três mulheres, 

cuja identificação dos personagens segue abaixo.     

 

Victor Jara (prof. de Artes) - professor, diretor de teatro, poeta, cantor, compositor, músico e 

ativista político chileno e foi na música que teve um papel de destaque, pois contribuiu para o 

fortalecimento do movimento da Nueva Canción Chilena. Com o golpe militar de 11 de 

setembro de 1973, Victor foi preso, torturado e fuzilado em 16 de setembro de 1973.  
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Mercedes Sosa (profª de Geografia) – apelidada de La Negra por seus fãs, foi uma das 

expoentes do movimento Nueva Canción e sua música tem raízes na música folclórica 

argentina. Por conta do ativismo político, ficou conhecida como a voz dos "sem voz".  

Juana Azurduy (profª de História) - participou das lutas pela independência no século XIX, e 

recebeu título de tenente-coronel. Conhecida como ‘flor do Alto Peru’, teve um papel decisivo 

nas batalhas no vice-reino do Alto Peru comandando um pelotão de mulheres. Recebeu 

homenagens póstumas através de músicas e filmes, além de ter sido nomeada General do 

Exército Argentino em 2009 e Marechal do Exército da Bolívia, em 2011 

Gabriela Mistral (profª de Língua Portuguesa) - pseudônimo de Lucila de María del Perpetuo 

Socorro Godoy. Foi poetisa, professora primária, diplomata e feminista chilena. Recebeu o 

Prêmio Nobel de Literatura de 1945. 

 

EMEF Circuncaribe 

A região do Circuncaribe é o elo entre a América Andina e a Mesoamérica e engloba 

geograficamente “as costas continentais do golfo de México o mar Caribe, o arco das Antilhas 

maiores e menores, assim como as Guianas, quer dizer, o litoral atlântico entre a Venezuela e 

o Brasil, cujas semelhanças geográficas e históricas os localizam na região circuncaribenha”52 

(GRAFENSTEIN, 1997, p. 59). Por ser uma região cultural extensa, o Circuncaribe apresenta 

culturas diversificadas, que abrangem a tradição indígena e a presença africana a partir do 

processo de colonização. Entre os grupos indígenas se destacam os arawak, os taino e os caribe.    

Todas as participantes da pesquisa na MEF do Circuncaribe eram mulheres e abaixo, 

apontamos a identificação das personagens.  

Omara Portuondo (profª de Artes) – uma das mais aclamadas cantoras de bolero de Cuba. 

Ficou mundialmente conhecida através de sua atuação no documentário Buena Vista Social 

Club, de 1999.     

                                                           
52 No idioma original: “las costas continentales del golfo de México y el mar Caribe, el arco de las Antillas 

mayores y menores, así como las Guyanas, el decir, el litoral atlántico entre Venezuela y Brasil, cuyas similitudes 

geográficas e históricas lo ubican en la región circuncaribeña”.  
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Totó Momposina (profª de Geografia) – conhecida como ‘a diva descalça’, Totó la Momposina 

é o nome artístico de Sonia Bazanta Vides. Nasceu em Santa Cruz de Mompox (por isso 

Momposina), é uma das mais populares cantoras da Colômbia.  

Emiliana (História) – Essa personagem foi criada pelo compositor cubano Carlos Puebla na 

canção “Si no fuera por Emiliana”.  Na canção, Puebla ressalta a importância das mulheres no 

processo revolucionário da ilha.  

La Pola (profª de Língua Portuguesa) – Policarpa Salavarrieta participou ativamente das lutas 

pela independência da Colômbia. Auxiliava os exércitos rebeldes atuando como informante e, 

quando descoberta pelos espanhóis, La Pola foi executada, em 1817.  

 

4.2 O que a documentação escolar nos revela sobre o cotidiano  

A análise dos documentos ocorreu no interior das unidades escolares, em espaços como 

a sala dos professores, sala da coordenação pedagógica e salas de aula vazias. Abaixo 

apresentamos os resultados dessas análises.  

 

EMEF dos Andes 

Na EMEF dos Andes iniciamos a análise documental verificando o Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar, que tem como título “A construção da cidadania e do direito ao 

legado cultural da humanidade para a humanização das relações sociais”. A diretora da escola 

nos apresentou os registros, explicando que, em 2019, esse documento está passando por uma 

reformulação e o livro em que estão organizados os registros evidenciam esse processo de 

reescrita coletiva. Dentre os registros, foi interessante notar a síntese produzida até o momento, 

em que estão presentes os princípios, as concepções, os objetivos e as ações necessárias.  

Dentre os princípios estão: democracia e participação, responsabilidade no exercício da 

cidadania, dialogo com a política educacional vigente, comprometimento e dedicação, diálogo 

e respeito (teoria e prática, protagonismo e socialização. As concepções apresentadas no 

documento: ressaltam que aquele coletivo de educadores tem como base a perspectiva sócio-
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construtivista, com menção ao teórico Lev Vygotsky; a visão histórico-crítica com a articulação 

entre a escola e as necessidades da classe trabalhadora, citando Demerval Saviani; a importância 

do papel do educador na mediação do conhecimento científico historicamente acumulado, na 

perspectiva de Paulo Freire e; a ideia de uma ação educativa transformadora voltada para o 

exercício da cidadania, com base no teórico Karl Marx.       

São nove os objetivos propostos nessa síntese do PPP da unidade escolar e desses, um 

tem vinculação com o tema explorado em nossa pesquisa: “proporcionar encontros com as 

famílias imigrantes que compõe nossa escola, Andinos especialmente”. São destacadas 13 

ações necessárias para efetivar essa proposta e, dentre elas selecionamos aquelas que dialogam 

com nosso objeto de pesquisa: “encontro com famílias imigrantes que compõe nossa escola, 

Andinos especialmente”, “garantir espaço aos imigrantes dentro das atividades culturais da 

escola”, “selecionar estudantes que dominam o castelhano como monitores de eventos 

(interculturalidade) ” e “favorecer o ensino da língua castelhana ou portuguesa para a integração 

cultural”.  

Analisando essa síntese do PPP da escola, podemos verificar que a presença dos 

estudantes imigrantes é considerada no processo de discussão sobre a identidade escolar, 

contudo, essa questão não se esgota no PPP. A diretora da unidade escolar disponibilizou, para 

nossa análise, o documento “Alunos estrangeiros 2019- Direção”, produzido pela secretaria da 

escola e com data-corte de abril de 2019. Esse documento é um levantamento das matrículas de 

alunos imigrantes e tem o objetivo de mapear os imigrantes de primeira e segunda geração. 

Nesse relatório constam as seguintes informações: nome do estudante, de seu pai e de sua mãe, 

turma em que está matriculado, origem nacional do estudante, de seu pai e de sua mãe e 

telefones de contato.  

 Nas duas tabelas baixo apresentamos esses números.   
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Tabela 4 – Mapeamento dos estudantes de origem imigrante no Ensino Fundamental I – EMEF dos Andes 

Origem 1ª 1B 2ª 2B 3A 3B 3C 4ª 4B 4C 5ª 5B 5C Total 

Angola  1            1 

Angola 

(filho) 

    1         1 

Argentina          1  1  2 

Bolívia 1 3 1 3 3  4 1 1  5 1 1 24 

Bolívia 

(filho) 

6 5 2 3  1 6 3 5 2   3 36 

Cabo Verde        1      1 

Congo (filho)   1           1 

Nigéria   1      1     2 

Nigéria(filho)    1          1 

Paraguai 1             1 

Bolívia e 

Peru (filho) 

   1          1 

Total por 

turma 

8 9 5 8 4 1 10 5 7 3 5 2 4 (71) 

Fonte: Elaboração própria a partir do documento “Alunos estrangeiros, 2019 – Direção”, disponibilizado para 

consulta pela gestão da unidade escolar.  

 

 

Como podemos notar, todas as 13 turmas do Ensino Fundamental I têm matrículas de 

imigrantes e, dos 71 estudantes, 7 são de origem africana. Os demais compõem os fluxos de 

imigração regional, com especial destaque para a presença dos bolivianos (24) e dos filhos de 

bolivianos (36).      

 

Tabela 5 – Mapeamento dos estudantes de origem imigrante no Ensino Fundamental II – EMEF dos Andes 

Origem 6ª 6B 6C 7A 7B 7C 8ª 8B 8C 8D 9ª 9B 9C Total  

Argentina     2         2 

Bolívia 3 2  1  2 1   3    12 

Bolívia 

(filho) 

4 1  1  3 1    1 1 1 13 

Paraguai        1 1     2 

Total por 

turma 
7 3 0 2 2 5 2 1 1 3 1 1 1 (29) 

Fonte: Elaboração própria a partir do documento “Alunos estrangeiros, 2019 – Direção”, disponibilizado para 

consulta pela gestão da unidade escolar. 

 

 

No Ensino Fundamental II o cenário é um pouco diferente do constatado acima. A 

quantidade de matrículas é menor – para a mesma quantidade de turmas – e todos os estudantes 

são latino-americanos. Uma constatação que fizemos ao agregar as matrículas das turmas por 

ano é que se nota uma diminuição gradativa da quantidade de estudantes imigrantes: 6º ano 

(13), 7º ano (9), 8º ano (7) e 9º ano (3). A diretora da unidade escolar, ao ser questionada sobre 

esse assunto, levantou duas hipóteses: mudança de residência pois, de acordo com ela, existe 
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muita rotatividade no local de trabalho dos pais desses estudantes, e a evasão escolar entre os 

adolescentes, especialmente por conta da exploração do trabalho infantil (muitos desses 

estudantes começam a trabalhar na atividade têxtil para ajudar as famílias, e abandonam a 

escola). 

     A EMEF dos Andes tem, de acordo com o PPP da unidade escolar, 764 estudantes 

matriculados nas 26 turmas atendidas.  Desses, cerca de 13% são de origem imigrante (100 

estudantes) e 6,2% efetivamente nasceram em outros países (48 estudantes). Podemos aferir 

que existe um equilíbrio entre a primeira e a segunda geração de imigrantes nessa escola e, em 

seu relato, a Gestão Escolar nos informa que tem sido feito um esforço coletivo para que seja 

colocada em pauta essa presença quando se discute a identidade da escola, o currículo e a função 

da escola naquela comunidade.  

 

EMEF do Circuncaribe 

Na EMEF do Circuncaribe quem nos apresentou a documentação foi a Coordenadora 

Pedagógica. Iniciamos a análise com o PEA da unidade escolar que tinha como título “Relações 

Étnico-raciais”, que começou a ser discutido no ano de 2015. Na justificativa desse documento, 

é salientado que ‘verificou-se nesta unidade escolar, a necessidade de ampliar o conhecimento 

nas diferentes culturas latinas, em razão da grande imigração’ (PEA da EMEF Circuncaribe).  

Para tratar do tema, foram feitos estudos de relatórios sobre a imigração produzidos pelo 

NEPO, das leis 10.639/03 e 11.645/08, das orientações curriculares da Secretaria Municipal de 

Educação, além de textos relacionados a imigração e a diversidade, como por exemplo a 

dissertação de mestrado de Giovanna Modé Magalhães e Rafael Gregório, entre outros que 

contribuíram para aprofundar a compreensão conceitual dos temas referentes a Educação para 

as Relações Étnico-raciais em diálogo com a presença imigrante na escola. Além da articulação 

conceitual, o documento do PEA registra que foram realizadas ações muito interessantes. 

Dentre essas ações destacamos um momento em que dois estudantes de origem boliviana (uma 

menina que nasceu em São Paulo e um menino que nasceu em Santa Cruz) foram convidados 

a falar sobre sua história de vida em uma reunião do PEA. Ambos eram estudantes do 5º ano e 

sua fala para o grupo de professores ocorreu após a exibição de um documentário sobre a Feira 

da Kantuta. Além do vídeo sobre a Kantuta, também foram exibidos o curta “100 boliviano, 

mano” e “No desistas”.  
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Essa imersão possibilitou, de acordo com os registros, o desencadeamento de discussões 

sobre a cultura latino-americana e a compreensão sobre processo de acolhimento dos estudantes 

imigrantes. No relato referente a presença dos dois estudantes, por exemplo, é mencionado que 

o menino entende o português, mas ainda escreve em espanhol. Nessa mesma data, as reflexões 

anotadas são: ‘como podemos melhorar o atendimento as famílias imigrantes? ’, ‘e os alunos 

que falam ou não escrevem em português? ’, ‘como podemos inserir elementos da cultura 

latino-americana em nosso currículo numa perspectiva de valorização, não de denúncia? ’. 

Dentre as possibilidades uma professora sugeriu levar, para a mostra cultural, elementos como 

música, roupas, alimentos, instrumentos musicais e apresentações de grupos artísticos 

bolivianos como estratégia de valorização da cultura.  

Passados 4 anos desde a elaboração desses registros, notamos que há traços dessa 

incorporação cultural na unidade escolar. Transitando pelos espaços é possível verificar a 

presença do bilinguismo nos murais e placas de comunicação, por exemplo, que consideramos 

uma importante ferramenta de comunicação.   

Imagem 3 – Mural escolar em espanhol – EMEF do Circuncaribe 

 

Fonte: acervo pessoal. 
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Imagem 4- placa de comunicação na EMEF do Circuncaribe 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

EMEF da Mesoamérica 

 A documentação analisada na EMEF da Mesoamérica foram: atas de Reunião 

Pedagógica, livro de PEA e a página do Facebook da unidade escolar. Cabe ressaltar que foi 

por orientação do diretor da escola que acrescentamos a página institucional em nossa análise 

pois, de acordo com ele, muitos registros da vida escolar estão presentes nessa rede social. E de 

fato pudemos constatar que a escola utiliza muita engenhosidade esse canal de comunicação 

com a comunidade escolar.   

 No livro de atas das reuniões pedagógicas nos deparamos com um rico material de 

análise, uma vez que além das pautas, esses registros apresentam uma síntese das discussões e 

explicitam as dinâmicas realizadas no dia. No livro em que constam essas atas compreendem 

um longo período de tempo, sendo que os primeiros registros são do ano de 2017. Da ata da 

Reunião Pedagógica de 11 e 16 de dezembro de 2017 recolhemos uma dinâmica muito 

interessante. As coordenadoras pedagógicas exibiram a imagem de um quadro sem 

identificação e solicitaram que os educadores presentes tentassem identificar o autor, a origem 

e a época. Esse quadro era do artista boliviano Mamani Mamani. Na sequência, apresentaram 
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outra obra (similar a primeira) e novamente solicitaram que fossem expostas hipóteses sobre o 

autor, a origem e a época. Os educadores disseram, quase por unanimidade, que se tratava do 

mesmo artista, Mamani Mamani. Para surpresa dos presentes, a segunda obra era produção de 

um estudante da escola. Na sequência, essa ata apresentada as reflexões oriundas dessa 

dinâmica e o documento registra: “pudemos debater sobre a importância da observação sem pré 

conceitos, ou idealizações sobre os nossos educandos” (Ata da Reunião Pedagógica de 11 e 16 

de dezembro de 2017, EMEF da Mesoamérica). 

No dia 5 de maio de 2018, a reunião pedagógica ocorreu sob a forma de atividade cultural 

e houve a visita do corpo docente ao SESC Bom Retiro para desfrutar da exposição Travessias 

ocultas/lastro Bolívia. A anotação no livro ata informa que a atividade ocorreu “de forma a 

enriquecermos nosso repertório quanto a diversidade étnica e ampliar nosso conhecimento a 

respeito da cultura boliviana, uma vez que quase cinquenta por cento de nossa comunidade 

escolar é composta por migrantes ou filhos de migrantes” (Ata da Reunião Pedagógica de 5 de 

maio de 2018, EMEF da Mesoamérica).     

 A terceira ata analisada é da Reunião Pedagógica ocorrida dia 16 de agosto de 2018. 

Essa atividade formativa teve início com a leitura do livro Vista a minha pele, de Lázaro Ramos. 

Na sequência, foi proposta uma dinâmica: entrevista com o colega sobre imigração, cuja 

questão provocadora foi ‘quem não é imigrante? ’. As reflexões oriundas dessa atividade 

sugerem que o grupo de educadores iriam “incentivar e elaborar atividades de acolhimento e 

respeito a diversidade existente entre os alunos”. (Ata da Reunião Pedagógica de 16 de agosto 

de 2018, EMEF da Mesoamérica).  

 No ano de 2019, o tema do PEA da EMEF da Mesoamérica é “Ações pedagógicas para 

atendimento às especificidades de ensino e aprendizagem”. Nesse documento, nos chamou a 

atenção do encontro ocorrido dia 16 de junho de 2019, pois a atividade teve início com o vídeo 

de abertura da novela Órfãos da terra, exibida pela Rede Globo de Televisão. Os registros 

informam que houve uma conversa sobre mulheres refugiadas, (é citado o nome de uma mulher 

refugiada do Congo e uma outra da Síria). Na sequência, foi realizada a leitura do texto Educar 

para a diversidade: como lidar com a multiplicidade de sujeitos no espaço escolar?, de Eliane 

Oliveira (livro do PEA, 17 de junho de 2019). O encontro de avaliação semestral do PEA 

ocorreu dia 2 de julho de 2019 e o registro “foram oportunizadas diversas reflexões sobre temas 

como o feminismo (vídeos, discussões e outros), contribuição dos povos indígenas, africanos 
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para a formação da cultura brasileira, bem como a valorização da cultura dos povos imigrantes 

da escola” (Livro de PEA, 2 de julho de 2019, EMEF da Mesoamérica).  

Através da leitura desses documentos, podemos inferir que o tema da diversidade étnica, 

racial e cultural está presente nas discussões de formação continuada da EMEF da 

Mesoamérica. Esses registros apontam para o compromisso da equipe gestora em fomentar 

discussões que provoquem os educadores a refletir sobre a identidade da escola, o público 

atendido e a construção de práticas pedagógicas que ensejem a valorização dessa diversidade 

que a escola abriga. 

Por fim, da pesquisa realizada na página do Facebook da unidade escolar pudemos extrair 

algumas informações que dão conta de como a unidade escolar registra seu cotidiano utilizando 

as redes sociais. Observamos que esse canal de comunicação é utilizado para apresentar os 

trabalhos realizados pelos professores e estudantes, e são destacados alguns projetos, atividades 

e campanhas das quais a escola participa. No dia 6 de setembro foi realizada uma postagem que 

apresenta um trabalho de maquetes realizado pelos 9ºs anos, na disciplina de História. O texto 

que acompanha as fotografias informa que foi realizada uma discussão sobre o nazismo, 

comparando-o aos discursos de ódio na atualidade, com destaque para a política de imigração 

de Donald Trump (presidente dos EUA). Uma das maquetes representa o polêmico muro que, 

desejado pelo presidente dos EUA, é um dos símbolos da política anti-imigração daquele país 

na atualidade. Dia 9 de agosto de 2019 houve a divulgação do 8º Festival de Música e Poesia, 

organizado pelo CAMI. Uma postagem muito interessante foi realizada dia 1 de agosto de 2019, 

intitulada “Amor e land Art para Pachamama”, nela, aparecem os estudantes realizando 

trabalhos (desenhos tridimensionais) com pedras, flores, folhas e pedaços de madeira, nos 

jardins da escola. A alusão à Pachamama nos chama a atenção, especialmente porque essa é 

uma figura da deidade andina.   

No dia 30 de maio foi realizada uma postagem que comunicava a parceria firmada entre 

a unidade escolar e o Consulado Geral da Bolívia em São Paulo. Composta por nove fotografias, 

o texto da postagem informa que o dia 29 de maio foi histórico, “dia que firmamos parceria 

com o consulado boliviano e representantes da comunidade indígena brasileira para que 

possamos desenvolver ações pedagógicas de valorização da nossa diversidade étnica e cultural” 

(Facebook da EMEF da Mesoamérica, 30 de maio de 2019). Além das fotografias, a página 

também apresenta um vídeo, em que estão presentes os educadores da escola, Jorge Ledezma 
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(cônsul da Bolívia), representantes das comunidades indígenas em São Paulo e integrantes da 

comunidade boliviana. Nesse vídeo, o diretor da unidade escolar recebe de presente uma 

estatueta de uma representante da comunidade boliviana e uma whipala (bandeira da unidade 

dos povos originários), que é segurada pelos presentes.  

 

Imagem 5 – Estatueta presenteada pela comunidade boliviana à EMEF da Mesoamérica. 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Nessa mesma página, pudemos localizar uma ação desenvolvida pela unidade escolar em 

parceria com o Consulado Geral da Bolívia. Trata-se da disponibilização de serviços consulares 

no interior da escola no dia em que a comunidade escolar comemorava sua Festa Junina 

Multicultural. Os serviços oferecidos a comunidade boliviana eram: registros cívicos, 

antecedentes judiciais, cédula de identidade e coleta de biometria. Tendo em vista que o tema 

da documentação é um dos problemas que afligema  comunidade boliviana, acreditamos que 

essa ação social merece especial destaque quando discutimos o papel da escola na garantia de 

direitos.  
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Imagem 6 – Folder de divulgação do Consulado Volante na Festa Junina Multicultural da EMEF as Mesoamérica. 

 

Fonte: Postagem da página do Facebook da EMEF da Mesoamérica, 27 de junho de 2019. 

 

 

4.3 A Coordenadora Pedagógica e a qualificação do processo educativo 

As entrevistas realizadas com a Equipe Gestora tiveram como participantes as 

Coordenadoras Pedagógicas das três unidades escolares, sendo todas mulheres. O Decreto Nº 

54.453 (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2013) informa que essas 

profissionais da educação são as responsáveis por coordenar, articular e acompanhar as ações 

pedagógicas desenvolvidas na unidade escolar. Tendo em vista os objetivos dessa pesquisa, 

consideramos a coordenação pedagógica como uma função central na discussão da formação 

continuada. Ao tratar das atribuições do cargo de Coordenador Pedagógico, o artigo 11º ressalta 

que cabe a ele  

II - elaborar o plano de trabalho da coordenação pedagógica, articulado com 

o plano da direção da escola, indicando metas, estratégias de formação, 

cronogramas de formação continuada e de encontros para o planejamento do 

acompanhamento e avaliação com os demais membros da Equipe Gestora; 

XV - promover e assegurar a implementação dos programas e projetos da 

Secretaria Municipal de Educação, por meio da formação dos professores, 

bem como a avaliação e acompanhamento da aprendizagem dos alunos, no 

que concerne aos avanços, dificuldades e necessidades de adequação; 
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XIX - participar das atividades de formação continuada promovidas pelos 

órgãos regionais e central da Secretaria Municipal de Educação, com vistas ao 

constante aprimoramento da ação educativa. (SÃO PAULO, 2013, artigo 11) 

 

 Como podemos observar, compete a coordenação pedagógica o planejamento das ações 

de formação continuada no local de trabalho. Em escolas com quantidade expressiva de 

estudantes imigrantes, como é o caso da EMEF dos Andes, EMEF do Circuncaribe e EMEF da 

Mesoamérica, interessava-nos conhecer a trajetória das profissionais e o modo como era 

conduzido esse trabalho de formação. O perfil das entrevistadas está sintetizado na tabela 

abaixo: 

 

Quadro 3 – Perfil das Coordenadoras Pedagógicas entrevistadas 

Unidade 

Escolar 

Idade Tempo na 

RMESP 

Tempo no 

cargo 

Tempo 

na escola 

Formação 

Andes 62 anos 17 anos 3 anos 10 anos Licenciatura em Artes e 

Pedagogia 

Circuncaribe 40 anos 10 anos 10 anos 6 anos Licenciatura em Pedagogia, 

Mestrado e Doutorado (em 

andamento) em Educação 

Mesoamérica 54 anos 23 anos 3 anos  6 meses Licenciatura em História e 

Pedagogia 

Fonte: Dados obtidos nas entrevistas com as Coordenadoras Pedagógicas. 

 

Apenas a coordenadora da EMEF do Circuncaribe é efetiva (concursada) e soma toda a 

sua experiência na Coordenação Pedagógica acompanhando o trabalho do Ensino Fundamental 

II. As demais exercem o cargo em designação, ou seja, são professoras da Rede que se 

candidataram e foram eleitas pelas escolas para assumir as funções.  

As devolutivas obtidas através do roteiro semiestruturado versam sobre a formação, mas 

também fornecem pistas sobre a cultura escolar, o desempenho acadêmico dos estudantes, 

apresentam uma visão de avaliação e explicitam as dificuldades, portanto, as entrevistas com 

as coordenadoras pedagógicas não se detêm apenas sobre os aspectos da formação continuada, 

mas contemplam as atribuições do cargo em sua totalidade. 

Quando perguntadas se tinham conhecimento da grande quantidade de imigrantes na 

escola, quando assumiram o cargo na unidade, apenas a Coordenadora da EMEF dos Andes 

relatou já ter esse conhecimento, pois trabalhava como docente de Artes em escolas do entorno 

e sabia por experiência, que a região tem uma grande quantidade de imigrantes.  
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As problemáticas, as abordagens e as expectativas 

Para avaliar o grau de envolvimento das coordenadoras com a temática da Educação 

para Imigrantes, um indício importante era saber se as entrevistadas participaram, nos últimos 

anos, de atividades de formação relacionadas ao tema.  

“Eu participei das atividades do Dezembro Imigrante em 2015, em 2017... 

Participei de várias formações oferecidas pela Secretaria de Educação, nesse 

sentido de educação das relações étnico-raciais tanto com ênfase na negritude, 

valorização da negritude, quanto na cultura latino-americana e cultura 

indígena, então eu fiz pelo menos uns quatro cursos com essa temática. ” (CP 

da EMEF do Circuncaribe) 

 

Essa coordenadora desenvolveu sua pesquisa de Mestrado no tema da Educação para 

Imigrantes e, em nossas conversas, revelou que está cursando o Doutorado em uma área 

correlata a essa temática.   Por essa razão, nota-se que a entrevistada está a par das discussões 

conceituais e teóricas que envolvem o trabalho da Educação para Imigrantes em articulação 

com a Educação para as Relações Étnico-raciais e, inclusive, esse era o tema do PEA (Projeto 

Especial de Ação) desenvolvido pela unidade escolar no ano de 2015, que analisamos na 

pesquisa documental.    

“Eu fiz um da EJA [...]. Voltado para diversidade e tinha um tema de 

imigrantes. Oferecidos pela prefeitura a noite, então eles ofereciam tema da 

EJA, de como se dá essa aprendizagem para esse aluno adulto e ai nesse meio 

entra a questão do imigrantes. [...] a coisa do étnico-racial foi bem forte, foi 

bem presente, então o que está acontecendo na rede, o que está acontecendo 

na sociedade, quais as ações que a gente precisa tomar. ” (CP da EMEF da 

Mesoamérica) 

Ao mencionar a sua participação em curso de formação, coordenadora da EMEF 

Mesoamérica evidencia a articulação entre as discussões de EJA e reafirma o que mencionamos 

acima, sobre o escopo conceitual da Educação para as Relações Étnico-raciais.     

“E aí eu fiz algumas formações na própria DRE, na prefeitura mesmo e isso 

ajuda muito, contribui muito, porque a gente tem embasamento, né? Mais 

consistente sobre o que a gente vai trabalhar. [...] Puxa ‘Escravo Nem Pensar’, 

é verdade foi maravilhoso, inclusive... Maravilhoso! ” (CP da EMEF dos 

Andes) 
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 Já a CP da EMEF dos Andes faz menção específica a uma formação promovida pela 

Secretaria Municipal de Educação. Em nossa pesquisa documental verificamos que o curso 

“Escravo, nem pensar! – direito do migrante e prevenção ao trabalho escravo e infantil”53 teve, 

entre seus objetivos promover a prática de interculturalidade e a difusão do conceito de trabalho 

decente a partir de uma abordagem de educação em direitos humanos, fomentar junto aos 

coordenadores pedagógicos o desenvolvimento de projetos educativos e mobilizar os 

profissionais da educação da rede municipal de são paulo para orientarem e estimularem os 

jovens a cultivarem posturas de acolhimento aos alunos migrantes. 

Como podemos constatar, as três coordenadoras tiveram acesso aos cursos e demais 

eventos ofertados pela Secretaria Municipal de Educação e demonstram ter conhecimento sobre 

o tema da Educação para Imigrantes, que é uma das condições para o planejamento de ações de 

formação continuada para os demais educadores da unidade escolar.   

Adentrando nas especificidades do trabalho cotidiano, perguntamos as educadoras quais 

são as maiores dificuldades encontradas no atendimento aos estudantes imigrantes e como elas 

resolvem essas dificuldades. 

“Eu acho que a primeira, a gente esbarra na língua [...] então a gente meio que 

tem que lançar mão de outros apoios, então eu vou usar um aluno que seja 

bilíngue para poder mediar esse diálogo e as vezes o aluno bilíngue ajuda na 

conversa com as famílias, né? A gente tem o privilégio de ter uma A.T.E. que 

é bilíngue, que fala espanhol fluentemente, então geralmente a gente vai 

recorrer a esse apoio também, então primeiro é a barreira linguística, então eu 

fui estudar espanhol também, hoje eu consigo falar um pouco, mas entendo 

bastante. [...] mas o que era difícil de lidar no dia a dia era com as práticas de 

xenofobia.”  (CP da EMEF do Circuncaribe) 

 

“Os problemas que se apresentam são: articulação com a família por conta da 

língua, da dificuldade de comunicação da língua. [...] E algumas questões que 

levam à escola, alguns alunos mesmo a fazer uma certa discriminação ao 

colega, né? Então a gente tem trabalhado muito essa questão e tentando 

mostrar o lado diferente que os imigrantes têm que nós não temos hábitos, 

hábitos alimentares, brincadeiras, tudo isso a gente vem tentando trabalhar 

para desmistificar essa questão, né?”  (CP da EMEF dos Andes) 

 

                                                           
53 Fonte: Diário Oficial da cidade de São Paulo. Publicado em 21 de junho de 2018, pág. 46.  
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“Uma dificuldade que eu não sei o espanhol. Para atender as famílias eu 

sempre peço pro filho vir junto, porque... Para ser o tradutor, né? O povo 

boliviano eles são muito corretos, disciplinados, então ele não aceita que o 

filho desrespeite, a questão da escola, de fazer as atividades, ele é bem focado 

nisso, então quando o aluno, quando ele não tá indo bem, eu chamo o aluno, 

converso com ele, se a gente vê que não tem jeito ai chama a família e as vezes 

eles olham pra mim e dai "Não, você fica junto e a gente vai conversar...", 

porque o grande problema deles é a questão da língua. ” (CP da EMEF da 

Mesoamérica) 

 Como podemos aferir, a comunicação é uma dificuldade que se destaca entre as três 

entrevistadas. Juntamente com a barreira linguística, ocasionada pela falta de domínio do 

idioma espanhol por parte das educadoras, surgem outras questões, como o acompanhamento 

das aprendizagens e as situações de discriminação e a xenofobia. Como estratégias de resolução 

dessas dificuldades, elas mencionam o uso de ‘tradutores’, sendo esses os próprios alunos ou 

funcionários da escola com fluência no idioma além da busca por cursos de espanhol visando 

o aprendizado da língua para qualificar o trabalho. Para tratar do tema das aprendizagens, é 

ressaltado o diálogo com as famílias. Já em relação à discriminação e xenofobia, a coordenadora 

da EMEF dos Andes informa que são fomentadas ações pedagógicas voltadas a valorização da 

diversidade cultural.  

Um tema que revela a percepção das coordenadoras pedagógicas sobre a presença 

imigrante na cultura escolar é o acompanhamento das famílias. Nesse sentido, perguntamos o 

que era observado por elas a esse respeito 

“Então, eles não conseguem, eles não conseguem ler o que tá escrito, eles só 

sabem se tem matéria no caderno ou não, o que está escrito ele não consegue 

saber se está certo ou se está errado, então a gente tem aluno aqui que ele copia 

tudo, então o caderno dele tá um brinco, bonito, mas ele não tem 

entendimento, ele é copista. ” (CP da EMEF da Mesoamérica) 

Esse depoimento revela uma situação angustiante para as famílias que não dominam a 

Língua Portuguesa, que é o acompanhamento das atividades escolares dos estudantes. A 

coordenadora salienta que o caderno do estudante ‘tá um brinco, bonito, mas ele não tem 

entendimento’, pois esse estudante apenas copia as lições e, ao observar esse caderno, a família 

nem sempre tem a dimensão da não-aprendizagem.  

“Eu tenho dois pontos. Uma parte eu diria que.... Uns 60, 70% acompanham 

muito o rendimento do aluno na escola e se preocupam, e vem perguntar e 

querem saber. A outra parte, os outros 30%, a gente não consegue fazer com 
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que eles venham até a escola pra gente conversar e a gente percebe que está 

havendo problemas [...]” (CP da EMEF dos Andes) 

O tema do acompanhamento da aprendizagem também está presente nesse relato, 

contudo, também são evidenciados, no decorrer da entrevista, aspectos da vulnerabilidade 

social a qual estão submetidas as famílias dos estudantes imigrantes. Essa coordenadora nos 

relatou que, geralmente, as famílias que estão distantes da escola, são as que necessitam de um 

amparo que ultrapassa as atribuições que seriam da escola.    

“Ah, eu acho que a primeira coisa que me chamou atenção era o fato dos pais, 

os homens, trazerem as crianças de mãos dadas no início da aula. Pra mim 

aquilo era uma cena incomum, me chamou muito atenção, "Mas porque será 

que são os homens que trazem?", enfim, não entendia muito bem, até que 

algumas mulheres, mães, me relataram situações do tipo o marido não querer 

que a mulher saia de casa, por exemplo. [...] E de muitas vezes eles virem para 

a reunião de pais inclusive. Então, é o homem que acompanha. Se o aluno está 

com algum problema, pegar o boletim, pra vir conversar com professor, 

geralmente é o homem que faz esse papel. ” (CP da EMEF do Circuncaribe) 

 

Esse relato apresenta a situação do acompanhamento das famílias para uma outra 

dimensão, que seria uma reflexão sobre os papeis de gênero. Obviamente que este fenômeno 

apresentado está condicionado a estruturação do mundo do trabalho, sendo que as famílias 

imigrantes têm uma dinâmica diferenciada quando comparada aos brasileiros. Contudo, é 

revelador o fato de que é o pai é o familiar que acompanha a vida escolar dos estudantes. Ao se 

deparar com esse fenômeno, a coordenadora nos informou que procurou investigar junto as 

mulheres os motivos para esse acompanhamento masculino quase que exclusivo, e foi 

informada que o fato se deve ao machismo, uma vez que os homens restringem o exercício da 

vida social das mulheres, ainda que seja para tratar de assuntos relacionados aos seus filhos.  

Diante dessas problemáticas, nos interessava saber quais expectativas dessas profissionais 

em relação ao órgão central e aos órgãos regionais em relação ao suporte para o trabalho 

realizado na escola.  

“Então, a primeira coisa que eu acho, é uma divulgação maior desse trabalho 

que cada unidade faz pra gente trocar figuras. É muito, eu como gestora vou 

às reuniões e que é difícil eu passar essas informações aos professores, digo 

difícil porque eles precisariam ver tudo que a outra escola faz, apresentação 

da outra escola e não eu chegar aqui e dizer “Olha a apresentação foi ótima”. 

Exatamente, a experiência não foi minha, eu posso ter achado excelente, né? 
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Mas a gente não consegue transmitir de forma real, passar... Isso, eventos, 

reuniões de polo, sabe? Eu acho porque, pra cá na nossa região é muito 

importante. ” (CP da EMEF dos Andes) 

Dentre as atribuições da coordenação pedagógica, está a participação nas atividades de formação 

continuada, visando o aprimoramento das práticas educativas (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO, 2013, art. 11º, inciso XIX) contudo, na compreensão da coordenadora pedagógica da 

EMEF dos Andes, essa participação não é suficiente para aprimorar e qualificar as práticas pedagógicas, 

uma vez que ao participar de uma atividade interessante, o modo como a mesma é narrada por ela nas 

reuniões da unidade não expressam a riqueza do momento. Caberia, portanto, a organização de eventos 

regionais em polos por parte da DRE, contemplando a participação dos professores, para que eles 

vivenciassem esse momento coletivo de discussão das problemáticas e refletissem coletivamente sobre 

suas práticas em diálogo com os educadores das escolas do entorno.     

“Eu vou tentar ir pelos dois caminhos, do que é positivo e do que não é. O que 

é positivo foi que a maior parte das formações quem ofereceu foi a SME, então 

eu não posso dizer que já ofereceu e não oferece mais, por que eu continuo 

participando [...] Eu também já fui atendida aqui na escola de chamar pessoas 

para vir falar com um grupo de professores e vir alguém da DRE ou da 

Secretaria, inclusive eu tive da Secretaria de Direitos Humanos, então nesse 

sentido é positivo. O que não é positivo? Por exemplo, ano passado eu tava 

desenvolvendo a pesquisa e precisava dos dados atualizados da matrícula dos 

alunos imigrantes, agora eu sei que existem os dados abertos, mas naquele 

momento eu tava esperando aquilo do núcleo étnico-racial e a resposta que eu 

obtive é "Não podemos oferecer essa informação porque os dados são 

confidenciais" e eu achei um pouco estranho, eles são confidenciais, mas eles 

precisam estar acessíveis se você quer estudá-los pelo menos, se você quer 

fazer uma análise mais qualitativa disso e isso acarretaria o desenvolvimento 

de atuação pra inclusão desses estudantes imigrantes, né? ” (CP da EMEF do 

Circuncaribe) 

 É interessante notar que a coordenadora da EMEF do Circuncaribe elabora sua resposta 

sob duas perspectivas: uma negativa e outra positiva.  É avaliada positivamente a manutenção 

da oferta de eventos formativos relacionados a temática da Educação para Imigrantes, além da 

visita de equipes das Secretarias Municipais de Educação e de Direitos Humanos, que 

atenderam ao convite da Gestão Escolar da unidade e desenvolveram atividades de formação, 

aprofundando alguns temas de interesse dos educadores. Negativamente, é ressaltada a 

dificuldade em acessar os dados em relação as matrículas de estudantes imigrantes.    

“Eu acho que a gente tá numa autonomia tão grande [...]. Assim, o que eu 

tenho dificuldade: com o currículo da cidade [...] essa é uma coisa que me 
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preocupa muito e nisso eu peço auxílio pra eles, o DIPED tá vindo aqui, ele tá 

trabalhando com o caderno da cidade, isso... ” (CP da EMEF da Mesoamérica) 

 Na nossa entrevista, a coordenadora nos informou que a Gestão Escolar da EMEF da 

Mesoamérica estabeleceu diálogos com agentes do movimento social dos imigrantes, o que 

resultou no estabelecimento de parcerias culminando em ações educativas relacionadas ao tema 

da Educação para Imigrantes e, quando a coordenadora afirma sobre a autonomia, é a essas 

ações que ela se refere. Quando solicitada a pensar nas expectativas, notamos que existe um 

interesse na discussão e apropriação do Currículo da Cidade.   

No atendimento às famílias imigrantes, uma das atribuições da Gestão Escolar é oferecer 

orientações sobre os procedimentos de regularização documental. 

Art. 32 – Para os educandos que não possuírem o Registro Nacional de 

Estrangeiro- RNE, caberá à Escola: I – contribuir para esclarecer e orientar, 

quando solicitado pelas famílias, quanto aos procedimentos para regularização 

e garantia de seus direitos no país; (SÃO PAULO, 2014) 

Um indício importante da efetivação da normativa é a apropriação dessa, por parte dos 

gestores. Desse modo, perguntamos se as entrevistadas tinham familiaridade das com a 

legislação e normatizações relacionadas à Imigração e o direito educativo dos estudantes 

imigrantes. 

“Sim. [...] acho que quem deu um bom suporte pra gente teve uma formação 

advinda da parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos, SME, SMDHC... 

Chamada Somos Todos Migrantes. Essa formação eu me lembro que na 

época, agora eles estão num dia só, mas na época foram quatro encontros e era 

voltada mais pra equipe gestora e pra ATE de secretaria exatamente para essa 

sensibilização, não só do aspecto legal, mas da própria acolhida, pra quem 

chega. Então, como é que a gente deveria atender e que tipo de documentos 

que a gente não poderia exigir e o que isso iria implicar lá na frente quando 

ele terminasse o ensino fundamental, enfim, todas essas dúvidas a gente podia 

tirar nessa formação, pra mim foi bastante proveitosa, bem esclarecedora e 

essa foi em 2014. ” (CP da EMEF do Circuncaribe) 

 

“Sim, por que eu fiz o curso do Escravos Nem Pensar. Que até então a gente 

tem algumas informações, mas de verdade foi o que me abriu as portas. ” (CP 

da EMEF dos Andes) 
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“Agora com a visita do cônsul, ele trouxe pra gente um material e que eu tinha 

aqui e pesquisei, mas eu vou ser sincera com você, eu não tinha muito...” (CP 

da EMEF da Mesoamérica) 

Independentemente do meio em que obtiveram as informações, é importante frisar que 

as três coordenadoras revelam ter conhecimento dos marcos legais relacionados à Imigração 

em sua relação com os direitos educativos dos estudantes imigrantes. Esse dado é importante 

porque demonstra que a Gestão Escolar está capacitada para realizar as orientações necessárias 

para a garantia do direito à educação do estudante imigrante.     

Para saber sobre o planejamento das ações educativas, perguntamos as coordenadoras 

pedagógicas se nas reuniões de organização previstas no calendário da Rede o tema da 

Educação para Imigrantes era parte da pauta.  

“O da reunião feita pela DRE não tinha, a pauta era os resultados do 

rendimento escolar, das avaliações externas do ano passado, o Currículo da 

Cidade, as Orientações Curriculares e o Caderno da Cidade, a pauta veio pra 

isso, fechada. Então era ai que você tinha que trabalhar, ai as nossas reuniões 

pedagógicas internas que a gente coloca na pauta, né?” (CP da EMEF da 

Mesoamérica) 

 

“São duas situações, a da DRE não. Não é tocado nesse assunto, eles entendem 

que é uma pauta específica de algumas escolas e como geralmente essas 

reuniões tem gente do ensino fundamental, junto com EJA, junto com EMEF 

e de vários pontos da nossa DRE então esse assunto não vem à tona. [...] Pra 

nossa reunião a gente tem que abordar ainda que superficialmente, que não 

seja o foco dessa reunião de planejamento, mas a gente tem que abordar, por 

dois motivos. Por que geralmente nesse início de ano eu vou tocar em tópicos 

do nosso PPP, por mais que não aprofunde, eu aprofundo isso em março 

quando as aulas já começaram, mas eu toco inicialmente. Então tem dois 

pontos que a gente sempre vem tocando: um é a avaliação final da unidade 

que a gente faz a devolutiva, retoma e pensa em algumas metas para o ano 

seguinte a partir daquela avaliação e outro é esse levantamento mesmo de 

quem é que a gente vai atender a partir do dia seguinte. ” (CP da EMEF do 

Circuncaribe) 

 

“Na DRE fala-se, na escola nós, a gente vem trabalhando essa questão sempre, 

tá? Nós já tivemos aquela apresentação em uma sala na mostra cultural dos 

bolivianos, nós demos uma sala e eles apresentaram a culinária de diversas 

regiões da Bolívia, trouxeram o mapa da Bolívia, apresentaram às crianças 

[...] E fizemos uma reunião com eles, chamamos os pais da comunidade e... 



 

    

 

 

 

157 

 

conversamos a respeito dessa oportunidade se eles queriam vir. ” (CP da 

EMEF dos Andes) 

 

Das três entrevistadas, apenas a coordenadora da EMEF dos Andes afirmou que nas 

reuniões da DRE o tema da Educação para Imigrantes é mencionado. Em comum, podemos 

aferir que o tema é discutido nas reuniões internas das respectivas unidades escolares. É 

interessante observar que a entrevistada da EMEF dos Andes incluiu os diálogos com a 

comunidade ao responder à pergunta, e fez menção ao planejamento da mostra cultural do ano 

de 2018, em que foi reservado o espaço de uma sala de aula para que as famílias de estudantes 

bolivianos pudessem apresentar alguns aspectos da sua cultura de origem.   

Já a coordenadora da EMEF do Circuncaribe apresenta a articulação entre a Educação 

para Imigrantes e o Projeto Político Pedagógico e a Avaliação da Unidade. A expressão “quem 

é que a gente vai atender a partir do dia seguinte” ao se referir as reflexões realizadas nas 

reuniões de planejamento no começo do ano evidencia que o público estudantil é considerado 

no momento do planejamento anual das ações.  

A parte final da entrevista permitia que a participante destacasse alguma situação 

vivenciada em sua atuação gestora.   

“[...] ser CP ou não, então estar dentro de uma escola que tem esse volume, 

vai, eu tenho em torno de 8% de alunos imigrantes e agora tenho cerca de 20% 

de imigrantes de primeira e segunda geração. Não dá pra ignorar isso, seja CP, 

seja AD, seja diretor, seja ATE, seja professor, seja a pessoa que atende no 

guichê da secretaria... Quem tá aqui não pode ignorar isso, não pode deixar de 

olhar pra isso como uma necessidade de buscar um olhar de valorização da 

diversidade, buscar um olhar de combater a xenofobia, combater o racismo e 

estar atento com olhos para enxergar tudo que está acontecendo a sua volta. 

Então ser gestor nessas condições também requer um olhar diferenciado. ” 

(CP da EMEF do Circuncaribe) 

Inicialmente, a entrevistada da EMEF do Circuncaribe destacou a relevância do trabalho 

da coordenação pedagógica em seu aspecto formador, articulador e transformador, ressaltando 

que essas são as bases com as quais a ação educativa desse sujeito deve ser entendida.  

Refletindo sobre as questões mais amplas do contexto escolar, é afirmada a necessidade do 

compromisso de todos os educadores para garantir os direitos dos estudantes, exemplificados 

através da valorização da diversidade e o combate a xenofobia e ao racismo. 
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“Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho muito intensivo com a equipe 

docente [...] Mais subsídios para entender a problemática dos estudantes 

imigrantes. Os africanos outra coisa, porque eles são diferentes dos bolivianos, 

eles são mais rápidos de raciocínio, estão na minha opinião, além do que nós 

oferecemos aqui. Eles vêm de outro lugar, mas já vem com uma base... É 

minha visão, eles [os africanos] acabam abaixando, perdendo o interesse pela 

organização escolar diferente [...]. Por exemplo, os que falam francês que 

vem, chegam falando francês e vai fazendo um sotaque, né? Eles são, eles têm 

facilidade mais rápido do que... Sabe o que eu acho? É a questão de 

autoestima, o que eu percebo? A autoestima deles é mais alta do que de 

bolivianos... Eles acreditam mais neles, talvez isso seja  [...]. A gente vê pelos 

próprios pais [bolivianos], ‘Ela não vai conseguir. Ela não é capaz de fazer’, 

sabe? E não isso! É uma questão de ser estimulado a conseguir, então eu acho 

que eles vêm com essa... Não só timidez... E não é ser humilde, porque 

humildade pode ser em qualquer lugar. Não é a questão, eu acho que é mesmo 

baixa autoestima, eles não são estimulados a se superar, ser melhor, a 

conseguir ‘Você é capaz’, é isso que eu acho. E perto dos outros africanos, 

não. Eles já vêm com essa autoestima, entendeu? ” (CP da EMEF dos Andes) 

 

As diferenças entre os estudantes africanos e os bolivianos foi a abordagem escolhida 

pela coordenadora da EMEF dos Andes para relatar sua experiência. De acordo com a 

entrevistada, sua experiência de 10 anos na escola, nos quais ela viu a quantidade de imigrantes 

aumentar gradativamente, permite que ela teça reflexões sobre o modo como esses sujeitos se 

incorporam ao ambiente escolar. Muito reveladora é a hipótese aventada pela entrevistada, ao 

analisar comparativamente os africanos aos bolivianos, pois sugere que o melhor desempenho 

dos primeiros pode ser atribuído a existência de uma bagagem cultural elevada e um estímulo 

familiar que promove a autoestima. No decorrer da entrevista, realizamos inferências, 

especialmente no que se refere a timidez dos estudantes bolivianos, mas a entrevistada 

reafirmou que as dificuldades não decorrem da timidez ou do receio da exposição em público, 

em uma aula, por exemplo. Esse dado é interessante pois evidencia que, na percepção dessa 

educadora, a questão de fundo seria a baixa autoestima dos bolivianos, sendo necessário um 

reforço positivo dos educadores e das famílias, para que eles se sintam capazes de aprender, de 

participar e de contribuir no processo educativo, através da exposição de suas ideias e 

experiências pessoais.     

“Então, nós tivemos aqui a visita do cônsul que eu acho que foi muito bacana. 

Cônsul da Bolívia. E quem trouxe? Esse dono de uma rádio boliviana, de uma 

rádio e TV boliviana, então ele veio pra cá, fez aqui pra gente uma palestra. E 
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vieram dois indígenas aqui também, foi muito bacana nessa nossa reunião 

contando um pouco sobre o que está acontecendo com o índio aqui no Brasil 

[...] E foi mostrando a questão da terra, foi colocando para os professores a 

importância da pachamama e eles convidaram a gente para ir na festa, mas era 

uma madrugada inteira e alguns professores foram daqui. E eles foram até lá 

a madrugada inteira em homenagem à mãe terra, então essa ação foi em 

parceria aqui e nós tivemos também o consulado que veio até aqui para 

regularizar a vida desses imigrantes, foram dois sábados. E nós teremos 

também a eleição que vai ter na Bolívia... Isso, acho que é num domingo, tá 

marcado. Então EMEF também é Bolívia e a Bolívia também está na EMEF. 

” (CP da EMEF da Mesoamérica) 

As ações narradas pela coordenadora da EMEF da Mesoamérica ocorreram no primeiro 

semestre de 2019 e a eleição, em outubro de 2019. Nas eleições gerais são eleitos o presidente, 

vice-presidente, senadores e deputados e os cidadãos bolivianos fora do território tem direito 

ao voto e a EMEF da Mesoamérica foi escolhida como um dos postos de votação, por conta de 

sua localização, entranhada no território que concentra uma grande comunidade boliviana em 

São Paulo. Conforme mencionado acima, essas ações decorreram da parceria realizada entre a 

Gestão Escolar e agentes da sociedade civil, que se articularam visando atender as necessidades 

da comunidade boliviana que utiliza o espaço escolar. Na parceria com o Consulado Geral da 

Bolívia em São Paulo, foi organizado na unidade escolar um posto de regularização documental 

que prestou atendimento aos imigrantes dessa nacionalidade, e os educadores foram 

beneficiados com a palestra do cônsul, que apresentou alguns elementos da cultura boliviana.  

Consideramos muito proveitoso esse diálogo com as coordenadoras pedagógicas que, 

generosamente, nos esclareceram sobre sua trajetória na educação, suas concepções, desafios e 

expectativas. Esse trabalho de articulação, formação e acompanhamento das aprendizagens é 

de fundamental importância para o acolhimento dos estudantes e, considerando as 

especificidades do atendimento dos imigrantes, podemos inferir as ações educativas cumprem 

as prerrogativas, tanto dos marcos legais, quanto pedagógicas. Essas considerações se alicerçam 

nos aportes da pesquisa documental, especialmente quando nos debruçamos sobre os registros 

da documentação pedagógica anteriormente explorada.  

 

 

 



 

    

 

 

 

160 

 

4.4 Diálogos com as professoras da EMEF da Mesoamérica 

 

Na EMEF da Mesoamérica todas as participantes eram mulheres e abaixo apresentamos 

o perfil dessas educadoras. As entrevistas ocorreram entre os meses de agosto e setembro, 

durante o horário de JEIF (de quarta ou quinta-feira) e utilizamos espaços de sala de aula 

desocupadas. A duração média dessas entrevistas foi de 30 minutos.  

Quadro 4- Perfil das docentes entrevistadas na EMEF da Mesoamérica 

Professora Idade Disciplina Tempo 

na Rede 

Tempo 

na 

Escola 

Formação Turmas 

Amparo Ochoa __ Língua 

Portuguesa 

11 anos 7 anos Lic. e Mestrado em 

Letras 

8ºs e 9ºs 

anos 

 

 

Frida Khalo 

 

 

64 

 

 

Artes 

 

 

17 anos 

 

 

10 anos 

Lic. em Artes Plásticas, 

Especialização:  

Museologia e História 

da Arte 

 

6ºs, 7ºs, 

8ºs e 9ºs 

anos 

 

Malinche 

 

32 

 

História 

 

2 anos 

1 anos e 

6 meses 

 

Licenciatura e 

Mestrado História 

Todas, 

pois está 

em 

Módulo 

 

 

 

Rigoberta 

Menchú 

 

 

 

55 

 

 

 

Geografia 

 

 

 

7 anos 

 

 

 

5 anos 

Lic. em Geografia e 

Pedagogia, 

Especialização: 

Geografia e Educação 

Especial, Mestrado em 

Educação (em 

andamento) 

 

 

 

8ºs e 9ºs 

anos 

Fonte: Dados obtidos nas entrevistas com as professoras. 

  

Conforme podemos observar, todas têm pós-Graduação em suas áreas de atuação, com 

dupla Especialização ou Mestrado; o tempo de atuação na unidade escolar é variado.  Quando 

solicitadas a avaliar seu conhecimento pessoal sobre a História e Cultura da América Latina, as 

professoras atribuem seus conhecimentos a diferentes fontes.  

“Tudo que eu aprendi, tudo não, a maioria das coisas que eu aprendi foi por 

curiosidade e, principalmente, por conta de trabalhar o meu objeto do 

mestrado foi sobre um filme que falava sobre o povo mexicano, então... 

Chama-se [...] o ‘Sal da Terra’ é um filme de 1950 que foi proibido por conta 

do comunismo [...] fui pegando bastante da cultura, falando um pouco da 

cultura mexicana e latina principalmente, dos trabalhadores latinos, eu fui 

conhecendo um pouco mais [...] muitos dos conhecimentos que eu tenho eu 

adquiri aqui na escola com professor X, ele fez um trabalho maravilhoso das 
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cholitas, eu não sabia inclusive, que existiam negros bolivianos e ele colocou, 

falou, então muito do que eu aprendi sobre cultura foi com ele, então assim, 

eu tenho bolsões de conhecimento de uma coisa ou outra, da cultura da 

América Latina não, pouquinho. ” (Amparo Ochoa, Língua Portuguesa) 

 

“Olha pela minha formação acaba que eu tive, acabei estudando sobre história 

da América Latina, cultura da América Latina [...]. Portanto, pelo que eu me 

lembre na minha graduação eu fiz uma disciplina de história da América 

Latina contemporânea e uma disciplina da história da América que pega a 

época colonial e tal, de América Latina independente eu não tive, isso foi uma 

grande lacuna do meu currículo, meu e de todo mundo, né?” (Malinche, 

História)  

 

“Então, eu confesso que depois que eu vim para essas escolas, porque eu 

trabalhava no interior, em Mogi, a gente acaba esquecendo o que você aprende 

e daí você se vê com uma realidade de tantos migrantes você busca melhorar 

para compreender, então eu procuro melhorar [...]” (Rigoberta Menchú, 

Geografia) 

 

“[...] o que esclareceu muito minha vida foi meu irmão, saiu do Brasil em 1974 

com evento da ditadura do AI-5 e ele sempre me deixou consciente dos 

problemas sociais políticos e econômicos do Brasil e... Também eu sempre 

gostei de temas assim místicos, ligados a Castañeda, Jorge Luiz Castañeda, 

gostava muito desses temas sobre os índios pueblos, então isso me deixava 

sempre cativada, me cativava esse tema. Sobre o tema do indígena brasileiro 

nem tanto, mais essa questão do índio da América em geral. Ele sempre me 

alertava, sempre me orientava os livros que eu devia ler, me deixava atenta 

pelo que estava acontecendo... A realidade política, nossa, na consciência 

política. ” (Frida Khalo, Artes) 

 

A professora Malinche relata que em sua pesquisa de Mestrado seguiu outra 

especialidade, portanto seu conhecimento sobre a região não é tão amplo, contudo, pondera que 

acumulou mais conhecimento sobre o tema que alguém que não teve acesso. Relata também 

que já viajou para Cuba, Uruguai e Colômbia. Já Frida Khalo recorre a memória familiar, uma 

vez que o irmão exerceu forte influência sobre sua formação.   

Um tema que se vincula a questão anterior é o acesso a disciplinas que discutissem os 

conceitos de diversidade cultural, multiculturalismo e interculturalidade na Graduação 

(formação inicial).   

 

“Sim. Na graduação sim, mas em inglês. Nós tivemos em inglês, nós falamos 

sobre multiculturalismo [...] nós temos lá na USP uma disciplina chamada 

Literatura e Diferença que trata das literaturas em inglês de outros países [...]. 

Países do Caribe, eu lembro de alguns livros, de algumas discussões que nós 

tivemos [...] tivemos um trabalho bastante grande com países asiáticos que a 

literatura falava sobre a questão do se sentir fora, você estar num país de língua 
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inglesa e se sentir fora desse país, então, a gente trabalhou bastante essa 

questão. Países africanos também e algumas coisas, pouquíssimas, países de 

língua portuguesa como Timor Leste, como alguns países da África que falam 

português, também tivemos poucas coisas, mas creio que deu para ter uma 

base, uma base legal, tive sim. ” (Amparo Ochoa, Língua Portuguesa)  

 

“Sim, tive bastante disciplinas que discutiam isso, tanto no contexto latino-

americano, quanto de uma maneira geral... Muitas, nem sempre a discussão ia 

para a prática docente, mas... Mesmo assim ela subsidia sim. ” (Malinche, 

História) 

 

“Eu estudei numa faculdade não muito famosa, uma faculdade que ficava ali 

no Baixo Glicério, mais ligada a folclore da Neide Rodriguez Gomes que 

sempre foi ligada a folclore, nunca, sempre teve essa preocupação com 

folclore de fazer resgate, fazer documentação, então eu cheguei a participar 

do Bumba meu Boi, essas ações, né? E era essa minha participação, minha 

ligação [...] com o evento da democracia você vai tendo uma participação, 

uma visão um pouco mais ampla da sociedade, você vai enxergando mais os 

detalhes, as diferenças das sociedades, né? (Frida Khalo, Artes) 

 

 

Pela narrativa das professoras, podemos notar que acessaram conteúdos e discussões 

relacionadas ao conceito de diversidade. 

Continuando o tema da formação, mas agora direcionada a formação continuada, 

perguntamos as professoras se haviam participado de atividades relacionadas à temática da 

Educação para Imigrantes, oferecidos pelas DREs ou pela SME.   

 

“Não, aqui não que eu me lembre não. Que eu me lembre a gente trabalhou, 

os cursos que eu trabalhei sempre foram na área de língua portuguesa, mas 

muito focados mesmo no ensino de português e de textos, nada relacionado. ” 

(Amparo Ochoa, Língua Portuguesa) 

 

“Olha, não participei de nenhuma atividade de formação. Não, formação 

especificamente não. Eu sei que em alguma, teve uma formação que eu fiz em 

que uma das palestrantes foi a coordenadora do educativo do museu da 

imigração e ela veio trazer uma discussão... Ela veio, foi um dia só, o curso de 

formação de professores orientadores de grêmios e ai a gente discutiu isso um 

dia, né? ” (Malinche, História) 

 

“Eu gostaria, mas os horários como eu acumulo e ainda estudo é meio 

complicado. Então por esse motivo diretamente não. ” (Rigoberta Menchú, 

Geografia) 

 

“Muito, muito, principalmente com a época da Marta, não sei se tem a ver, 

mas um evento muito interessante, mas não que eu goste da Marta porque o 

que ela fez acho que foi decepcionante, mas uma coisa foi boa a semana inteira 

foi um evento ligado à Arte onde nós participamos de eventos e tinha esse 
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contexto de pluralidade, diversidade presente nesse evento que aconteceu na 

prefeitura e eu fiz, cheguei a fazer história da África, história da África ali 

onde é a SME, fiz um curso de afrodescendente, sobre a história da África, 

sobre a história em geral da África”. (Frida Khalo, Artes) 

 

Com exceção da professora Rigoberta Menchú, que afirmou não participar de eventos de 

formação por falta de tempo, o fato da maioria das entrevistadas afirmar não ter participado de 

formações na DRE ou na SME sobre o tema é um dado revelador, pois evidencia uma lacuna 

na Política Pública. Até mesmo a falta de oportunidades de formação com dispensa de ponto 

ou de horas de serviço sinaliza essa lacuna. Ao relatar sua experiência, a professora Frida Khalo 

menciona uma formação ofertada na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy (2001-2005), com 

duração de uma semana e com conteúdo direcionado a Artes e outra sobre a História da África.  

Adentrando no tema da comunidade escolar, perguntamos as professoras se quando 

iniciaram a docência na EMEF da Mesoamérica, tinham conhecimento da quantidade e da 

procedência dos estudantes migrantes nela matriculados. 

 

“Bom, eu acho que antes de falar dessa escola eu estive quatro anos no Infante 

Dom Henrique, então lá no Infante tem também um grande número de filhos 

ou alunos migrantes e então desde lá a gente já vinha e é engraçado porque 

quando eu entrei na rede, eu fui para uma escola lá da zona sul e ai foram 

quatro meses, um local muito longe e tal e quando foi para fazer a escolha na 

remoção me falaram o seguinte ‘Olha, escolhe o Infante’, foi até a minha 

primeira escolha, ‘Escolhe, porque tem muitos alunos bolivianos e os 

bolivianos são muito quietinhos’ e realmente até aqui mesmo a gente vê, são 

muito quietos e a gente não sabe exatamente se é exatamente pela educação 

que tem em casa, a forma como eles são, mas também pelo fato de que muitos, 

alguns estão em situação irregular, então os pais já falam pra eles ‘Olha você 

não apareça, seja invisível para a gente nunca ter problemas’ e assim eu via a 

maioria dos alunos era de origem boliviano tanto no Infante quanto aqui, 

realmente eles tem essa coisa de ser bem invisíveis mesmo. ” (Amparo Ochoa, 

Língua Portuguesa) 

 

Quando perguntamos se a professora Amparo Ochoa conseguiria destacar alguma 

dificuldade ao lidar com esses estudantes, ela prossegue.  

“Dificuldade de fazê-los participar, por isso que eu acho que a questão não é 

que eles são desse jeito, a questão é que eles querem ficar invisíveis mesmo, 

eles não participam, eles têm medo de participar de coisas... "Vamos 

aparecer"... eles têm muito medo disso, até hoje eu sinto isso nos meus alunos, 

em muitos alunos. (Amparo Ochoa, Língua Portuguesa) 

 

“Quando eu escolhi eu não sabia, não tinha nem ideia, inclusive foi uma coisa 

muito interessante quando eu cheguei aqui e vi a paisagem humana que a gente 
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tinha aqui tão diferente do que eu já tinha conhecido em outras escolas e 

confesso que me agradou muito quando eu vi aquela quantidade e soube que 

eram principalmente de origem boliviana fiquei muito interessada, antes de 

vir pra cá eu não tinha contato com, muito contato com os migrantes 

bolivianos e tal, só de passagem nas ruas... E ai, nos primeiros contatos eu 

acho que a primeira dificuldade que eu tive com eles, foi que eu os senti muito 

fechados, muito retraídos e muitas vezes eu ia e tentava conversar, tentava 

puxar um assunto e muitas vezes eles eram, ficavam mais na defensiva e ai eu 

não sabia, até hoje é difícil avaliar... Até onde você pode ir se certa retração é 

uma timidez pessoal, se é um traço cultural, se é uma questão de aprendizagem 

também, se é uma questão linguística, então aos poucos eu fui avaliando e 

vendo qual era o motivo disso, algumas vezes era por conta da língua, outras 

vezes eles não estavam me entendendo direito, outras vezes é uma timidez, 

outras vezes eu sentia até um receio que pode vir até de casa, talvez, não fala 

muito, não fica falando demais... Isso eu suponho. (Malinche, História) 

 

 

Tendo constatado essa postura nos estudantes imigrantes, questionamos a professora 

Malinche sobre suas estratégias e com quem da escola ela conversou para tentar entender 

melhor esse público. 

 

“[...] eu conversei mais com meus colegas professores, né? Mas eu sempre 

tentei resolver isso conversando com eles o máximo que eu podia em 

particular e a partir do momento que eu entrei nessa escola eu tentei direcionar 

as minhas práticas pedagógicas pra isso, tentar abordar mais a história da 

América Latina, abordar mais a história da Bolívia, questão indígena no Brasil 

e na Bolívia, a língua, o espanhol, sempre quis puxar. E isso foi muito bom 

porque me vi forçada a pesquisar, a procurar, a saber, conhecer, um interesse 

específico pela Bolívia que eu não tinha antes. ” (Malinche, História) 

 

“Eu sabia que tinha alunos, mas não nessa quantidade e não tive dificuldade. 

Pelo contrário... eu gostei muito deles, me relacionei bem...” (Rigoberta 

Menchú, Geografia) 

 

“Minhas dificuldades é assim, é claro a gente sempre tem com a língua, mas 

como a minha matéria é Artes você tem várias maneiras de poder expressar e 

chegar ao entendimento, então, por exemplo, algum aluno não entendia eu 

explicava e dava as atividades e o aluno fazia, então eu não tive tanto problema 

assim, por causa da linguagem artística né? ” (Frida Khalo, Artes) 

 

 

Com exceção da professora Rigoberta Menchú, três professoras afirmam ter encontrado 

alguma dificuldade no trabalho, e citam a língua e a timidez.   
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Um tema que surgiu na nossa sondagem foi o desempenho acadêmico dos estudantes 

imigrantes. Essa discussão é contemplada através da pergunta “como você avalia o rendimento 

escolar dos estudantes imigrantes? ”.   

 

“Eles têm uma vontade bastante grande de aprender, principalmente para, 

creio eu, tirar um pouco o estigma ‘Olha a gente não fala o espanhol, a gente 

não fala só espanhol ou só português’. Para tirar um pouco esse estigma, mas 

quando eles tão nessa situação de meio de ser invisíveis eles acabam não 

querendo participar e por consequência eles não conseguem se apropriar das 

coisas que a gente tá falando, o português, por exemplo, eu sempre trabalho 

literatura, um pouco a parte de leitura, bastante forte, estudo da língua que não 

é gramática, mas principalmente o estudo da língua é quando você vê os fatos 

que acontecem da língua dentro do dia a dia e a produção de texto. E daí 

quando você junta essas três coisas, a minha avaliação tem que ter as três 

coisas, eu vejo uma dificuldade bastante grande daquele aluno que não 

participava, não consegue escrever, não consegue se apropriar...” (Amparo 

Ochoa, Língua Portuguesa) 

 

A professora Amparo Ochoa foi muito elucidativa quanto aos seus critérios de avaliação, 

o que nos auxilia na compreensão do rendimento escolar a partir desses critérios. Conforme 

explicitado por ela, seu sistema de avaliação em Língua Portuguesa envolve três dimensões: 

literatura e leitura, estudo da língua e produção de texto. Em nosso diálogo, questionamos se 

essa dificuldade se manifesta mais acentuadamente entre os estudantes que chegaram mais 

recentemente ao Brasil (e possivelmente a família ainda esteja em situação documental 

irregular, o que justificaria a tentativa de invisibilidade); e se, na percepção da educadora, 

aqueles que estão há mais tempo no país ‘se soltam mais’, obtendo um desempenho escolar 

mais satisfatório.  

“Eles conseguem se apropriar mais. É lógico que vai ter sempre um ou outro 

como nossos alunos todos, não tem como, a gente fala um pouquinho que 

aluno é igual em todo lugar, mas nesse sentido que você vai encontrar os tipos 

muito próximos, né? [...] aquele aluno que é quieto ao extremo [...]. Apatia, 

timidez extrema que você não consegue chegar, ‘meu, será que eu tô com 

algum, será que ele tem algum problema?’, porque a gente tenta chegar e o 

menino se esquiva, ou seja, ele é o invisível, do invisível, do invisível.” 
(Amparo Ochoa, Língua Portuguesa) 

 

 

Essa resposta evidencia uma certa angústia, que remete as dificuldades em conduzir um 

trabalho educativo satisfatório para a professora. Como ensinar quando o outro se esquiva? Esse 

desabafo explicitado através do questionamento ‘será que eu estou com algum problema ou 
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será que ele está com algum problema?’ não pode passar despercebido quando refletimos sobre 

seu processo de avaliação.  

“Eu sinto que tem uma diversidade dentro desse bolo, normalmente a gente 

costuma generalizar, falando que ‘Ah, eles são fraquinhos’, eu já ouvi muito 

essa conversa, ‘Ah, eles são fraquinhos, eles não conseguem, eles são 

caladinhos, organizadinhos, mas são fraquinhos’, eu vejo um perfil de alunos 

que tem um pouco de dificuldade e ai resta saber se é linguística, se é de um 

aprendizado, se vem de uma trajetória, porque muitos começaram a estudar 

na Bolívia também, outros nasceram aqui e estudaram aqui. Eu sinto que... 

Tem uma parte que tem um rendimento irregular, ou mesmo fraco e tem 

alguns que se destacam demais, alguns que são assim extremamente 

disciplinados, extremamente estudiosos, extremamente criativos... Eu acho 

que a massa fica naquela massa do regular, sabe? É, tem alguns que se 

destacam, mas eu diria que tem alguns que naquela média do cinco, seis... 

cinco, seis, sete, por aí em geral, mas é que é difícil falar do geral quando tem 

muitas... muita diversidade. [...] é muito complicado porque o nosso sistema 

de avaliação muitas vezes, não só o sistema de avaliação, como a nossa 

prática, privilegia aquele aluno que é mais falante, mesmo que é bagunceiro 

você consegue sondar muito mais do que o que é mais quietinho. E as vezes 

ele tem mais facilidade em dizer onde tá a dificuldade dele, onde tá a dúvida 

dele [...] eu fico pensando, será que essas notas representam mesmo, sabe? O 

grau de aprendizagem... ” (Malinche, História) 

 

Ao responder a questão, a professora Malinche faz reflexões muito importantes sobre o 

processo avaliativo. Ela estabelece alguns critérios que ajudam a entender o que poderia 

ocasionar o rendimento mediano: a língua, dificuldade de aprendizagem, trajetória pessoal. E 

constata que a escola trabalha com uma expectativa de aluno – o que é falante – sendo difícil, 

portanto, verificar a aprendizagem daqueles que não se expressam verbalmente com tanta 

facilidade.  

 

“E a gente percebe, quando chegam que eles tem muita dificuldade com o 

idioma, nós temos alguns que chegam falando espanhol e eu também observo 

que a superação da maioria, tem casos isolados, tem uma força de vontade 

muito grande e tem uma superação muito grande e eu sempre uso de exemplo 

até para os colegas brasileiros, porque as vezes eles vão apresentar um 

trabalho e eu falo ‘pode falar em espanhol’ ai alguém fala ‘Ai eu não tô 

entendendo’, ‘Que bom, assim você tá se colocando no lugar do outro uma 

vez’, porque é isso que ele está vendo todos os dias, então é isso que a escola 

serve, para você ter a solidariedade, altruísmo, alteridade e isso a gente tem 

que praticar todos os dias, então a gente aprende muito com essa diversidade 

cultural.” (Rigoberta Menchú, Geografia) 

 

 

“Ah, excelente, tenho alunos aqui que nossa, você não precisa detalhar, eles 

já têm uma visão antecipada e tem... Quando eu começo a falar sobre a tinta, 
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falo da questão do trabalho em ouro, do trabalho em peças para fazer desenhos 

de joias, eles são excelentes, são muito bons...” (Frida Khalo, Artes) 

 

 

 As professoras de Geografia e de Artes tratam da questão do rendimento escolar sob 

pontos de vista distintos. Para Rigoberta Menchú, o tema da superação e da força de vontade 

aparece com mais intensidade; já para Frida Khalo, há a compreensão de que os estudantes 

imigrantes são habilidosos no fazer artístico e cita como exemplo uma atividade desenvolvida 

por ela, relacionada a metalurgia e o manuseio do ouro pelas culturas ameríndias.  

 A próxima questão se relaciona a formação continuada em serviço (JEIF e PEA, 

Reunião Pedagógica) e o modo como os temas relacionados a Educação para Imigrantes eram 

discutidos. 

 

“[...] essas questões vão entrando mesmo que não estejam dentro da pauta da 

reunião pedagógica, dentro da pauta elas entram, elas acabam porque é muito 

próximo da gente, então a todo momento entra. Muitas vezes a gente consegue 

discutir, desenvolver o assunto para alguma ação, né? Porque a gente tem o 

problema e a gente vai discutir para ter uma ação, para ter um 

encaminhamento, mas muitas vezes por situações que a gente não estava 

naquele momento preparado a gente tem a discussão, mas não tem uma ação 

para depois. Eu creio que, principalmente naquilo quando não está em pauta, 

mas o assunto ele é muito, a todo momento ele aparece [...].” (Amparo Ochoa, 

Língua Portuguesa) 

 

“Sim. Eu acho que a partir desse ano com a nova coordenação pedagógica eu 

senti um pouco mais de atenção nesse assunto, isso tem, isso vem no assunto, 

mas eu acho que poderia ser uma formação um pouco mais rigorosa no sentido 

de discutir mesmo dados e conceitos, sabe? Porque as vezes fica muito solto 

assim, uma coisa que eu não gosto muito, porque os alunos bolivianos, os 

alunos bolivianos, a maior parte dos alunos bolivianos que nós temos não são 

bolivianos, são brasileiros. Portanto, alunos de origem boliviana, eu tenho 

cuidado de falar, de colocar essa origem boliviana porque você fica chamando 

eles de bolivianos assim e de repente vira até um apelido, então assim, vamos 

discutir quais são as questões da imigração? Seja de uma maneira, por uma 

abordagem histórica, seja por uma abordagem contemporânea, como é a 

imigração hoje no Brasil? Eu sinto falta dessas bases, porque senão a 

discussão fica muito em cima de estereótipos, senso comum... Então eu sinto 

falta disso e sinto falta de nesses horários e nessas formações a gente bolar 

algum projeto, a gente vive falando disso aqui na escola, vários professores 

fazem voluntariamente seus projetos nas suas disciplinas e a gente as vezes 

tenta fazer alguma coisa, mas, uma coisa coordenada, um projeto da escola 

que aborde esse multiculturalismo e essa identidade latino-americana que a 

gente tem, identidade ou diversidade latino-americana que a gente tem aqui.” 

(Malinche, História) 
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“Ai, acho que aparece constantemente porque como a gente tá dentro desse 

mundo, então sempre alguém traz alguma coisa que leu ou mesmo a 

coordenadora tem... A gente sempre tá estudando. ” (Rigoberta Menchú, 

Geografia) 

 

“Olha, sempre tem essa preocupação porque para muitos professores tem essa 

preocupação [...], a questão da língua, e que sempre é colocado essa questão 

‘Olha, fulano não trabalha bem o português...’, eu faço o trabalho do AEL, 

Academia Estudantil de Letras, onde muitos alunos têm problemas de timidez, 

por exemplo, eu tenho uma aluna aqui nessa sala, o nosso 6º B, que ela não 

fala, ela tem problema de coordenação motora, mas tá lendo 

impressionantemente [...] ” (Frida Khalo, Artes) 

 

As respostas a essa questão nos conduzem a uma interpretação sobre como as quatro 

professoras percebem esse trabalho coletivo. Nota-se que o tema é sim discutido, uma vez que 

não é possível ignorar essa presença imigrante na escola - ou como disse a professora de Língua 

Portuguesa “é muito próximo da gente” - mesmo quando a pauta é sobre outro tema. As 

dificuldades apontadas podem se reverter em ações pedagógicas, mas isso depende muito do 

envolvimento dos professores. A professora de História sente falta de discutir alguns conceitos 

em profundidade e relata que, muitas das ações, partem de projetos de alguns professores e 

gostaria que esses projetos fossem ‘coletivos’, ou seja, com mais envolvimento. A professora 

de Artes argumenta que desenvolve o projeto da Academia Estudantil de Letras e consegue 

incidir sobre o tema da timidez, ao desenvolver atividades de leitura relacionadas ao projeto.  

Para tratar da articulação entre o currículo das disciplinas e o tema das migrações 

contemporâneas, perguntamos as professoras como os temas dos fluxos migratórios 

contemporâneos eram contemplados em suas aulas  

 

“Principalmente para falar que o português brasileiro é uma mistura muito 

grande, eu falo muito pra eles, ‘Se você for pra Portugal você não vai achar 

quitanda em Portugal, não tem quitanda em Portugal, tem frutaria, mas 

quitanda não tem, porque quitanda é uma palavra de origem africana’, então a 

gente tá falando sobre formação de palavras no nono ano e tem os 

estrangeirismos e a gente fala assim "As pessoas vão chegando, a pouco tempo 

atrás, há uns 10 anos atrás se você falasse tempurá, sashimi, ninguém saberia, 

sushi, talvez uma ou outra palavra em japonês, hoje em dia com essa explosão 

de restaurantes japoneses tá chegando", hoje em dia é ‘Ai eu adoro yakisoba’, 

‘Adoro não sei o que...’, daí você vai vendo as palavras elas aparecem e o 

português é muito rico porque ele vai incorporando essas palavras, o legal de 

ver, então quando a gente fala de valorizar é por isso, reconhecer e valorizar.” 

(Amparo Ochoa, Língua Portuguesa) 
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“[...] é um tema que me interessa e eu busco saber na realidade o que tá 

acontecendo através de órgãos de mídia, etc e sempre tento trazer pra os alunos 

sim, até porque se você for pensar no currículo da cidades, a questão dos 

fluxos migratórios em história tá bem no sexto ano e uma coisa que eu comecei 

a trabalhar com eles e como eu fico de sexto ao nono, eu comecei a trabalhar, 

mas eu tento fazer disso uma tônica no meu trabalho é discutir essas questões 

migratórias, então no sexto ano eu fiz uma atividade de árvore genealógica pra 

gente perceber as origens diversas e ver no final das contas ninguém era 

totalmente daqui, paulistano. Então as migrações internacionais e regionais 

também, isso é importante. Tentei trabalhar com músicas que falavam 

justamente dessa questão migratória, que o ser humano se define pela 

migração. ” (Malinche, História) 

 

Para a professora de Geografia, a relação entre a disciplina de Geografia e o tema dos 

fluxos migratórios é muito explicita: 

 

“Totalmente. Totalmente relacionado e eu mostro muito pra eles, a gente 

discute muito o que leva as pessoas migrarem de um lugar pro outro, desde de 

que o mundo é mundo até hoje e isso vai mudando de acordo com a 

necessidade política, econômica, social, então a gente estuda muito isso. Tudo 

a ver, totalmente relacionado. E até pra trabalhar o preconceito, a gente usa 

muito isso pra poder destruir o preconceito, né?” (Rigoberta Menchú, 

Geografia) 

 

“[...] sou muito ligada ao que tá acontecendo agora, eu até somatizo de tanto 

que eu participo e de tanto que é a minha atividade. Meu irmão tá lá na França 

mas a gente fica se comunicando [...]. Sobre a questão dos imigrantes, sejam 

eles da América Latina ou não, sempre há essa preocupação principalmente 

no que diz respeito, eu acho que é válido sair de onde você tá e buscar um 

novo horizonte, uma nova vida em outro, não poder buscar um novo caminho, 

um novo rumo pra vida. E dentro da minha matéria vou me aprofundando do 

que eu posso tirar de bom e mostrar para os outros colegas da classe ou lado 

interessante, o lado da cultura daquela pessoa que está inserida na sala de aula. 

Eu sempre procuro mostrar esse lado cultural e a Arte é bem abrangente. 

(Frida Khalo, Artes) 

 

As professoras de História e Língua Portuguesa respondem a essa questão relatando 

atividades desenvolvidas em seu cotidiano, o que possibilidade vislumbrarmos o modo como o 

trabalho pedagógico é realizado. A professora de Geografia ressalta alguns conceitos 

importantes da sua área e, em Artes, notamos um direcionamento para a compreensão da cultura 

como eixo.  

Em continuidade, solicitamos que as professoras resgatassem, em sua memória, 

atividades relacionadas ao tema das culturas imigrantes.   
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“Quando a gente fala de variação linguística que a gente vai falando sobre 

esses empréstimos que a língua portuguesa faz, mas diretamente não, que eu 

me lembre não [...]. Nós trabalhamos autores, né? A gente trabalhou Mia 

Couto então a gente falava muito sobre a questão de falar sobre o país, o país 

como estava, se estava em guerra...” (Amparo Ochoa, Língua Portuguesa) 

 

A professora retoma o que já havia exposto anteriormente, em que enfatizou o trabalho 

com as variações linguísticas.    

 

“[...] fiz uma atividade com música, uma música que se chama ‘Movimiento’ 

do Jorge Drexler, vale muito a pena, ele fala do ser humano como um ser em 

movimento, que isso que define a espécie humana. Então é uma atividade que 

eu procuro fazer para desnaturalizar identidades muito fixas, nacionais e 

regionais e tentar naturalizar nossa condição humana de migrantes, isso que 

nós somos. Nessa música ele começa falando que o ser humano homo sapiens 

só deu certo porque ele se dispôs a migrar, ele se dispôs a sair e a procurar 

outros lugares, ele fala ‘Somos uma espécie em viagem, não temos pertences, 

mas sim bagagem’. [Pesquisadora: E a música estava em espanhol. E você 

trouxe a tradução em português?] Não, ai faz parte da atividade. Eu falei pra 

eles se virarem e traduzirem essa música, ai eu falei ‘quem aqui sabe 

espanhol? ’, aí alguns, logicamente os de origem boliviana. Como 

normalmente nas salas você vê a divisão, foi uma forma que eu encontrei de 

eu fazer eles se misturarem. Ai eu falei ‘Não pode fazer dupla em que os dois 

saibam ou que os dois não saibam, toda dupla tem que ter alguém que sabe 

para o bem de vocês’ [...]. Ai teve outra atividade que eu fiz que foi uma com 

uma outra música do Jorge Drexler que se chama "Bolívia" que ele conta uma 

história pessoal que os avós dele foram refugiados, eram judeus-alemães e 

vieram pra América fugindo do nazismo. [...] O Drexler trabalha muito com 

essa coisa migratória, vivo trabalhando com as músicas dele. E a história 

pessoal dele é que os avós vieram fugindo do nazismo e eles buscaram todas 

as embaixadas da América do Sul e o único país que deu visto foi a Bolívia. 

[...] Então a gente trabalhou isso. Hoje, quem são os refugiados? Naquela 

época era os alemães os refugiados e ele no final dessa música faz toda uma 

discussão sobre o pêndulo da história que vai e vem, que hoje é um que tá 

migrando e amanhã pode ser outro que tá na migração. Enfim, tentar trabalhar 

para que eles tragam isso também da cultura deles, por exemplo, uma 

atividade que eu trabalhei sobre indígenas, tentei trabalhar, fazer um grupo de 

alunos de origem boliviana para trabalhar, porque um ficou com um povo 

guarani, outro o povo taiuá, troncos, etc e daí eu falei um dos grupos vai 

trabalhar com etnias bolivianas ou da região da Bolívia e isso foi muito 

interessante no sétimo ano, porque eles puderam trazer. [Pesquisadora: E os 

resultados foram bons? Essa daí, dos indígenas da Bolívia, porque tem uma 

grande discussão sobre reconhecimento étnico]. Exatamente, não se 

reconhecem, é difícil trabalhar isso. Como no conteúdo de sétimo ano a gente 

trabalha povos originários pré-colombianos da América Latina eu sempre 

tento puxar pra falar ‘Gente isso ai são nossas raízes’, ai quando a gente fala 

de incas, e quantas outras etnias, porque não são os incas, ponto, né? Então a 

gente trabalhou muito com a Whipala, a bandeira multiétnica e fizemos toda 

uma discussão sobre o que significa isso, o que significa uma nação, um estado 
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plurinacional, o que são essas identidades? No início eles trouxeram muito 

mais informações históricas da Bolívia da história oficial, zona da Bolívia e 

daí eu fui instigando eles a trazerem. ” (Malinche, História)  

 

Essa narrativa de Malinche traz revelações muito importantes em relação ao modo como 

a professora de História incorpora o tema das migrações ao currículo de sua disciplina, 

apresenta uma abordagem muito interessante sobre o conceito de migração e evidencia como a 

professora atua para promover a interação entre os estudantes brasileiros e os de origem 

imigrante.  

 

 

“Então as vezes em parceria a gente já desenvolveu porque a gente tinha 

também migrantes que no caso seriam africanos e a gente desenvolveu 

projetos de falar de intolerância religiosa, trazendo a cultura, levando o que a 

gente chamou a semente que veio da África para outros meios... E dos 

bolivianos também a gente usa a cultura, o idioma e até da parte da 

colonização, da formação territorial a gente usa bastante, da parte da África 

foram mais dois professores envolvidos, mas na maior parte da cultura da 

América Latina sou eu mesmo, porque faz parte do conteúdo de oitavo ano, a 

gente tá até desenvolvendo projeto nesse sentido, eles apresentam trabalhos e 

dentro desse trabalho eles vão escolher o que eles querem se aprofundar e ai 

eles vão trazendo elementos que eles tem na casa deles ou o que eles querem 

construir e alguma... ” (Rigoberta Menchú, Geografia) 

 

Ao relatar a atividade, a professora de Geografia cita a literatura como um dos condutores 

do trabalho e salienta que, em algumas das atividades, há a parceria com outros professores.  

 

“Ah, então eu falo dos incas, questão das pirâmides, das colocações dos 

templos, o que é essa questão de planejar, né? Então eu começo a falar e eles 

fazem um trabalho sobre planejamento urbano atual, então onde era a área 

residencial, onde é a área comercial e assim por diante, tá? Ai... falo também 

da questão do ouro, como é que eles trabalhavam a questão do ouro que eles 

sabiam trabalhar a filigranas, o que é filigrana, como é que é trabalhar a 

filigrana em ouro [...]. Tem do México, o marido da Frida Khalo que é o Diego 

Rivera, tem outro também que eu esqueci o nome que também faz... Orozco 

é... o Orozco, tem outros também aqui no Brasil da América.... Tem aquele 

que faz as gordinhas... colombiano... O Botero... mas isso eu trabalhei mais o 

fund. I, né? A bailarina gordinha e a bailarina magrinha do Degas...” (Frida 

Khalo, Artes) 

 

 

Em sua narrativa a professora Frida Khalo relatou que um dos conteúdos que desenvolve 

em suas aulas é a relação entre as Artes e as cidades, discutindo temas de planejamento urbano 
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e é nesse contexto que ela insere o tema das cidades pré-colombianas, e deu como exemplo o 

planejamento urbano de Tenochtitlán e outras cidades edificadas pelas civilizações ameríndias. 

Quando a professora utiliza o pronome ‘eles’, se refere justamente aos povos ameríndios.  

Em relação a expectativa das professoras em relação a atuação dos formuladores de 

Políticas Públicas, as respostas variaram muito.  

 

“A política, a lei que apareceu lá, o vereador, a SME colocou, como que as 

DREs vão passar para as escolas as formas de você trabalhar isso? As ações, 

porque ai você tem que ter, porque não adianta falar assim ação e ‘vamos fazer 

isso!’, não é vamos fazer, é como planejar, vamos dar uma base? Porque não 

adianta fazer ação sem base, sem teoria como diria Paulo Freire, ativismo só 

não adianta. Eu sempre falo isso, porque é uma coisa que sabe quando cai a 

ficha? a gente realmente precisa da discussão, precisa de teoria, precisa 

entender a teoria pra gente partir para uma ação com base, com fundamento e 

eu acho que hoje a gente tem aqui talvez o fundamento, mas assim... A gente 

não está se apropriando desse fundamento pra ação e eu acho que é o que tá 

faltando que seria algo que as DREs poderiam trabalhar melhor, a nossa DRE 

principalmente. ” (Amparo Ochoa, Língua Portuguesa) 

 

“Eu sugeriria que fossem feitas mais formações e formações continuadas e 

não só um seminário. Eu lembro de um seminário que teve recentemente que 

eu não consegui participar, de uma jornada... Acho que foi em junho, são 

muito legais, mas que seja uma formação cada vez maior, mais ampla, que 

abranja mais questões [...]. Investir em formação e em trocar entre as escolas, 

porque tudo, muita coisa que vale pra uma escola que deu certo ali, pode dar 

certo em outra e não é, eu não acho que seja um assunto restrito à escolas que 

tenham migrantes, porque se você numa escola que não tenha migrantes e não 

discute isso, eles vão ser xenófobos em potencial. ” (Malinche, História) 

 

O próximo depoimento é bastante elucidativo quanto as demandas que deveriam ser 

acolhidas pelos formuladores de Políticas Públicas: 

   
“Eu acho que tem que ter um curso aqui, pra gente mesmo, de espanhol. Não 

dentro da formação, mas um curso pra aprender mesmo, não pra inglês ver. 

Eu tenho um pouco de facilidade, mas tem colegas que não... Não 

conseguem... E não só, porque aqui a gente tem árabe, tem nigeriano como eu 

falei pra você, como é uma escola central que não só sul-americanos, então 

não sei, tem que pensar em uma coisa acolhedora, tem que ser de portas 

abertas de fato e não portas abertas e janelas fechadas, né? Porque a gente 

percebe que muitas vezes a política tem as portas abertas, só que na realidade, 

no contexto da sala de aula você não consegue dar a atenção para aquele cara 

que fala só espanhol. ” (Rigoberta Menchú, Geografia) 

 

“Essa política tem que continuar, assim como a diversidade, assim como o 

gênero também tem que continuar, não tem que ter esse negócio de proibir e... 
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Eu acho que a humanização ela tem que bater pé nisso na questão da 

diversidade cultura e a diversidade cultural amplia, dá uma visão muito grande 

para as pessoas, você sai do casulo, você passa a ter uma visão humana muito 

ampliada e você cresce como pessoa, né? Por exemplo, essa escola é uma 

escola diferente, tá? Aqui se debate bastante, agora a DRE não pode deixar de 

fazer simpósios, palestras, cursos, sempre voltados para esse tema. ” (Frida 

Khalo, Artes) 

 

Em síntese, podemos inferir que as professoras tecem críticas ao distanciamento entre 

as Políticas Públicas e as necessidades cotidianas da escola, ou seja, há a demanda por formação 

relacionada aos temas das diversidades, e as expectativas em relação aos formuladores dessas 

políticas caminham nessa direção.    

Finalmente, solicitamos que as professoras relatassem alguma situação vivenciada em 

sua prática docente, relacionada a presença dos estudantes imigrantes da escola.  

 

“Eu gostaria de relatar essa oficina que eu fiz de moda, bem rapidamente, 

porque foi através dela que a gente soube um monte de coisas que acontece 

com esses alunos, de como é a vida desses alunos, logo eles saem daqui e vão 

trabalhar. Porque o que acontece? Eles vêm, quando tem alguma atividade 

aqui de reposição, oficinas, etc, a maioria gigantesca de alunos que vem são 

de origem boliviana, dai a gente fala assim, ‘Nossa, eles gostam né?’. Mas a 

gente foi descobrindo com essa oficina quando eles estavam desenhando, a 

gente transformando, ‘Vamos fazer uma coleção, como que é fazer uma 

coleção de roupas" e eles falando’. A gente pode fazer isso e não sei o que" e 

eles começam a falar, de sábado eles trabalham o dia todo. Quando eles vêm 

pra escola eles não precisam trabalhar, então a gente vai vendo que é uma 

coisa que não tem nada a ver com língua portuguesa, não tem nada a ver com 

a escola, a gente descobriu como é a vida deles, concreta, quando eles saem 

daqui agora eles vão trabalhar até oito, nove horas da noite. ” (Amparo Ochoa, 

Língua Portuguesa) 

 

A professora Amparo Ochoa relatou que, em sua trajetória de formação, fez um curso 

técnico relacionado ao desenho de moda e aproveitando esse conhecimento, promoveu uma 

oficina de criação. De acordo com ela, esse momento permitiu que fosse estabelecido um 

diálogo muito interessante com os estudantes imigrantes, que revelaram os contextos sociais 

que vivenciam.      

 

“Eu falei mais ou menos das atividades que eu fiz e como elas aconteceram 

de uma maneira geral, mas talvez não caiba no caso específico quando eu fiz 

a árvore genealógica com as crianças de sexto ano, né? Eu pedia para colocar 

a origem dos pais, cidade, tal, tal e muitas vezes eles colocavam lá até a cidade 

Bolívia, eles eram claramente de origem boliviana e muitas vezes na hora que 

eu perguntava alguma coisa eles negavam. Negavam essa origem. Não era 
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exatamente assim ‘Não, eu não tenho origem boliviana’, era uma recusa. 

Quando ‘Ah, quem aqui fala espanhol’, vários de origem boliviana, alguns 

que eu sei que falam espanhol que já vi conversando espanhol com os outros 

não falando nada, ou seja, existe nesse currículo e no currículo oculto uma 

repressão ao fato de você ser boliviano, tô dizendo no currículo, currículo 

porque quando você tem ausências você tá reprimindo essas presenças. Então, 

mas por outro lado, eu senti muita força de alguns alunos quando a gente fazia 

alguma atividade que vinha a baila esse tema, um empoderamento e isso me 

deixou feliz e me ajuda a continuar, porque sentir no trabalho do sétimo ano 

sobre a Bolívia e a questão indígena na Bolívia ou só pra falar da cultura 

boliviana, como eles se empoderaram.(Malinche, História) 

 

Essas afirmações da professora Malinche foram muito significativas e, na intenção que 

ela discorresse mais sobre esse tema, perguntamos “então se por um lado você tem um grupo 

de alunos que vai tentar ficar ali praticamente invisível, para alguns esse tipo de atividade vai 

fortalecer a identidade deles, para eles se colocarem melhor na escola?”. A resposta foi ainda 

mais reveladora:    

 

“Talvez não sejam dois grupos de aluno, mas talvez seja dois momentos do 

mesmo aluno, talvez ele comece nesse momento de recusa, de... E depois...  

Agora, ele não consegue avançar sem que a gente dirija esse trabalho, porque 

na sala ele vai ser chamado de boliva, vai falar que ele fala engraçado, então 

não é a gente que tem que conduzir isso. [...] semana retrasada a gente fez um 

passeio envolvendo os alunos do grêmio, primeiro e também alguns alunos de 

oitavos e nonos, a gente foi assistir o espetáculo de rap de três irmãs 

bolivianas, Santa Mala e levamos, e vários alunos de origem boliviana foram 

e gostaram muito e uma menina se sentiu muito empoderada e ela falava pra 

mim "Olha lá professora, olha o estilo daquela, eu gostei do estilo daquela" e 

ela foi lá e quis conversar com as meninas, falou em espanhol, eu não peguei 

muito porque ela falou baixinho e rápido, mas eu vi que tava rolando uma 

identificação ali também nesse papel, é uma menina que não é muito submissa 

[...]” (Malinche, História)  

 

Um dos pontos que ressaltamos na narrativa de Malinche é a discussão da identidade 

étnica e essa reflexão, por parte da professora, está vinculada ao conteúdo de atividades 

desenvolvidas em sua disciplina. Outro elemento muito interessante dessa narrativa é a 

percepção de que existem momentos na trajetória da vida dos alunos, que nos auxiliam a 

compreender as posturas observadas.  

A explicação encontrada pela professora é de não se trata de alguns grupos – 

introvertidos, tímidos, temerosos, resistentes -, mas de diferentes momentos e, para ela, o que 

define esse posicionamento do estudante perante o grupo da sala de aula é a intervenção 
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pedagógica do professor, posicionamento manifestado pela sentença ‘ele não consegue avançar 

sem que a gente dirija esse trabalho’.  

“Ai, eu acho que eles têm um dom que tem que ser valorizado, então já estou 

pensando num projeto, eu fiz até inscrição num curso de arte pra poder me 

aprofundar mais sobre isso porque não tenho formação nenhuma, porque eles 

tem o dom de desenho, se quiser eu até te mostro ali a pasta de desenho [...]. 

Eu até choro as vezes, porque eu pego e falo ‘nossa, onde que essa criança 

aprendeu a desenhar desse jeito’, nunca foi numa escola de desenho, a menina 

produziu um vídeo olhando um tutorial na internet. [...] ela me desenhou e eu 

tirei os óculos pra ler, ela colocou assim eu com o óculos na mão, eu tenho 

que tirar o óculos pra ler de perto, essa sensibilidade que eles têm e não é caso 

isolado, são vários alunos que tem essa facilidade, habilidade, é um dom né? 

Eu acho que tem que ser mais valorizado isso. (Rigoberta Menchú, Geografia) 

 

Mais uma vez a habilidade artística foi ressaltada. Após a nossa conversa, Rigoberta 

Menchú pegou uma pasta com atividades dos alunos e mostrou alguns desenhos elaborados por 

estudantes imigrantes. De acordo com a professora, em algumas atividades da aula de Geografia 

é comum que os estudantes façam as sínteses dos conteúdos através de desenho e é nesse 

momento que os de origem imigrante se destacam.   

 

“Nossa, eles me tratam com muito respeito, muito respeito, eu acho que isso 

é muito importante... Eu percebo, assim, a questão da valorização, alguns não 

né... Alguns não, mas eu percebo que a educação para eles é fundamental e a 

Arte também. Não sei se é uma postura também, a minha né? “ (Frida Khalo, 

Arte) 

 

 A professora de Arte reforça, em sua narrativa, duas características muito acentuadas 

pelos professores que lidam com os estudantes imigrantes, que é o respeito em relação aos 

educadores e a valorização da escola. Além disso, reafirma o interesse e a habilidade que esses 

estudantes têm em relação a disciplina de Arte.   

 

*** 

 

Os dados coletados na EMEF Mesoamérica - entrevistas e análise documental – trazem a 

dimensão do fenômeno migratório como algo presente no cotidiano das relações existentes 

naquele espaço escolar. Mesmo a professora que iniciou exercício mais recentemente na escola, 

como é o caso de Malinche, não demonstra estranhamento em relação a diversidade que a escola 

acolhe.  
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Sobre a formação inicial, podemos considerar que todas tiveram acesso a conteúdos 

relacionados a diversidade cultural em seus respectivos cursos de Graduação. O mesmo não 

pode ser dito em relação a formação continuada oferecida pela DRE e SME, pois nenhumas das 

professoras realizou, nos últimos anos, cursos específicos sobre a temática da diversidade 

étnico-racial ou sobre a imigração em interface com a educação, ofertados por esses órgãos. 

Em relação a formação continuada realizada na própria unidade escolar em horário de trabalho, 

as professoras relatam que essas discussões fazem parte do cotidiano, pois os temas são 

discutidos coletivamente, contudo, é reivindicado um maior aprofundamento, especialmente 

conceitual.   

As respostas relacionadas ao currículo foram agrupadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 5 – Síntese das devolutivas sobre o currículo na EMEF da Mesoamérica  

Disciplina Conceitos e temas Abordagens, recursos e procedimentos 

Arte Incas, Planejamento urbano 

(pirâmides, templos), Metais, 

códices. 

Frida Khalo, Diego Rivera, Orozco, 

Botero. 

Geografia Fluxos migratórios, 

preconceito, Geopolítica, 

intolerância religiosa, 

formação territorial. 

Livro ‘A semente que veio da África’. 

História Fluxos migratórios, povos 

originários, identidades 

étnicas, preconceito. 

Árvore genealógica, músicas de Jorge 

Drexler, whipala. 

Língua Portuguesa Variação linguística e 

incorporação de palavras. 

Mia Couto. 

Fonte: Relato das professoras 

         

Um dos propósitos dessa pesquisa é verificar como o fenômeno migratório afeta o 

currículo ensinado nas escolas que recebem grande fluxo de imigrantes, e essa mensuração se 

ancora na produção de Candau (2000), quando a autora discute as abordagens do 

Multiculturalismo na educação. Analisando as respostas relativas ao currículo prescrito e esse 

quadro síntese, à luz dos quatro níveis apresentados e discutidos no capítulo da problematização 

(enfatiza, adiciona, transforma e interculturaliza), podemos inferir que todas as professoras 

enfatizam e adicionam as suas aulas os conteúdos relacionados as culturas imigrantes. Mas 

destacamos que na disciplina de História, pudemos encontrar uma maior proximidade com o 

que seria o enfoque transformador, que “reestrutura o currículo em sua própria lógica de base, 

de modo a permitir que os estudantes trabalhem conceitos, temas, fatos, etc, provenientes de 
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diferentes tradições culturais” (CANDAU, 2000, p. 8). Em sua narrativa, a professora Malinche 

relata uma série de atividades realizadas em sua aula que indicam a reestruturação do currículo, 

e afirma que procura fazer dessa discussão atônica de seu trabalho.  

 

4.5 Diálogos com as professoras da EMEF dos Andes 

Na EMEF dos Andes todos os docentes entrevistados eram efetivos, sendo que duas 

professoras são recém ingressas na Rede Municipal. A professora de Língua Portuguesa atua 

na Sala de Leitura, em designação, e tem atividades de reforço de Língua Portuguesa para os 

estudantes imigrantes. Todas as entrevistas foram realizadas individualmente e em horário de 

JEIF de quarta e quinta-feira, contudo, o diálogo com Juana Azurduy foi interrompido na 

questão de número 4, pois foi necessário fazer um atendimento a uma família. Na 

impossibilidade de continuarmos presencialmente, as demais perguntas foram enviadas por 

What’s App e respondidas através de áudios. 

 

Quadro 6 - Perfil dos docentes entrevistados na EMEF dos Andes 

Professor/a Idade Disciplina Tempo na 

Rede 

Tempo na 

escola 

Formação Turmas 

 

Victor Jara 

 

33 anos 

 

Artes 

 

10 anos 

 

10 anos 

Licenciatura 

em Educação 

Artística 

6ºs, 7ºs, 

8ºs e 9ºs 

anos 

 

 

Mercedes 

Sosa 

 

 

 

42 anos 

 

 

 

Geografia 

 

 

 

1 ano e 9 

meses 

 

 

 

1 ano e 9 

meses 

Licenciatura 

e Mestrado 

em 

Geografia, 

Doutorado 

em 

Geociências 

 

 

 

6ºs, 7ºs e 

8ºs anos 

Juana 

Azurduy 

28 anos História 1 ano e 8 

meses 

1 ano e 8 

meses 

Licenciatura 

em História 

6ºs e 9ºs 

anos 

Gabriela 

Mistral 

49 anos Língua 

Portuguesa 

14 anos 14 anos Licenciatura 

em Letras 

6ºs, 7ºs, 

8º e 9ºs 

Fonte: relato dos professores. 

 

Para iniciar nosso diálogo, solicitamos que os participantes avaliassem seu 

conhecimento pessoal sobre a História e Cultura da América Latina.  

“Eu acredito que a meu conhecimento é rudimentar o que eu conheço é 

daquilo que eu aprendi na escola, mas é rudimentar. ” (Gabriela Mistral, 

Língua Portuguesa) 
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“Depois que eu entrei nessa escola eu senti a necessidade de pesquisar sobre 

a população da Bolívia, sobre a Bolívia, geografia da Bolívia, os costumes... 

Questão educacional, como era lá porque dizem que esses países são bem 

diferentes, então eu senti necessidade depois que eu mudei pra cá, essa escola. 

” (Mercedes Sosa, Geografia) 

 

“Olha, atualmente eu avalio meu conhecimento bem até.... Digamos que 

baixo, viu? Eu podia inclusive conhecer muito mais, porque a gente ainda tem 

um pouco da bagagem da história da América Latina, pré-colombiana e tudo 

mais, a gente tem curiosidade sobre esses povos, mas eu ainda percebo que 

pra mim dentro dos conhecimentos que eu tenho hoje em dia, eu ainda percebo 

que é pouco conhecimento, então dentro do que eu penso hoje em dia eu ainda 

sinto que posso aprofundar muito mais dentro desse tema, principalmente no 

tronco da Arte [...] e eu acho que inclusive os alunos podem trazer muito mais 

coisas.” (Victor Jara, Arte) 

 

“Eu avalio que no mínimo, dos mínimos de conhecimento que eu preciso pra 

lecionar eu adquiri esses conhecimentos na universidade e por meio de outras 

fontes de ensino e pesquisa também. Como eu tô começando agora a minha 

profissão e eu tô entrando agora na rede e não é exatamente a minha área de 

pesquisa que eu saberia mais, eu acho que assim, meu nível de conhecimento 

é intermediário, não posso dizer que eu tenho um nível muito grande sobre a 

História da América Latina, mas eu acho que assim é o suficiente para 

desenvolver atividades na escola. ” (Juana Azurduy, História) 

 

O professor Victor Jara nos informou que sua habilitação é em Música e, por essa razão, 

busca conhecer as produções folclóricas e tradicionais dos países latino-americanos e sua 

aproximação com a cultura da região ocorre através da música. Tanto a professora Mercedes 

Sosa quanto Gabriela Mistral ressaltam que foi o contexto da escola que se aproximaram dos 

temas referentes a América Latina. Juana Azurduy considera que o conhecimento necessário 

para lecionar foi adquirido na graduação.  

Sobre o acesso a discussão da diversidade cultural, multiculturalismo e interculturalidade 

na formação inicial, os professores revelam 

 

“Não porque eu fiz letras e esse conteúdo não é abarcado na faculdade. O que 

eu aprendi foram em cursos que eu fiz do SINPEEM, até da prefeitura eu 

aprendi, mas na faculdade mesmo eu não aprendi muito não. ” (Gabriela 

Mistral, Língua Portuguesa) 

 

“Sim, mas nunca voltado pra América do Sul, sempre de modo geral, nunca 

voltado para a população americana. ” (Mercedes Sosa, Geografia) 
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“Olha... eu diria que na minha formação foram pouco discutidos, a gente até 

discute bastante diversidade cultural, multiculturalismo, só que a gente talvez 

não discuta isso tão voltando ao trabalho escolar, sabe? Tão voltado a prática 

e dai é aquela coisa, a gente fica sempre lá divagando no teórico, divagando 

no teórico e ai tá. E ai chega aqui e é a prática, como você faz? Que legal, o 

que eu vou pegar daqueles textos, daqueles livros que a gente pegou, leu [...] 

o que eu vou fazer com esse papel? O que eu vou fazer com esse texto? O que 

eu vou fazer com essas ideias? E agora vamos lá pra prática e principalmente 

numa escola pública que a gente sabe que vários outros problemas se esbarram 

aqui e ai a gente acaba pegando principalmente falando assim nesse seu 

trabalho, a gente tá numa escola que tem bastante influência de imigrantes 

aqui... Como trabalhar isso? Ai a gente, eu ainda, a gente ainda tenta moldar 

como a gente vai trabalhar isso, mas realmente, na faculdade, na graduação a 

gente tem muito teórico e aqui o prático, então a gente tenta ainda alinhar um 

pouco do teórico-prático aqui. ” (Victor Jara, Artes) 

 

“Então, isso era uma disputa bem grande na USP, no movimento estudantil 

que era uma discussão sobre currículo. A gente fazia diversas discussões sobre 

como o currículo de história na Universidade de São Paulo ainda trazia traços 

muito eurocêntricos, quando eu entrei na universidade a gente não tinha 

história da África, a gente começou a ter essa disciplina depois, mas assim o 

movimento estudantil teve que se organizar para ter essa conquista e ainda sim 

foi uma disciplina optativa, não era uma obrigatória. [...] então disciplinas que 

fundavam conceitos como multiculturalismo, diversidade, a gente não teve, 

depois a gente conquistou uma outra disciplina chamada História e Cultura de 

Gênero que discutia a questão da mulher na USP, mas também era optativa. 

História indígena... como optativa. Então assim, questões de diversidade ou 

América Latina, África começaram a aparecer muito recentemente no 

currículo de história da USP. Começou a aparecer recentemente, mas de uma 

forma assim... bem insuficiente, como optativa. ” (Juana Azurduy, História) 

 

A única professora que afirmou não ter acessado essas discussões na graduação foi 

Gabriela Mistral, pois as demais afirmam ter participado desses debates em sua formação 

inicial, ainda que de forma superficial ou insuficiente, e atribui seu conhecimento a atividades 

de formação continuada. O professor Victor Jara apresenta uma reflexão muito importante: a 

relação entre a teoria e a prática. Sua narrativa demonstra que a formação no ensino superior 

ainda privilegia a discussão teórica desvinculada da prática e essa consciência se manifesta 

quando o professor questiona “o que eu vou pegar daqueles textos, daqueles livros que a gente 

pegou, leu [...] o que eu vou fazer com esse papel? ”. A professora Juana Azurduy apresenta os 

tensionamentos relativos a inclusão de temas referentes à diversidade no currículo do ensino 

superior que, em sua visão, permanece com uma perspectiva eurocêntrica de produção de 

conhecimento.  
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A próxima pergunta também se relaciona a formação, e perguntamos se os professores 

participaram de atividades oferecidas pela DRE ou SME sobre o tema da Educação para 

Imigrantes, Educação para as Relações Étnico-raciais ou diversidades. 

 

“Ai eu fiz curso. Fiz por DRE, fiz também no SINPEEM. Sobre imigrantes 

não, mas a gente trabalha muito a variedade que tem na escola né? O negro, o 

indígena e aí acaba levando pra questão de imigrante também. (Gabriela 

Mistral, Língua Portuguesa) 

 

“Até o momento não, nesse tempo que eu tô aqui, que eu tô na rede, não tive 

acesso a nenhum.” (Mercedes Sosa, Geografia) 

 

“Eu não participei de nenhum, inclusive não tive conhecimento de oferta de 

algum curso. Você sabe de algum curso que teve? Não fiquei sabendo, na 

gestão anterior também não... acho que também não me liguei muito. Agora 

que aumentou a demanda aqui é que eu me liguei mais. ” (Victor Jara, Artes) 

 

“De DRE e SME sobre esse tema eu não participei, a única atividade que eu 

tive sobre esse tema foi sobre imigração aqui na escola onde eu trabalho ano 

passado quando a coordenadora chamou você para fazer uma discussão com 

a gente sobre o seu trabalho, mas de curso mesmo eu não tinha participado...” 

(Juana Azurduy, História) 

 

 Dos quatro participantes da pesquisa, três afirmam ter participado de nenhum curso 

oferecido pela DRE ou SME. Apenas a professora Gabriela Mistral menciona formações 

realizadas tanto na DRE quanto no sindicato, cujo tema era a Educação para as Relações Étnico-

raciais com incorporação do tema dos imigrantes. Um tema que havíamos constatado, na 

atividade de sondagem, é a importância dos sindicatos na oferta de formação. A professora 

Juana Azurduy relembra uma atividade de formação que a pesquisadora desenvolveu na EMEF 

dos Andes, em uma Reunião Pedagógica no primeiro semestre de 2018.     

 Na sequência, perguntamos aos professores se no momento em que chegaram a escola 

tinham conhecimento da quantidade de imigrantes e se eles identificaram dificuldades nos 

primeiros contatos.  

  

“Quando eu cheguei nessa escola não tinha tanto imigrante, depois que foi 

aumentando e os imigrantes que tem aqui, não são todos que não sabem 

português. Alguns já entram desde do ensino fundamental I e vão até indo no 

português, quando chega no fundamental II pra mim, eles já sabem o 

português, então não é tão difícil [...] Eu sempre pego alunos a partir do 

terceiro ano que não sabem ler e dai eu alfabetizo [...] O trabalho que eu faço 

é assim, eu tenho CJ. Ai, eu como alfabetizo a diretora fez um acordo, ela 
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disse assim ‘Você não e entra na sala, mas você pega os alunos que não sabem 

ler do terceiro ano em diante’, ai eu pego esses alunos e alfabetizo e eu tenho 

alunos meus bolivianos... Esse ano chegou um boliviano que fala pouco 

espanhol, tá no nono ano, fala pouco português, ele tá no nono ano e ele tá 

tendo muita dificuldade, porque ele já é grande, né? Então para ele se adaptar 

não está sendo fácil. ” (Gabriela Mistral, Língua Portuguesa) 

 

“Eu já sabia que na Zona Norte a gente tem bastante imigrante, boliviano 

principalmente... E quando eu entrei na sala de aula me deparei com os 

imigrantes, percebi que eles são muito introspectivos, são muito tímidos, tem 

dificuldade com o relacionamento com os outros alunos... Então eles precisam 

de um incentivo de uma motivação porque eles se sentem excluídos. A gente 

montou a sala temática sobre os bolivianos, eu comecei a tirá-los da sala pra 

gente planejar como seria essa sala, quem poderia participar, o que os pais 

poderiam fazer. Percebi que eles mudaram muito assim, se animaram, 

começaram a interagir com outros alunos, então foi uma atividade numa 

Mostra Cultural que fez com que eles conseguissem melhorar o 

relacionamento. ” (Mercedes Sosa, Geografia) 

 

“Aqui, assim, no começo, de início, eu tô aqui há dez anos, no começo tinha 

um aluno por sala geralmente eram bolivianos e a demanda com o tempo foi 

aumentando, né? E aí vieram os chilenos, vieram os angolanos, os nigerianos 

e aí agora foi aumentando, né? Era um e daí foi aumentando a demanda de 

bolivianos principalmente... eu lembro que no início eles tinham bem mais 

dificuldade com a língua. [...] eu falava assim ‘olha se você não tá entendendo 

eu vou falar mais devagar para você entender’, tinha assim uma certa 

adequação. Eu lembro que culturalmente o choque cultural era bem mais... 

Eram muito tímidos, muito retraídos e eu até tentava chamar ‘Calma’, eles 

tinham medo da gente porque eles achavam que professor batia. Eu falava 

‘calma, ninguém vai bater em você’. Dificuldade com a língua mesmo. [...] 

chamava mais individualmente né e com o passar do tempo isso foi se 

dissolvendo e daí não teve essa necessidade de eu falar mais pausado para eles 

entenderem... daí eu acostumo dizer assim ‘vocês estão se abrasileirando 

demais, pode voltar...’” (Victor Jara, Artes) 

 

Sobre a quantidade de imigrantes matriculados, os professores mais antigos, Victor Jara 

e Gabriela Mistral, afirmam que perceberam que o fluxo se intensificou no decorrer dos dez 

anos que atuam na escola. Esses professores salientam a comunicação como dificuldade 

marcante e ressaltam algumas estratégias adotadas, tais como adequar a linguagem, falar 

pausadamente e investir no reforço de Língua Portuguesa. A professora Mercedes Sosa aponta 

como dificuldade a timidez e a introspecção dos estudantes, e relata uma experiência bem-

sucedida relativa a Mostra Cultural, que possibilitou a melhoria no relacionamento dos 

estudantes    
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“Quando comecei a dar aula na EMEF dos Andes eu não tinha noção da 

quantidade dos alunos imigrantes, mas eu sabia [...] que a maioria eram 

bolivianos. Os primeiros contatos, acho que a dificuldade maior foi a da 

linguagem, porque os que já nasceram no Brasil, apesar de falar português 

com sotaque, me entendem bem, só que os alunos que vieram da Bolívia, eles 

têm uma dificuldade maior de me entender e eu de entende-los, então a 

questão da linguagem foi uma coisa importante. E outra dificuldade que eu 

tive, foi de entender como eles ‘tavam’ inseridos no contexto pedagógico e 

social da escola, então eu fiquei me questionando ‘como é que esses alunos 

são aceitos na escola? Como os colegas os tratam? ’, aí fui percebendo que 

tinha, tinha sim bullying sendo praticado contra esses alunos em sala de aula.  

Por uma dificuldade dos alunos brasileiros lidarem com a diferença, né? ” 

(Juana Azurduy, História) 

   

Após a constatação dessas dificuldades, a professora apresenta suas estratégias para 

lidar com a situação:  

 

“Para essas duas dificuldades, a primeira foi da questão da linguagem né, 

primeiro foi tentar conversar mais individualmente com esses próprios alunos 

e conversando com alguns professores, com a direção em algumas reuniões 

pedagógicas e de conselho, pensar na possibilidade de desenvolver um projeto 

de língua espanhola na escola, o que a gente achou bem interessante. Não só 

para os professores se integrarem mais em relação a língua deles né, mas 

também para que eles também possam fazer da escola um local de... 

Manutenção da sua própria cultura, que a escola seja um espaço de 

acolhimento da diferença, só que esse projeto não foi a frente, a gente ainda 

não escreveu e não conseguimos tirar da ideia... E sobre a questão do bullying 

que foi uma situação que aconteceu e que ainda acontece com alunos 

bolivianos, eu também comentei em algumas reuniões e os colegas sugeriram 

realizar sempre rodas de conversa para melhorar a convivência entre eles, 

estimular o diálogo, o respeito e foi o que eu fiz desde o ano passado, a questão 

do bullying, dos preconceitos, da xenofobia com eles quando eu entrava para 

substituir, né? [...] então, ano passado eu fiz bastante roda de conversa com 

eles para tentar entender um pouco mais do que acontecia na sala de aula, 

como esses alunos eram tratados e eu acho que essa situação melhorou um 

pouco, melhorou um pouco sim, mas eu sinto que lá na escola os professores 

ficam meio ilhados assim, sem muito apoio da coordenação e da gestão como 

um todo no relacionamento com esses alunos e em diversas outras situações, 

nós professores, nos sentimos desamparados [...]. Nós precisamos de uma 

coordenação mais atuante que pudesse levar a frente essas ideias e esses 

projetos, talvez uma coordenação com um olhar mais especial para a questão 

dos alunos imigrantes, eu acho que isso ainda não existe na nossa escola.” 

(Juana Azurduy, História) 

 

Essa narrativa explicita que as dificuldades foram discutidas pelo coletivo de 

professores em reuniões, e que foram traçadas estratégias – projeto de língua espanhola e rodas 
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de conversa – para lidar com essas dificuldades, no entanto, não foi dado um encaminhamento 

para as ações planejadas.   

Na sequência, perguntamos sobre a percepção desses professores em relação ao 

rendimento escolar dos estudantes imigrantes.  

 

“Alguns tem o rendimento bom, outros não tem rendimento bom, mas é 

porque já tem a dificuldade de aprendizagem, assim como os nossos alunos, 

alguns tem o rendimento bom, outros tem rendimento razoável, porque eles 

têm dificuldade de aprendizagem, então tem aluno bom, como bom 

rendimento, tem aluno ruim, tem aluno mediano. E os alunos bolivianos eles 

são... muito educados e eles valorizam muito a escola, as famílias cobram 

bastante deles e eles valorizam muito a escola, então eles têm mais 

dificuldade, mesmo os que tem a dificuldade lutam pra vencer, superar...” 
(Gabriela Mistral, Língua Portuguesa) 

 

O relato de Gabriela Mistral reforça a ideia da valorização da escola por parte dos 

estudantes de origem imigrante. Já Mercedes Sosa inicia seu relato atentando para as 

características pessoais desses estudantes, traçando um perfil. 

 

“De modo geral eles são bons alunos, comportados, tem responsabilidade, 

então geralmente o caderno tá em ordem... Os pais são presentes, na maioria, 

os pais são presentes e o único entrave que existe é a questão da timidez, a 

questão da socialização, né? Por que as vezes eles são mesmo discriminados 

pelos colegas, então o problema deles aqui na escola é essa questão da 

sociabilização. Estão dentro da expectativa, são até melhores que os 

brasileiros. ” (Mercedes Sosa, Geografia) 

 

“Olha, avaliando a minha matéria no caso, geralmente nos bolivianos são 

excelentes... Os alunos bolivianos assim, né? Latinos vamos pensar assim, eles 

são muito bons em Artes, eles têm muito capricho nas coisas assim. Os 

cadernos deles, principalmente de Artes porque eu sempre monto portfólios 

com caderno de Arte, são super caprichados, margens, os trabalhos deles são 

ótimos, o capricho assim é... o caderno deles dá vontade de pegar e usar de 

modelo pro próximo ano, vontade de plastificar e mostrar: ‘esse é o modelo 

que eu quero que vocês façam’, os alunos [imigrantes] são ótimos em Artes... 

Levam muito mais a sério [que os brasileiros]. Assim, eles se centram pra 

fazer, você dá o comando, ‘ok é isso então vou sentar fazer isso’ e fazem o 

trabalho... eles seguem as orientações e parece que os demais não. Ficam ‘ai, 

será que posso fazer assim", "ai posso fazer assim" e fica naquele famoso 

‘talvez’ jeitinho brasileiro que a gente se acomoda, ‘mas será que eu não posso 

fazer assim?’, ‘mas a margem de 2cm, mas será que se eu fizer assim da 

largura da régua e der um jeitinho...’, sabe? Eles não, ‘é dois? Ok, é dois’ ”. 

(Victor Jara, Artes) 
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Victor Jara também traça esse perfil de bons alunos, corroborando com o que já havia 

sido mencionado pelas professoras. Organização e a disciplina seriam a característica principal 

desses estudantes.    

“[...] no nosso caso os bolivianos, de modo geral ele é de regular para alto, são 

alunos que tiram boas notas, que se esforçam muito e tem um comportamento 

muito bom... Entregam [as atividades] de modo geral... Registros nos cadernos 

são praticamente todos, são os que mais assim, se esforçam em relação ao 

caderno. Na participação, participam muito também, mas aí são os alunos mais 

desinibidos, têm os alunos mais tímidos que não conversam muito, não gostam 

de falar em sala de aula, chamar atenção, acho que também um pouco pela 

questão da diferença cultural e de linguagem, mas eu tenho alunos no sexto 

ano que participam muito de todas as aulas e são de famílias bolivianas... E de 

modo geral a gente avalia que eles têm um ótimo rendimento, comportamento 

e que são bem positivos. ” (Juana Azurduy, História) 

 

Em relação ao rendimento escolar, a professora de Língua Portuguesa salienta que não 

devem ocorrer generalizações, pois tem alunos bons, medianos e ruins, independentemente da 

origem nacional. Ela atribui o baixo rendimento a possíveis dificuldades de aprendizagem e 

reforça como pontos positivos a valorização da escola, a cobrança das famílias e o senso de 

superação. Já Mercedes Sosa ressalta os aspectos do comportamento (postura em sala de aula), 

afirma que estão dentro das expectativas e que as dificuldades observadas são decorrentes da 

socialização, fruto da timidez. Uma fala que destoa das anteriores é a da professora Juana 

Azurduy, que avalia os estudantes de origem imigrante de um modo bastante positivo, 

afirmando que são responsáveis com a entrega das atividades, realizam os registros no caderno 

e que os mais ‘desinibidos’ participam oralmente das discussões na aula. Em Artes, também 

são observados pontos positivos - organização dos cadernos, observância das orientações do 

professor, objetividade na realização das tarefas – e, para o professor Victor Jara, os alunos de 

origem boliviana são excelentes.  

Voltando ao tema da formação perguntamos aos professores se, nos momentos de 

formação continuada em serviço, os temas de educação para imigrante aparecem nas 

discussões.  

 

“Olha, aqui a gente sempre ressalta a valorização do imigrante, o combate ao 

preconceito porque alguns alunos têm preconceito, mas a gente luta pelo 

combate, por exemplo, no Sarau que a gente apresentou agora em agosto a 

diretora ressaltou que queria alguma apresentação que fosse de aluno 

boliviano, então algumas meninas bolivianas que falavam espanhol recitaram 
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um poema em espanhol e as alunas brasileiras leram a tradução. ” (Gabriela 

Mistral, Língua Portuguesa) 

 

“Aparece... eu acho que aparece muito pouco por ser uma escola com tantos 

imigrantes, né? Eu acho que aparece muito pouco assim, poderia ser melhor 

abordado, eu acho que é mais discutido num período quando tem mais 

professores com que trabalham no fundamental II [...].  Como tem professores 

de humanas, então existe uma discussão muito grande em torno dos 

imigrantes, em torno desses alunos, eles querem fazer pertencer, eles querem 

que os alunos, querem a escola, tenha essa característica, né... de uma escola 

que desenvolve o projeto voltado para a população de imigrantes que é muito 

grande nessa escola. Já quando a gente tá com outras turmas [...], por exemplo, 

não existe essa discussão, essa preocupação em desenvolver projeto voltado 

para a população imigrante. ” (Mercedes Sosa, Geografia) 

 

“Às vezes esse tema vem porque a gente tem muito... muito aluno imigrante 

aqui na escola, a gente até pensou em fazer adequações [...], criar uma dessas 

comissões realmente desses alunos nos eventos da escola, para fazer um 

intercâmbio, uma tradução porque tem pais que realmente tem dificuldade 

com a língua portuguesa então vamos pegar esses alunos que entendem 

português e o espanhol e ficar como se fosse um guia traduzindo os trabalhos, 

acompanhando e fazendo esse trabalho, essa função. Inclusive a gente tava 

pensando em fazer bilhete quando for pra casa, bilhetes normais, fazer bilhete 

em espanhol, castelhano para os pais do bolivianos também porque para os 

que tiverem dificuldade tá ali. ” (Victor Jara, Artes) 

 

“Nos momentos de formação continuada que a gente tem na escola, aparece 

muito pouco, infelizmente, o tema da educação para imigrantes. Então a gente 

tem uma formação que eu considero débil na escola [...]. O tema educação 

para os imigrantes ele aparece geralmente quando existe algum conflito, 

muitas vezes de forma negativa envolvendo algum aluno imigrante, no caso 

boliviano, então vem à tona a discussão quando algum problema aparece, é 

isso que eu percebo que existe... ou algum outro caso pontual, por exemplo, 

um aluno vai muito bem na prova e a gente traz essa discussão, mas texto de 

formação voltados para essa questão a gente não teve, eu pelo menos não tive 

nem no ano passado nem nesse ano. Ano passado a gente teve uma palestra, 

inclusive foi feita por você a convite da coordenadora da nossa escola que 

trouxe a discussão da imigração para a EMEF dos Andes, até então eu não 

sabia a quantidade de alunos bolivianos que existiam na escola... A quantidade 

da comunidade boliviana no bairro e na zona norte, foi a partir dessa palestra 

que a gente fez com você que abriu-se a discussão dos estudantes bolivianos 

na escola. A partir daí vários professores começaram a pensar sobre diversas 

questões e aí isso trouxe pra gente esse tema que ele é mais refletido, né? De 

maneira informal, as vezes em conversas informais, mas na questão da 

formação é muito débil. ” (Juana Azurduy, História) 

 

Como podemos observar, as respostas para essa questão são bem diferentes, ou seja, para 

os professores da EMEF dos Andes o tema da Educação para Imigrantes não está presente nas 
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formações de modo satisfatório. A explicação apresentada pela professora Mercedes Sosa é 

importante, pois ajuda a compreender como se dá a dinâmica da escola. Para ela, há uma 

concentração das discussões no grupo que reúne uma maior quantidade de professores de Fund. 

II, pois há a insistência na realização ações voltadas para acolher melhor os estudantes 

imigrantes. Já Victor Jara apresenta, de forma bastante objetiva, como se desenvolvem as 

discussões e planejamento de ações. Ele afirma que o grupo de professores aventa a 

possibilidade de produzir bilhetes em espanhol, montar comissões de traduções com os alunos 

e fazer outras adequações. Juana Azurduy tem o entendimento de que apenas em momentos 

pontuais, a discussão dos estudantes imigrantes aparece, e cita como exemplo as situações de 

conflito ou quando algum estudante tem bom desempenho em avaliações. Essa professora 

menciona que a participação da pesquisadora em atividades de formação na escola foi 

importante para fomentar as discussões. Na análise documental, as ações planejadas pelos 

educadores estão sistematizadas no Projeto Político Pedagógico da EMEF dos Andes, que foi 

elaborado em Reuniões Pedagógicas e JEIFs, logo, ainda que os temas da Educação para 

Imigrantes não dominem as pautas de discussão, e mesmo que a discussão não tenha avançado 

no campo conceitual, podemos inferir que os professores produziram um planejamento, 

restando tão somente a articulação da Gestão Escolar para que essas ações possam se 

concretizar.        

A inclusão dos temas relativos a imigração no currículo das disciplinas é muito importante 

no andamento dessa pesquisa e, por essa razão, perguntamos aos professores como eles 

avaliavam seu conhecimento pessoal sobre o tema dos fluxos migratórios e como eles incluem 

esses temas as suas aulas.    

 

“Olha, a migração que eu conheço mesmo... é dos bolivianos que eu vivencio, 

é uma coisa que tá todo dia na sala de aula e que eu tenho que conviver e acho 

que é uma migração que tá grande, principalmente na zona norte... então, o 

que eu conheço mesmo é dos bolivianos que eu vivencio, conheço a realidade, 

convivo e muitos alunos bolivianos trabalham e as vezes eles chegam com 

sono na escola porque trabalharam muito e assim os adolescentes [...] ano 

passado eu tive uma aluna que desistiu porque ela trabalhava muito, ela 

dormia em sala de aula e ela falou assim ‘professora tá difícil porque a costura 

chega, a gente tem que cumprir, tem que dar conta e eu tenho que ajudar minha 

mãe e eu tenho que dar conta da escola e não estou conseguindo. ” (Gabriela 

Mistral, Língua Portuguesa) 
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“Sim, nós de humanas temos estudado constantemente os fluxos migratórios, 

o ano passado, o tema do... da Mostra Cultural foi imigração, então... assim, é 

um tema bastante abordado, muito frisado a questão dos imigrantes, 

principalmente os bolivianos na sala de aula, de todos os professores: de 

História, Geografia desenvolveram essa temática... [Pesquisadora: você acha 

que é satisfatório o Currículo da Cidade? Principalmente para Geografia, que 

é sua área? ] A Geografia é satisfatório, acho que Ciências tá abordando muito 

Geografia, né? Então os professores de Ciência ficam incomodados porque 

eles entram na temática da Geografia, né? Então, a gente chega na sala de aula 

e Geografia e Ciências está desenvolvendo o mesmo conteúdo...” (Mercedes 

Sosa, Geografia) 

 

“Olha, [...] esse tema de fluxo migratório contemporâneo o pouco que a gente 

teve contato foi nas formações que a gente teve com você, a gente passou 

bastante nessas coisas desses fluxos, né? Que até foi bastante esclarecedor 

porque a gente não tinha noção de que as vezes foi bem grande esse fluxo 

migratório, porque as vezes a gente acha ‘Ah, foi por região’, não, mas tá 

realmente crescendo muito no mundo. E a gente tá vivendo realmente, a gente 

tá vivendo um aumento de demanda bem grande, já já aqui vai virar uma 

escola só de imigrante, né? Porque parece que cada ano, é o que eu falo, o 

aluno tem aqueles um, três, agora seis, sete por sala de imigrantes... E relações 

no currículo prescrito assim, eu tento colocar um pouquinho mais de matérias 

de conteúdos de arte pré-colombiana, de Arte mais voltada pro latino até 

costumo fazer um pouquinho mais de tear... Aquele tearzinho que eles fazem, 

eu faço isso com eles.... Eu faço aquelas mandalas mexicanas, então eu faço 

um pouquinho desses artesanatos mais... ” (Victor Jara, Arte) 

 

 

“Meus conhecimentos sobre fluxos migratórios contemporâneos não são 

profundos, não é uma questão que eu pesquiso fora da escola por conta própria 

ou por meio de alguma pesquisa de pós-graduação. Mas apesar disso, é um 

tema que eu me interesso muito e tenho me interessado cada vez mais pela 

quantidade de alunos bolivianos na nossa escola, então foi a partir do contato 

com esses alunos imigrantes que me veio a necessidade e o entendimento que 

eu precisava estudar um pouco mais a questão dos fluxos migratórios e da 

educação voltada para alunos imigrantes. Antes de existir o contato com esses 

meus alunos essa não era uma questão que aparecia na minha vida de 

professora, então o que eu tento fazer atualmente? Eu tento entender como os 

bolivianos vivem no nosso bairro ali Casa Verde Alta, onde a mão de obra 

deles é empregada, qual o sentido deles virem pra cá, como funciona a 

dinâmica familiar desses alunos bolivianos. A gente sempre tenta 

compreender a vida fora da escola para que quando a gente pense a vida dentro 

da escola a gente leve em consideração o contexto social no qual eles vivem e 

estão inseridos, então essa é uma questão que eu venho cada vez mais me 

preocupando. Porque o currículo prescrito da minha disciplina e esse tema eu 

tento o tempo todo fazer uma ligação entre a questão da imigração e da 

diversidade cultural entre esses alunos e a presença deles em sala de aula né. 

Então, eu vou citar um exemplo do que eu fiz esse ano. A gente, no sexto ano, 

tem os conteúdos primordiais de primeiras civilizações, aí a gente passa aí por 
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Antiguidade Oriental, Antiguidade Ocidental, um pouco de Índia, China, 

Japão... História Africana e história indígena porque agora ela é obrigatória 

segundo a legislação mais recente, né? Assim como a africana também. Só 

que o livro didático que a gente tem na escola a parte destinada a história 

indígena por exemplo é muito pequena, é praticamente insignificante 

comparada com o tamanho dos materiais voltados a Grécia e Roma, aí a gente 

já percebe também um currículo bem eurocêntrico, mas na minha disciplina 

eu tento ao máximo fugir disso, então eu tento trabalhar a questão das 

migrações como... Como uma ação do homem ao longo da história, a migração 

sempre existiu, sempre vai existir e a gente vai estudar como isso acontece. 

Então esse ano na parte de história indígena, que apesar de ser muito pequena 

no livro, eu consegui abordar questões para além do que estava no livro 

didático, então eu pensei em fazer uma pesquisa sobre os povos pré-

colombianos, né? Os incas, astecas e maias mesmo não estando no livro. Dei 

uma aula falando um pouco mais sobre essas três civilizações, sobre a 

diferença entre elas, sobre... Como ficou a situação delas com a chegada dos 

espanhóis, dos europeus que trouxeram doenças, exploração [...] então, no 

momento em que eu falei disso, eu falei também de diversidade cultural, a 

importância da gente reconhecer nossas raízes e ai eu comecei a pegar 

exemplos da própria sala de aula né? Perguntando dos alunos bolivianos da 

onde eles vinham, como era a comida, o que eles plantavam e fiquei o tempo 

todo fazendo links com o conteúdo da história indígena, por exemplo, a 

plantação de milho, batata... Mandioca, aí a gente trabalhou diferenças dos 

indígenas do Brasil e do restante da América Latina né? Daí também tem a 

questão dos índios da América do Norte, então... Eu trouxe bastante a questão 

cultural para a sala de aula já ligando com esse tema da história indígena, foi 

muito bom, foi muito importante, os alunos bolivianos participaram muito, 

eles contribuíram bastante [...]. Então essa tem sido a forma que eu tenho 

tentado trabalhar e eu acho que tem sido boa porque os alunos têm gostado, 

os alunos bolivianos eles percebem que nessa hora eles podem falar, eles 

percebem que tem um conhecimento que eles trouxeram da vida deles e que 

isso está sendo importante dentro da sala de aula, isso é matéria, isso é 

disciplina e a gente está estudando e que eles podem ensinar os alunos 

brasileiros e eu também posso aprender com eles. Então eles ficam bem 

contentes de poder trazer essas contribuições para sala de aula. Eu estou 

falando tudo isso porque a gente sabe que a... na Bolívia, a cultura indígena é 

muito forte até hoje em dia então por isso essa questão é importante para fazer 

essa ligação entre o passado e o presente, a história atual dessas crianças né?” 

(Juana Azurduy, História) 

 

 Em comum, os professores afirmam que o conhecimento adquirido sobre o tema dos 

fluxos migratórios contemporâneos advém do contexto de trabalho na escola. Sobre a inclusão 

de temas e conteúdos que dialogam com os fluxos migratórios, o professor de Artes mencionou 

a Arte pré-colombiana e a produção de tear e a professora de História faz uma discussão 

atrelando os temas que surgem no cotidiano da escola (história vivida) ao programa de estudos 

da disciplina (história prescrita). Um elemento que merece destaque é a compreensão que a 
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professora tem de que, ao abordar com ênfase a História Indígena, se abre a possibilidade dos 

estudantes bolivianos fazerem aportes ao currículo, pois, ao narrar sua herança cultural, 

enriquecem a discussão com a história vivida. 

Em continuidade à discussão do currículo, solicitamos que os professores relatassem 

alguma atividade desenvolvida por eles, que contemplasse a temática da cultura dos estudantes 

imigrantes. 

 

“Olha, o que eu faço é reescrita de textos. Eu dou o texto, a redação, eles fazem 

e ai eu faço a reescrita mostrando o português para eles verem como é a língua 

e o que eles estão errando e o que estão misturando o espanhol com o 

português. Quando o imigrante é novo, que chega, ele mistura bastante, muito 

mesmo. E depois se vem de pequeno já consegue dominar bem o português. ” 

(Gabriela Mistral, Língua Portuguesa) 

 

A professora de Língua Portuguesa ressalta atividades de específicas para ampliar o 

domínio da escrita em português e, mesmo não sendo uma estritamente relacionada ao 

enunciado da pergunta, compreendemos que essa prática pedagógica garante a melhoria na 

aprendizagem desses estudantes.      

    

“Não foi um projeto, foi uma ação para Mostra Cultural onde a gente planejou 

a sala temática da Bolívia e os estudantes e os pais que escolheram o tema, o 

que eles iriam mostrar. Era necessário e consta no PPP, né, fizeram a reunião, 

os pais gostaram muito da ideia, inclusive porque é uma forma de preservar a 

cultura, de passar, de transmitir o conhecimento cultural deles para os filhos e 

eles não querem que isso morra e eles disseram que um povo sem cultura é 

um povo sem história, né? Faz parte da identidade, então para ele crescer como 

ser humano ele precisa saber a história dele, achei isso muito interessante e foi 

isso que me motivou essa ação para Mostra Cultural, fizemos outras reuniões, 

a gente pegou o telefone dos pais e ligamos para os pais, para pedir opinião e 

os alunos desenvolveram atividade aqui na escola, ensaiaram uma dança 

folclórica, pesquisaram sobre comidas típicas da Bolívia. A gente montou um 

cartaz com ilustração, no dia os pais trouxeram a comida típica que incomodou 

algumas pessoas, mas eu achei muito válido, eles colocaram músicas típicas 

nessa sala, eles se sentiram muito bem e felizes na sala, interessante foi ver a 

felicidade dos pais em compartilhar a cultura com outras pessoas, faziam 

questão de explicar, de contar história, de contar de onde vinha a música, de 

explicar de onde que vinha a comida, cada região da Bolívia tem uma 

característica climática, tem uma atitude então é por isso que é produzido 

daquela forma, então eles se sentiram orgulhosos de transmitir um 

conhecimento cultural para a população brasileira. Achei maravilhosos, achei 

muito válido e... Depois dessa ação os alunos mudaram muito, ficaram mais 
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participativos, mais alegres, menos retraídos porque eles viviam escondidos, 

então eles se mostraram mais. (Mercedes Sosa, Geografia) 

 

 A Mostra Cultural ocorreu no ano de 2018 e a professora Mercedes Sosa esteve 

diretamente envolvida no planejamento das atividades e diálogo com as famílias. Através desse 

relato podemos verificar que a ação culminou em melhorias de relacionamento dos alunos 

imigrantes da escola, pois permitiu que sua cultura tivesse visibilidade e fosse legitimada pela 

cultura escolar.    

“Essas mandalas Ojos de Dios. Que vai barbante, é... que falam que é para 

espantar os maus espíritos que é cultural deles, mas geralmente os bolivianos... 

eles já olham e já entendem o que é, apesar de ser mexicano eles já conseguem, 

eles olham e ‘opa eu conheço isso ai’, eles sacam já. Os brasileiros... eu 

explico o que é, o objetivo e tudo mais. Eles fazem, mas eles fazem mais como 

um trabalho manual mesmo. Sem aquele sentido que os bolivianos atribuem. 

Quando a gente tem e dispõem de material, porque as vezes a gente tem 

também né... você tá na rede, você sabe muito bem. Quando você tá fazendo 

um trabalho de dentro pra fora, você sabe muito bem... ” (Victor Jara, Arte) 

 

 

Em Artes, o professor salienta a produção das mandalas – o tear citado anteriormente – 

como sendo uma prática pedagógica bem-sucedida e, na visão do professor Victor Jara, o 

sucesso dessa atividade se explica pelo sentido que foi atribuído a essa produção. Em nosso 

diálogo, o professor revelou que quando os estudantes imigrantes de origem latino-americana 

visualizaram os artefatos, imediatamente entenderam do que se tratava, pois, as cores e os 

materiais não lhe são alheios e correspondem à sua cultura. Gostaríamos de destacar também o 

final da fala desse professor, especialmente quando ele menciona a escassez de recursos 

materiais para desenvolver os trabalhos em sala de aula. Consideramos que a oferta desses 

recursos é fundamental para a construção de práticas pedagógicas diferenciadas e significativas 

para os estudantes.  

 

“Mostra cultural que a gente fez na escola e teve uma sala destinada para a 

cultura boliviana [...] alguns professores que deram essa ideia e a direção da 

escola abraçou, apoiou a ideia e ai a gente fez uma sala voltada para a cultura 

boliviana ano passado. Então tinham tecidos expostos, alguns pratos típicos 

feitos pelas mães de alguns alunos, os próprios alunos bolivianos estavam 

apresentando os tipos de alimentos pra gente, semente, as bebidas que tinham, 

tinha uma bebida de amendoim eu acho, eu não me lembro o nome. Mas foi 

uma atividade muito importante que os alunos e as famílias bolivianas se 

sentiram acolhidas, importantes e valorizadas dentro da escola, isso foi ano 
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passado. Esse ano como a gente está trabalhando primeiras civilizações e o 

processo imigratório está muito presente nas primeiras civilizações eu falei 

um pouco de refugiados, dos refugiados que também são populações que 

migram e tem uma aluna no 6º C e ela é da África do Sul e tem vários parentes 

que são de diversos países e a gente fez uma discussão interessante sobre os 

refugiados, trazendo uma discussão para a atualidade e ai a gente apresentou 

uma música chamada ‘Diáspora’ dos Tribalistas, que tava tocando numa 

novela da Globo, mas que fala sobre a questão dos refugiados, fala sobre a 

dificuldade que os refugiados encontram nesse processo de migração, como é 

doloroso esse processo de separação muitas vezes da sua própria família, da 

sua terra, da suas próprias origens e ai o sexto ano C que é minha sala de 

coordenação a gente fez barcos de refugiados, pegou uns lenços para eles se 

caracterizarem de outras culturas, foi bem legal, eles gostaram bastante e eu 

sei que eles tem claro que migrar é um direito de todo ser humano e isso 

sempre existiu na história da humanidade e vai continuar existindo, essa 

contribuição eu tenho certeza que deu para levar para esses alunos... E eu acho 

que é isso, sempre que existe algum conflito em sala de aula envolvendo 

algum aluno que é imigrante, eu sempre paro e retomo a discussão. ” (Juana 

Azurduy, História) 

A Mostra Cultural de 2018 foi um evento muito marcante nessa escola, e corroborando 

com a narrativa da professora de Geografia, Juana Azurduy reconhece essa ação como muito 

positiva para o acolhimento dos estudantes bolivianos, pois eles assumiram o protagonismo 

tanto nas etapas de planejamento, quanto na execução da atividade, que culminou numa sala 

caracterizada com diversos elementos da cultura boliviana. No entanto, Juana Azurduy 

apresenta uma ação realizada na sala de aula, cujo tema era a imigração. Utilizando como 

estratégias a novela das nove (Órfãos da Terra), a música e a presença de uma estudante africana 

no 6C, a professora desencadeou discussões sobre os conceitos e direitos relacionados ao ato 

de migrar, que é um dos temas propostos no currículo do 6º ano, na disciplina de História.  

A próxima pergunta se relaciona a implementação das Políticas Públicas relacionadas a 

imigração e as expectativas que esses professores têm em relação à atuação das DREs e da SME 

para subsidiar o processo educativo. 

  

“Olha, eu acredito que... A gente tem que trabalhar mais essa temática, estudar 

um pouco da Bolívia, conhecer um pouco a Bolívia e se fossem dado cursos 

pra gente seria bom, pela DRE, pela SME, cursos... E até mesmo cursos de 

espanhol ser ministrado, porque a gente aproveitaria mais o potencial desses 

alunos, até mesmo para estar ensinando o outro ou pra gente estar aprendendo 

e estar se comunicando com eles, porque como essa aluna que eu te falei do 

terceiro ano, ela falava coisas em espanhol e eu não conseguia decifrar. Então 

minha comunicação com ela era difícil, era mais visual [...] aí eu sempre 

mostrava no português o desenho para ajudar a entender, mas se eu soubesse 

o espanhol seria melhor. Cursos de espanhol e cursos sobre a Bolívia mesmo. 
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O que tá acontecendo na Bolívia que tá vindo tanta gente pra cá, qual a 

realidade de lá? Como eles vivem lá e como que eles vivem aqui? Aqui tá 

melhor do que lá? Porque aqui na escola os pais são muito presentes, tem 

reunião eles vêm em peso. Tem festa? Eles vêm. ” (Gabriela Mistral, Língua 

Portuguesa) 

 

“Uma coisa assim que eu acho interessante e que a gente não tem é... o ensino 

da língua, do espanhol na escola. Eu acho que deveria ser... fazer parte do... 

da política, porque a gente tá numa região que... que concentra uma quantidade 

de bolivianos. E a gente não tem a língua espanhola, né, aqui na escola... E eu 

acho que isso seria muito importante, a DRE entender que nessa região aqui a 

gente precisa muito mais do espanhol do que do inglês e a gente não tem 

projeto, não tem curso de língua espanhola aqui na escola, aqui na região, eu 

não conheço. É se não tem espaço para as duas [Inglês e Espanhol no 

currículo], deveria, mas eu acho que deveria ser, fazer parte do nosso 

currículo. ”  (Mercedes Sosa, Geografia) 

 

Tanto Gabriela Mistral quanto Mercedes Sosa ressaltam as dificuldades de comunicação 

e sugerem a inclusão do idioma espanhol na escola, como disciplinas, projetos e formação para 

os educadores.  

 

“Olha, eu acho que realmente a gente devia ter... eu acho que.... Um: devia se 

colocar realmente espanhol na escola, acho que deveria ter estudos dessa 

língua porque é aberto. Ok, hoje em dia é facultativo...Língua estrangeira 

moderna é facultativo, mas eu acho que têm escolas polo eu diria que tem 

realmente uma demanda maior de estrangeiros, acho que poderia igual aqui. 

Custava fazer nem que um projeto, sabe? Igual tem esse projeto que tem no 

contra turno, põem no contra turno espanhol ou então que seja um contra turno 

na aula de português pra família, uma coisa desse jeito sabe? Algo que chame 

também talvez essa família mais pra escola... A gente teve um caso de 

violência aqui não sei se te falaram. Contra boliviano. Agora recentemente. 

Uma agressão violentíssima contra, xenofóbica, contra um boliviano. [...] um 

boliviano que veio buscar o irmão na escola e eles citaram que alguém ia bater 

nele e foi cruelmente espancado. Foi um caso que chocou, a gente teve que 

fazer todo um trabalho, colher os dados da tarde porque foi o período que 

aconteceu né? E ai a gente devia trabalhar um pouco mais em cima disso, ter 

mais política dessa questão xenofóbica porque acontece muito isso e querendo 

ou não tá um pouco arraigado na sociedade isso ainda, sabe? Mesmo na 

comunidade está um pouco arraigado porque querendo ou não ‘ah, eles vêm 

aqui roubar nosso emprego’, eles têm isso em mente e eu acho que deveria ter 

um pouco mais de esclarecimento, talvez trabalhar um pouco mais com 

política pública relacionada a essa questão, sabe? De acolhimento e entender 

que eles não têm oportunidade lá, do mesmo jeito que talvez eles... vai, tem 

gente lá na Zona Leste e mudou aqui pra Zona Norte, ‘você também cara, você 

migrou, você não veio pra cá pra se adequar? Agora ele [o imigrante] também 

fez isso, sabe? ’. Ter esses esclarecimentos pra gente tentar ter uma sociedade 

um pouco melhor, sabe? Isso, ter essas formações, projetos talvez dentro da 

escola para trazer a família desses imigrantes para dentro da escola. O que eu 
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percebo é que essas famílias também ficam um pouco assim, eles vêm quando 

são chamados, mas são um pouco alheios, talvez seria melhor fazer ações, 

manter algumas ações para eles estarem realmente presente, a gente tenta criar 

ações, mas se as políticas públicas agissem em conjunto com a gente, talvez, 

né? Engrossaria esse caldo. [...] a DRE também, a SME [...] e aqueles dados 

que você já me trouxe, tanto de aluno imigrante que a gente tem. Eu acho que 

a SME podia estar bem mais a frente, fazer políticas a partir dessa demanda... 

(Victor Jara, Arte) 

 

 As reflexões do professor Victor Jara podem ser divididas em duas partes. Primeiro há 

a proposta de inclusão do idioma Espanhol à grade curricular acompanhada de atividades de 

estudo de língua para os estudantes e comunidade, reforçando o que as entrevistadas anteriores 

já haviam destacado. Em relação as Políticas Públicas, o professor relata uma situação de 

violência ocasionada por xenofobia para argumentar que as ações devem ser construídas a partir 

das demandas que ocorrem no cotidiano da escola, cabendo a DRE e a SME proporcionar uma 

política de formação que atendessem a essas demandas, auxiliando as escolas a discutir os 

fenômenos sociais visando, nas palavras do professor, ‘ter uma sociedade um pouco melhor’, 

menos xenofóbica. Ou seja, que a escola cumpra, de fato, seu papel educativo na comunidade, 

discutindo os problemas e criando estratégias para avançar nas melhorias das relações sociais 

através da informação e do conhecimento.   

“[...] primeiro, é fundamental que essas políticas estejam sendo formuladas, 

mas elas realmente só têm sentindo de existir se elas se efetivam, então não 

adianta a gente defender por meio de leis e da política educacional voltada 

para a educação para imigrantes se, na prática, a gente não vê um resultado 

efetivo dessas políticas. Apesar de ser uma defesa legal e ser um ponto jurídico 

importante, a gente precisa pensar como é que se desdobram essas políticas, 

entendeu? Porque essas políticas estão inseridas num contexto educacional 

precário, que vem sendo cada vez mais destruído, desarticulado, a gente sabe 

dos problemas que a educação pública vem enfrentando atualmente no nosso 

país. Então não adianta a gente ter políticas públicas que se voltem para essa 

situação se o contexto geral da educação vive uma precarização, então isso é 

uma questão fundamental. Segunda questão é: precisa implementar de 

maneira mais sistemática esses estudos voltados para educação para 

imigrantes, porque isso não é uma realidade discutida na minha escola de 

maneira formal, sistemática, por meio de formações, isso não existe. A gente 

percebe que o cuidado que a gente tem parte individualmente de alguns 

professores e muitas vezes a gente nem sabe o que o colega da outra disciplina 

está fazendo em relação a isso, porque o tempo de JEIF não é suficiente, as 

coordenadoras não trazem essa discussão, então tudo isso acaba se perdendo 

na dinâmica maluca que tem no chão da escola e aí se perde. A política tá lá, 

é uma garantia, tá garantida, mas ela não se efetiva. Isso é um problema. Que 

expectativas que eu tenho da DRE e da SME em relação aos imigrantes? É 

uma expectativa de que a educação se torne cada vez menos burocrática, mais 
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atuante, mas inclusiva e de fato democrática, porque... Acho que a DRE e a 

SME precisam oferecer mais cursos sobre essa temática, apesar de existirem 

alguns desses que a gente fica sabendo, acho que tem informações que não... 

São tão fundamentais e elas valem muito do que uma pontuação do 

funcionário, do professor, do profissional da educação. Eu acho que como esse 

é um tema tão importante, a formação deveria ser sistemática nas JEIFs, na 

escola, na própria sala de aula envolvendo os alunos, envolvendo a direção, 

coordenadoras... Eu acho que a implementação deveria ser muito mais efetiva 

e ela deveria de fato chegar na escola de maneira mais clara e objetiva, porque 

me parece que as vezes fica só na lei, entendeu? E aí o professor que sozinho 

que tem que dar conta de uma sala inteira de trinta, trinta e cinco, com alunos 

de inclusão, sem estagiários, com salas lotadas e ainda tendo que se desdobrar 

sobre essa questão da educação para imigrantes. Então um professor fazer 

todas essas tarefas é impossível, então eu acho que se de fato a gente quer 

colocar essa discussão pra valer sobre educação para imigrantes é preciso que 

a educação como um todo passe por muitas transformações [...]” (Juana 

Azurduy, História) 

 

Apesar de longa, optamos por manter essa transcrição na íntegra, pois ela faz reflexões 

que consideramos muito importantes para nossa pesquisa: a caracterização da educação no 

contemporâneo, a carência de discussões sobre os problemas da escola, a necessidade de 

formação continuada. Inicialmente, a professora Juana Azurduy reafirma a importância das 

Políticas Públicas para a garantia dos direitos, contudo, salienta a necessidade da efetivação 

desses direitos num contexto em que a política educacional está precarizada. As expectativas 

dessa professora é de que a educação se desburocratize, seja inclusiva e democrática.      

A última pergunta de nossa entrevista solicitava que os professores relatassem alguma 

situação vivenciada em sua prática pedagógica envolvendo o contexto dos estudantes 

imigrantes.  

 

“Esse aluno que sofreu bullying me marcou bastante, o que veio pedir ajuda, 

porque ele estava sofrendo mesmo, então foi uma situação que me marcou 

bastante e eu acho que a escola tem que atacar esse preconceito, tem que atacar 

esse preconceito em relação aos migrantes, tomar atitude e... mesmo na escola 

a gente tem que estar falando mais com a realidade deles, tá? Fazendo mais 

palestras, estudos sobre a realidade deles. ” (Gabriela Mistral, Língua 

Portuguesa) 

 

Em seu relato, a professora Gabriela Mistral mencionou a situação envolvendo um 

estudante boliviano que a sensibilizou muito. Os colegas da turma o ofendiam e o perseguiam 

e, num desabafo, esse menino falou para a professora que não aguentava mais e queria voltar 

para a Bolívia. Quando perguntada sobre suas providências, a professora revelou que chamou 
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os estudantes envolvidos e os advertiu, sendo que o ‘líder’ dessa turma de agressores foi 

transferido para outra escola, por conta das sucessivas ocorrências de agressividade na unidade 

escolar. De acordo com a professora, essa situação a marcou muito, pois, após tomar essas 

providências, o estudante agredido percebeu um vínculo de confiança com ela e sua situação 

na escola melhorou, pois ele se sentiu mais seguro.   

 

“Ah, eu achei interessante os pais se interessarem pela cultura, né? Da 

preservação da cultura deles. Não que eles não queiram compreender a nossa, 

mas ele acha importante manter acesa essa lembrança histórico-cultural da 

população e eu acho isso muito interessante... O que eu acho interessante 

também é o orgulho das crianças quando pergunto o tipo de comida que eles 

fazem na casa deles, o tipo de alimentação que eles usam. Eles têm orgulho 

de contar que eles ainda fazem os pratos típicos da Bolívia e explicam o que 

faz e conta como que é bom, né? O que é melhor do Brasil, mas que eles têm 

saudade da Bolívia, sempre me contam isso. A questão de disciplina, eles 

falam que lá eles tinham muito mais disciplina do que aqui, eles acham que 

aqui é muito bagunçado. Lá era mais rígido, aí eles têm muito respeito pelo 

professor, né? E eles acham estranho os alunos que não tem respeito pelo 

professor, mas eles chegam pra mim e falam ‘como pode alguém tratar o 

professor dessa forma?’, ai eles contam, ‘Porque, o que você acha estranho?’, 

‘Ah, porque na Bolívia não era assim, na Bolívia tinha que respeitar o 

professor’. E eu achei interessante também as crianças conhecerem as danças 

típicas, né? Então se você pergunta as danças folclóricas da Bolívia muita 

criança sabe dançar, sabe cantar a música, te mostra os passos, crianças 

pequenininhas conhecem as danças típicas da Bolívia.” (Mercedes Sosa, 

Geografia) 

 

O destaque da professora Mercedes Sosa é o enraizamento cultural dos estudantes 

bolivianos e sua postura no ambiente escolar. Como já mencionado, essa professora esteve mais 

próxima desses estudantes e de suas famílias durante a organização das atividades da Mostra 

Cultural no ano de 2018, e pode estreitar os vínculos com essa comunidade.    

 

“Olha é o que eu já tinha falado, geralmente os bolivianos são mais aplicados, 

os alunos imigrantes no geral, né? São mais aplicados, eu percebo que os 

alunos latinos porque se a gente for pegar os alunos mais, os imigrantes 

africanos, eles são mais abrasileirados assim, eles já estão mais próximos da 

nossa cultura, então eles não têm essa coisa da timidez, do... da objetividade, 

‘vou ser objetivo, vou sentar, vou ficar quieto fazendo lição’, eles já são, pelo 

menos na minha aula eles mostram isso, eles já são mais assim, ‘Ah legal...’, 

mais expansivos, mais espontâneos.... eles são aplicados apesar de que assim, 

a gente percebe que os alunos bolivianos que já estão aqui a mais tempo com 

família constituída e que os pais estão aqui há mais tempo eles já estão 

abrasileirados, então eles já entraram no nosso ritmo, então tem alguns já...  

no clima do Brasil.”  (Victor Jara, Arte). 
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O relato do professor de Artes é muito semelhante ao que foi apresentado pela 

Coordenadora Pedagógica da EMEF dos Andes, pois ambos fazem uma comparação entre os 

estudantes de origem latino-americana aos estudantes de origem africana. Contudo, Victor Jara 

menciona o fenômeno do ‘abrasileiramento’ dos estudantes que já estão no Brasil há mais 

tempo. Em sua percepção, os estudantes imigrantes de origem africana já chegam a escola com 

essa propensão, ao abrasileiramento, e a hipótese é de que a cultura dos africanos seria mais 

próxima da brasileira, o que facilitaria essa inserção e o convívio. Contudo, no que se refere ao 

desempenho escolar, é notada também uma diferença, pois os estudantes latino-americanos 

seriam bem mais aplicados na realização das tarefas escolares, e a característica do 

abrasileiramento poderia ser entendida, nesse caso, como uma ausência de objetividade e 

assertividade em compreender e atender os comandos no momento da aula.        

“Ah, tem duas situações que eu acho que são importantes da gente relatar, uma 

de uma aluna que era boliviana na escola. Ela está no nono ano esse ano e ano 

passado os professores notaram que ela dormia muito em muitas aulas... E 

foram perguntar pra ela porque que ela tava dormindo tanto né? E daí ela 

contou que ela trabalhava junto com os pais em uma fábrica de costura, ou de 

corte ou de costura de tecidos e ela tinha que trabalhar a noite toda, a tarde ela 

cuidava dos irmãos, dos sobrinhos e quando ela chegava na escola de manhã 

ela tava morrendo de sono porque trabalhava o dia inteiro. Então, essa foi uma 

situação muito marcante pra mim porque eu nunca tinha vivenciado nada do 

tipo e ai eu percebi que como a gente tem que ter olhares muito atentos para 

esses alunos porque por trás de uma aluna que está dormindo em sala de aula 

temos quase que uma realidade de trabalho infantil, entendeu? [...] outra 

questão muito importante... tem um aluno, Juan54, do 6º ano A, que sofreu 

muito durante a infância dele e ele tem uma dificuldade de comunicação, de 

linguagem, uma dificuldade cognitiva que é visível assim né, e esse aluno 

sofre bullying na escola, pelo menos sofria muito e não só agressão verbal, 

física também. E na escola tem um projeto chamado Projeto Tutoria que eu 

faço parte e a professora Mercedes Sosa também, e aí o Juan é um dos alunos 

atendidos por esse projeto Tutoria que é um projeto de acompanhamento mais 

detalhado do aluno, levando em consideração suas questões sociais, familiares 

[...]. E aí eu comecei a fazer isso com o Juan e com algumas alunas de sala de 

aula que praticavam bullying com ele [...]. Elas pararam de provocar o Juan, 

ele passou a se comportar de forma menos defensiva em relação a elas, porque 

ele sempre está preparado para se defender já que ele é atacado a todo 

momento. A relação deles melhorou e a relação do Juan com outros alunos na 

sala também melhorou e ai percebendo que ele ficava isolado as vezes na sala 

de aula, eu fui falar com outros alunos, alunos bolivianos, que se sentavam 

mais próximo deles e falei ‘É o seguinte, o Juan sofre bullying na sala, vocês 

sabem disso?’, e eles falaram que sim, ai ‘A gente precisa ajudar o colega, ele 

                                                           
54 Nome fictício.  
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não pode se sentir sozinho, a gente faz parte de um grupo, de um coletivo, eu 

quero saber se posso contar com a ajuda de vocês pra gente integrar o Juan, 

pra ele não se sentir sozinho já que todos nós somos amigos aqui, né? Só que 

a gente faz parte de um grupo’, aí eles concordaram. ” (Juana Azurduy, 

História) 

A professora aponta as melhorias que foram percebidas no estudante Juan:  

“[...] e o Juan começou a mudar de lugar, sentar mais próximo deles e começou 

a interagir bem mais na sala de aula, começou a se cuidar mais, a cortar o 

cabelo... A tomar banho, ir mais higiênico pra escola, a gente viu essa melhora 

e isso a gente conseguiu na base da conversa, do diálogo, da atenção, do 

cuidado... Se a gente consegue fazer as mudanças na sala de aula por iniciativa 

nossa própria, dos próprios professores, individualmente, agora imagina se 

isso fosse uma política levada a frente pela coordenação da escola, com 

formação, com JEIF voltada para essa discussão de migração, imagine se a 

DRE e a SME realmente levasse a frente essas políticas que estão no papel, 

mas que não se efetivam na realidade. Sem dúvida nenhuma a gente teria uma 

educação de fato inclusiva e adequada para esses alunos e a gente conseguiria 

reduzir muito o número de bullying e de provocações que esses alunos sofrem, 

por exemplo. ” (Juana Azurduy, História) 

Os dois relatos de Juana Azurduy revelam o contexto escolar de um modo abrangente. A 

discussão da exploração do trabalho infantil é uma realidade na escola e, retomando o diálogo 

com a Coordenadora Pedagógica, podemos afirmar que a gestora tem formação para tratar do 

tema, uma vez que participou da formação do programa Escravo nem Pensar!, oferecido pela 

DRE. Os dados coletados na pesquisa documental realizada na EMEF dos Andes também 

trazem essa discussão, uma vez que a presença de matrículas de estudantes imigrantes fica mais 

rarefeita na medida em que esses estudantes vão chegando nos anos finais do Ensino 

Fundamental, momento em que inicia o fenômeno da evasão escolar.  

Em relação a esse primeiro relato, podemos notamos que houve a constatação, por parte 

dos professores, de que a estudante estava vivenciando uma situação de exploração do trabalho 

infantil e que isso estava prejudicando seu desempenho escolar, mas não é relatada nenhuma 

ação em relação a essa constatação.  

A segunda situação é positiva, pois percebemos que a ação pedagógica possibilitou que 

o estudante Juan fosse acolhido, através da intervenção do projeto de Tutoria que acontece na 

escola. Juana Azurduy relata que o menino era alvo de preconceito, discriminação e violência 

física por parte de um grupo de estudantes e, ao perceber essa situação de exclusão, houve o 

acompanhamento sistemático e atencioso tanto de Juan quanto do grupo de meninas que o 

agrediam. Um segundo passo foi sensibilizar os demais alunos de origem imigrante, que o 
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acolheram em seu grupo, e os efeitos positivos foram aferidos através da elevação da autoestima 

de Juan, que se manifestaram através dos cuidados com o corpo e da interação social.  Após o 

relato dessa situação vivenciada no interior da escola, Juana Azurduy mais uma vez questiona 

a efetivação das Políticas Públicas pois em sua percepção, foi a atuação pedagógica dialógica 

que propiciou o acolhimento de Juan, mas envolveu apenas as professoras do projeto de Tutoria 

da EMEF dos Andes. Se as ações fossem coletivas, coordenadas e acompanhadas pelos órgãos 

regionais, a Educação para Imigrantes entraria para a agenda das discussões em todas as esferas, 

o que ocasionaria na diminuição das situações de xenofobia em relação aos estudantes 

imigrantes nas escolas.                    

***  

 

As entrevistas realizadas na EMEF dos Andes foram muito satisfatórias para o andamento 

de nossa pesquisa porque aprofundaram muito dos temas discutidos em nossa sondagem. De 

uma maneira geral, os professores consideram que tem pouco conhecimento sobre a História e 

a Cultura da América Latina e reconhecem que muito do que sabem, se relaciona ao trabalho 

na escola, por conta da grande quantidade de estudantes imigrantes de procedência dos países 

latino-americanos. Da participação em formação continuada, três professores afirmam não ter 

participado de nenhuma atividade oferecida pela DRE e SME.  

Sobre o conhecimento adquirido na Graduação, também é quase unanime a posição de 

que não houve acesso aos conteúdos necessários para as discussões de diversidade. No entanto, 

surgiram duas discussões muito importantes: a relação entre a teoria e a prática e as disputas 

epistemológicas na universidade. Em relação a formação continuada em serviço, notamos que 

existe uma expectativa dos professores para que esses momentos reflitam os dilemas que a 

escola vive, ou seja, a narrativa apresentada sugere que são necessários momentos de leitura e 

estudo sobre os conceitos relacionados ao acolhimento dos estudantes imigrantes, mas notamos 

também que a escola já começou a trilhar um caminho, que se evidencia na reescrita do PPP 

(que analisamos na pesquisa documental) e no planejamento das ações presentes nesse 

documento.     

Em relação ao currículo, a síntese das respostas está agrupada no quadro abaixo. 
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Quadro 7 – Síntese das devolutivas sobre o currículo na EMEF dos Andes 

Disciplina Conceitos e temas Abordagens, recursos e procedimentos 

 

Artes 

 

Arte Pré-colombiana 

 

 

mandalas Ojos de Dios (tear) 

Geografia Fluxos migratórios, 

Diversidade cultural, 

Identidade 

 

Sala temática (Bolívia) na Mostra Cultural 

História Fluxos Migratórios, 

Diversidade Cultural, Incas, 

Maias, Astecas, História 

Indígena, Identidade. 

Música “Diáspora” dos Tribalistas, novela 

Órfãos da Terra, barcos de refugiados, 

pesquisas sobre etnias indígenas. Sala 

temática (Bolívia) na Mostra Cultural 

Língua Portuguesa ______________ Sarau, Reescrita de textos, Redação, 

Reforço em Língua Portuguesa. 

Fonte: Relato das professoras 

 

Em Língua Portuguesa, Gabriela Mistral não mencionou nenhum conceito ou tema 

referente aos fluxos migratórios nem sobre a História e Cultura da América Latina, e essa é a 

razão da lacuna. Todavia, seu depoimento valida uma discussão que é apontada pelos demais 

professores, que é a dificuldade na aquisição do português por parte dos estudantes imigrantes 

e sua proposta de trabalho visa atender a essa demanda.  

Ao realizar as atividades focadas na escrita e produção de texto, a professora incide 

diretamente sobre a progressiva aquisição da língua, e esse domínio reverbera no desempenho 

desses estudantes nas demais disciplinas.  

A sala temática da Bolívia teve um grande significado para as professoras Mercedes Sosa 

e Juana Azurduy, que tiveram um envolvimento direto no planejamento e execução dessa 

proposta. Quando essa festa aconteceu, a Coordenadora Pedagógica (que se aposentou no final 

do ano letivo de 2018) me enviou algumas fotografias, que as reproduzo a seguir.  
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Imagem 7 – Sala temática da Bolívia na Mostra 

Cultural da EMEF dos Andes             

Imagem 8 – Degustação de alimentos na Sala 

temática da Bolívia 

                    

   Fonte: Fotografia cedida pela Coordenadora                          Fonte: Fotografia cedida pela Coordenadora     

                                                                                                

  

Imagem 9– Alimentos apresentados na Sala 

temática da Bolívia – EMEF dos Andes 

Imagem10 – Alimentos oferecidos para degustação 

na Sala temática da Bolívia 

                                 
    Fonte: Fotografia cedida pela Coordenadora                              Fonte: Fotografia cedida pela Coordenadora     
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Quando retomamos nossas referências teóricas podemos perceber que, de fato, a 

legitimação da presença imigrante na Mostra Cultural é de especial relevância. Inserida no 

calendário escolar e visando o compartilhamento de vivências, a Mostra é o momento em que 

a escola se propõe a apresentar, para a comunidade escolar, os processos pedagógicos. E essa 

sala dedicada a mostrar a cultura da Bolívia é a manifestação da ideia de que esse rosto é parte 

da cultura escolar.  

Ao tratar da representação dos ‘outros’ no processo educativo, Candau (2011) afirma que 

“é importante promover processos educacionais que permitam que identifiquemos e 

desconstruamos nossas suposições, em geral implícitas, que não nos permitem uma 

aproximação aberta e empática à realidade dos ‘outros’” (CANDAU, 2011, p. 31). Quando um 

grupo de professores se propõe a legitimar essa presença através de um espaço na Mostra 

Cultural e, mediante o convite, há o envolvimento da comunidade boliviana para que essa se 

apresente, acreditamos que é dado um passo muito importante para dirimir a distância entre ‘os 

outros’ e ‘nós’.       

     

4.6 Diálogos com as professoras da EMEF do Circuncaribe  

 

 As entrevistas na EMEF do Circuncaribe ocorreram no horário da JEIF de quarta e 

quinta-feira, dentro do horário de trabalho das professoras. Nosso diálogo ocorreu em salas de 

aula vazias e, no caso da professora de Arte, a conversa aconteceu na sala ambiente dessa 

disciplina. Todas as participantes da pesquisa eram mulheres.  

Todas as entrevistas foram realizadas individualmente, com exceção das professoras de 

História e Geografia, pois essas solicitaram que fossem entrevistadas juntas, e argumentaram 

que têm um vínculo profissional muito forte. Por acreditar que essa proposta não iria alterar a 

metodologia da pesquisa, concordamos que essas duas docentes participassem juntas da 

entrevista. 

No quadro abaixo apresentamos o perfil das professoras participantes na EMEF do 

Circuncaribe. 
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Quadro 8 – Perfil das docentes entrevistadas na EMEF do Circuncaribe 

Professora Idade Disciplina Tempo na 

Rede 

Tempo na 

escola 

Formação Turmas 

 

Omara 

Portuondo 

 

56 anos 

 

Arte 

 

20 anos 

 

11 anos 

 

Licenciatura 

em Educação 

Artística 

 

6ºs e 7ºs 

anos 

 

 

Totó 

Momposina 

 

48 anos 

 

Geografia 

 

9 anos 

 

9 anos 

Licenciatura e 

Mestrado em 

Geografia 

 

6º ao 9º 

ano 

 

 

 

Emiliana 

 

 

39 anos 

 

 

História 

 

 

9 anos 

 

 

9 anos 

Licenciatura 

em História e 

Especialização 

em Gestão 

Escolar. 

 

 

6ºs e 7ºs 

anos 

 

 Pola 

 

44 anos 

Língua 

Portuguesa 

 

8 anos 

 

1 ano 

Licenciatura 

em Letras e 

Pedagogia 

 

7ºs e 9ºs 

anos 

 

Fonte: relato das professoras. 

 

Quando solicitadas a avaliar seu conhecimento pessoal sobre a América Latina, as 

respostas expressam muita variedade. 

“Estamos ainda em desenvolvimento né? Mas eu tenho bons olhos pra... Pra 

esse... Pra História e Cultura da América Latina, acho que somos muito ricos 

dentro da parte de Artes e da minha matéria, né? Artes, acho que temos 

bastante riqueza... ” (Omara Portuondo, Arte) 

 

“Não é tão profundo, mas tenho conhecimento dos povos e da realidade. ” 

(Pola, Língua Portuguesa) 

 

“Eu avalio como razoável, assim na minha formação de Geografia é conteúdo 

obrigatório, mas eu acho que meu conhecimento é pouco. É, eu preciso 

conhecer bem mais a cultura, a História, a própria Geografia eu sinto que 

[para] alguns países é melhor meu conhecimento, mas de forma geral eu 

preciso aprofundar. ” (Totó Momposina, Geografia) 

 

“Digo o mesmo, eu também preciso buscar mais conhecimentos a respeito da 

América Latina mesmo lendo algumas coisas, aqui tem muitos livros que eu 

já peguei, li, mas eu sinto que se eu tivesse formação, cursos, né? Seria muito 

melhor. [Pesquisadora: que tipo de livro? ] Literatura mesmo. Alguns aqui da 

sala de leitura eu peguei... Mas não me recordo o nome, agora... eu vejo que 

preciso melhorar bastante” (Emiliana, História) 
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A professora de História ressalta que seu conhecimento sobre a região advém, especialmente, da 

produção literária, contudo, não se recorda de nenhum autor ou título específico dessa literatura. Omara 

Portuondo avalia que a produção artística da região apresenta muita riqueza, já Totó Momposina 

reconhece que tem mais conhecimento sobre alguns países específicos e que precisa aprofundar seus 

conhecimentos das História, Cultura e da própria Geografia da região. 

A segunda pergunta dizia respeito a formação inicial, e questionamos sobre o acesso a disciplinas 

que discutiam os conceitos de diversidade cultural, multiculturalismo e interculturalidade.   

 “Olha, já faz bastante tempo, né, que eu fiz a faculdade, mas eu tô sempre 

estudando, já fiz vários cursos sobre esse tema. ” (Omara Portuondo, Artes) 

“Não. Tive uma matéria que pontuou apenas questões legais, sem conteúdos 

específicos. ” (Pola, Língua Portuguesa) 

“Deixa eu pensar aqui... Na Graduação essa questão de... disciplina que 

discute o conceito de diversidade. Então, a Geografia é uma disciplina que 

envolve essas questões diretamente, digamos que eu tive de forma superficial 

na Graduação, assim, ‘passou’, porque é uma necessidade do conteúdo 

geográfico você ‘passar pela cultura’, multiculturalismo, ao mesmo tempo é 

um curso muito abrangente, então você acaba vendo tudo de tudo, mas de 

forma bem superficial e não com uma visão que a gente acaba tendo depois 

que tá em sala de aula, na formação continuada, para as necessidades da 

educação não. ” (Totó Momposina, Geografia) 

“Na graduação nem me recordo, não me recordo de nada relacionado a isso. 

Se foi comentado foi muito pouco, não, melhor dizer que não tive, eu lembro 

desse tema aqui SME, foram dois dias de cursos...” (Emiliana, História) 

 

Retomando o tema da formação, perguntamos as professoras se elas haviam participado 

de cursos, seminário e demais eventos relacionados a Educação para Imigrantes, oferecidos 

pela DRE ou pala SME.    

“Não. ” (Omara Portuondo, Arte) 

“Nunca participei. Sobre o Étnico-racial sim, participei. Imigrantes não. ” 

(Pola, Língua Portuguesa) 

“Eu fiz um curso na SME que foram dois dias, foi legal como início...  Foi em 

2018, ano passado. Foram dois encontros e era uma turma muito grande, foi 

meu primeiro contato, mas assim, foi pouco, foi bem pouco. Também poderia 

dizer que foi superficial, mas foi interessante, me provocou ler mais algumas 

coisas a respeito. Mas foram só esses dois dias, depois eu não participei de 

nenhum outro curso. ” (Emiliana, História) 
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“[...] com o Núcleo Étnico-racial, aí eu fiz bastante curso, fiz bastante curso e 

isso foi de 2014 pra cá, com essas temáticas principalmente aqui na escola foi 

uma necessidade do cotidiano mesmo, tem bastante aluno de origem latina e 

fora isso já era uma temática que eu sempre busquei [...] com relação a questão 

racial, especialmente afro, mas também a questão indígena, então sempre foi 

uma busca minha, trabalhar a questão da exclusão na escola né, que passa por 

essas etnias e desde então eu sempre vou atrás dessas formações porque elas 

são bastante ricas e trazem outras visões que até então eu trabalhava.” (Totó 

Momposina, Geografia) 

É interessante observar que, quando perguntada sobre sua formação inicial, a professora de Arte 

finaliza sua resposta afirmando que realiza cursos, contudo, para essa questão específica, ela afirma não 

ter participado de nenhum curso oferecido pela Rede de Ensino. Logo, acreditamos que essas formações 

as quais ela tem acesso são custeadas pela própria servidora. Outra professora que afirma não ter 

participado dessas formações é a professora Pola, que menciona apenas cursos relacionados a temática 

étnico-racial, em que não se discutiu os imigrantes.     

Já a professora Emiliana afirma ter participado de um curso de dois dias, o que é considerado 

pouco por ela, diante das suas necessidades formativas. Totó Momposina eu conheci em atividades de 

formação, e trata-se de uma educadora que está envolvida em diversos processos formativos. Na ocasião 

em que fizemos a entrevista, por exemplo, ela estava participando concomitantemente de dois cursos 

sobre tecnologias aplicadas a Educação.  Como produto final de uma de uma dessas formações sobre 

tecnologias, Totó produziu um vídeo de um minuto denunciando o genocídio da juventude negra do Rio 

de Janeiro, que ela me apresentou com emoção e indignação.  

Na sequência questionamos se, quando iniciou a docência aqui na escola, as professoras já tinham 

conhecimento da quantidade de estudantes imigrantes matriculados. 

“Não, foram chegando. [Pesquisadora: nesses primeiros contatos, você 

identificou alguma dificuldade no trato com eles ou eles mesmo com a 

escola?] Não, porque eles gostam. É uma cultura que valoriza a Arte e a 

maioria dos alunos já nascem com aquele dom artístico... assim, acho que a 

frequência na cultura deles, então em relação a minha matéria, Artes, eu acho 

que eles tão bem desenvolvidos. Poucos não tem assim, muita habilidade, mas 

é por causa da língua também né? Aqui [aponta um painel com desenhos] o 

tema é ‘Simplesmente diferente’, então todos estão unidos porque nós estamos 

trabalhando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e eles não têm 

dificuldade nenhuma de se retratar, de se desenhar, de... os nossos já têm... 

Cor da pele, eles procuram cor da pele, sabe qual é a cor da pele? Aquele 

laranjinha...beginho. Isso é cor da pele? Mas você pode ver que eles já tão, 

olha, colocando as outras cores, olha... A maioria, mas tem alguns que eles 

ainda querem usar a cor da pele mesmo que não... Porque foi colocado isso 

pra eles, que aquilo é a cor da pele. Ai eles falam: ‘professora, qual é minha 

cor da pele?’, ai eu pego o marrom, ‘Aqui’ e as vezes ele olha assim, se 
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assustam. E aí eles já estão assim... Já estou conseguindo que eles façam... que 

eles se retratem como eles são, o que eles gostam. A roupinha deles, o jeito do 

cabelo...” (Omara Portuondo, Arte) 

Apesar do tema da pergunta ser de outra natureza, essa reflexão da professora Omara 

Portuondo é cheia de significados para os nossos intuitos ao desenvolver a pesquisa. Nossa 

proposta tem como eixo a Educação para as relações Étnico-raciais e compreendemos que a 

presença do imigrante na escola perpassa a discussão étnica e racial. Nesse momento da 

entrevista, estávamos na sala de Artes observando alguns desenhos pintados pelos estudantes 

do Ensino Fundamental I. A seguir, registro o nosso diálogo ao observar os desenhos nos quais 

os estudantes se retratavam.     

Pesquisadora: Olhando assim você consegue identificar quais que seriam dos 

imigrantes? 

Omara Portuondo: Você consegue? 

Pesquisadora: Se eu consigo? É o que eu tô tentando fazer aqui, esse exercício. 

Omara Portuondo: Eles ainda se caracterizam, poucos que colocam... aquelas 

lá de cima tá vendo? Olha como ela se colocou, olha na luz...cabelo, a flor... 

Esse não, esses três são bolivianos...  

Pesquisadora: O jeito, os detalhes... 

Omara Portuondo: Mas ainda, olha, eles não estão colocando a cor deles.  

Pesquisadora: Eles colocam um tom mais claro de pele. 

Omara Portuondo: Eles se veem assim. 

Pesquisadora: É ainda um processo, né? 

Omara Portuondo: Mas tem um... têm outros que não tem problema nenhum 

de... 

Pesquisadora: Um fez até uma coroa ali, ó! 

 

 Esse relato demonstra, de um modo bastante prático, como a prática educativa pode 

incidir sobre a auto representação do estudante. Os estudantes bolivianos e de origem boliviana 

trazem o fenótipo indígena como marca, não são brancos tampouco tem a pele rosada. Os 

estudantes brasileiros, que Omara Portuondo adjetiva como ‘os nossos’, também tem 

características fenotípicas diversas do padrão eurocêntrico – definido pelo ‘lápis cor de pele’. 

Para entender a abordagem da professora de Arte, ao discutir o tema da cor utilizada pelos 

estudantes nesses desenhos auto representativos, cabe retomar os dados obtidos na pesquisa 
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documental, especialmente na análise do PEA, que teve como tema a Educação para as 

Relações Étnico-raciais. Seguramente Omara Portuondo participou dessas discussões, pois atua 

nessa escola há 11 anos e participa da JEIF. O repertório conceitual de ERER foi explorado em 

profundidade nesse período e acreditamos que essa problematização da professora – do lápis 

cor de pele - seja reflexo e resultado desse processo formativo. 

 Retomando as respostas relacionadas a memória das professoras sobre o início de seu 

trabalho na escola, e se já sabiam da quantidade de estudantes imigrantes nela matriculados, as 

demais respostas foram 

“Já sabia por ouvir falar, de outros colegas, inclusive por uma colega que já 

tinha um projeto com hispano-hablantes. Eu sabia que tinha uma comunidade 

grande. Não tive nenhuma grande dificuldade, foi mais questão com a língua 

e sociabilidade. ” (Pola, Língua Portuguesa) 

“Quando eu entrei aqui, primeiro que foi a minha primeira escola. [...] eu saí 

de uma empresa, área contábil e vim para a educação... Eu não sabia o que me 

esperava em relação a nada e havia muito bolivianos aqui, era esse o grupo de 

imigrantes. Eu fiquei totalmente perdida, então ajuda... não recebi ajuda não. 

Isso foi ao longo da escola mesmo se preparar, se movimentar para ver o que 

nós íamos fazer com esse grupo que cada vez aumentava mais, mas não teve 

nenhum tipo de... Acho que dificuldade a escola foi aos poucos desenvolvendo 

o que fazer com eles, eu acho que 2010 quando eu entrei, eu imagino que a 

escola começou a pensar junto com esse grupo novo, como ia proceder, como 

a gente ia trabalhar... Acho que antes disso ninguém tinha olhado muito para 

eles não. ” (Emiliana, História) 

Recorrendo a memória, Totó Momposina relata como foram os primeiros momentos na 

escola e como foram se construindo as relações com os demais professores. 

“Eram poucos professores... Quando a gente entrou aqui a gente entrou numa 

grande leva de professores... E eram professores bem interessantes que tinham 

uma visão diferenciada, tinha a professora de Ciências que tinha uma visão 

assim, muito próxima da nossa, o de Matemática também, o professor de 

Matemática. Então, o que aconteceu? A gente chegou aqui e existia um 

trabalho sim, mas era bem pontual. Um professor que fazia um trabalho 

isolado na sala e o que que aconteceu, isso que a Emiliana falou, que a 

quantidade também foi aumentando e a escola foi incorporando as 

necessidades desses alunos, assim, incorporando na discussão e nas ações, isso 

claro, no ir e vir constante. Hoje mesmo a gente tá num movimento que a gente 

tá precisando rever essas coisas, eu sinto muita falta desse trabalho, né... Mas 

aqui... Quando eu entrei qual a dificuldade? A língua mesmo, a língua... 

[Pesquisadora: você trabalhava em escola estadual, aqui perto ou lá em 
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Guarulhos?] Em Guarulhos. Eu até tinha alunos bolivianos, mas eram... eram 

pontualíssimos, eram poucos por sala, mas uma coisa que me chamou atenção 

eu achei que onde eu estava em Guarulhos os alunos eram melhor recebidos 

em grupo do que aqui, então assim, aqui quando a gente entrou era muito 

gueto, inclusive gueto promovido por professor em mapa de sala, né? Então 

eu lembro que nós discutimos uma vez que o professor fazia mapa de sala e 

punha eles lá no fundo assim, sabe? Ai quando nós chegamos que diabo era 

aquilo? Aquele mapinha... Só aqueles alunos lá no fundo, então quer dizer, 

jogava eles lá no fundo... então, a gente já começou a perceber isso, mas assim, 

mesmo esses professores acho que eles amadureceram bastante, a gente vê 

que eles progrediram, eu vejo assim muito menos preconceito do que quando 

a gente chegou. ” (Totó Momposina) 

“Eles eram invisíveis, né? Porque quando eu entrei, para ser honesta eu não 

via nenhum deles, porque eles ficavam lá no fundo. Imagina eu? Eu não tinha 

nascido professora ainda, não tinha. Porque é durante o dia a dia ali né? Então 

quando eu entrei eu não tinha esse olhar cuidadoso da Totó Momposina, então, 

quando eu cheguei eu só vi aquela massa, aquele grupo eu não vi aquele grupo 

isolado, então eu não enxergava, eles eram invisíveis mesmo, então foi aos 

poucos que eu fui percebendo que eles estavam ali e eram um grupo que 

realmente estava sendo esquecido. ” (Emiliana, História) 

 

Os três relatos revelam muito sobre a trajetória da escola no processo de acolhimento dos 

estudantes imigrantes. Emiliana e Totó ingressaram juntas nessa escola há 10 anos, mas suas 

trajetórias profissionais anteriores eram bem distintas, pois Totó já vinha de uma experiência 

como professora na Rede Estadual (atuava no município de Guarulhos, onde reside) e já havia 

lecionado para imigrantes e Emiliana iniciava sua carreira como docente, em suas palavras, ela 

‘nasceu professora’ nessa escola. Pola, que está na escola há um ano, já tinha ouvido falar da 

escola e de projetos, mas não deixa explícito se foi isso que a atraiu para lá e ressalta como 

dificuldade a língua a e sociabilização.  

Voltando ao relato de Totó Momposina e Emiliana, podemos tentar recuperar um 

histórico dessa escola nos últimos 10 anos. Quando chega essa nova ‘leva’ de professores, há 

uma movimentação diferente na escola, pois o perfil docente se diversifica e, aqueles 

professores que já faziam trabalhos direcionados aos temas da inclusão e diversidade, recebem 

o reforço dos ingressantes (Ciências, Matemática, História e Geografia) e as questões começam 

a ser levantadas e problematizadas. Totó menciona a invisibilidade dos estudantes imigrantes 
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que, no mapa da sala55, eram colocados no fundo da sala, naturalizando os guetos e Emiliana 

reconhece que, nesse início de carreira, os alunos eram uma grande massa e ela ainda não era 

capaz de discernir os rostos e as particularidades em meio à multidão. Ela não os discernia. Foi 

ao longo desses dez anos e no fazer docente que Emiliana desenvolveu um olhar criterioso para 

esses elementos da cultura escolar. Emiliana e Totó reconhecem que nesse percurso histórico 

houve um significativo avanço nas práticas do grupo docente, especialmente quando Totó 

afirma ‘a gente vê que eles progrediram’. 

Na sequência, foi solicitado que as professoras avaliassem o rendimento escolar dos 

estudantes imigrantes.           

 “[...] na minha matéria, é... menos da metade não gostam, mas a maioria, acho 

que 80% eles gostam, gostam... Desenho, 80% eles gostam, fazem, também 

tem aquelas exceções, né? Que daí não gosta, o caderno é relaxado, mas 

assim... Se eu for ver a sala toda, os bolivianos, os imigrantes, também tem 

outros, né? Os chilenos.... Eles desenvolvem bem a parte de Arte. ” (Omara 

Portuondo, Artes) 

 

“Tem aqueles que já estão mais apropriados da língua, e tem mais facilidade. 

A barreira é a língua. Em Português, em geral, eles têm uma atuação mediana, 

de esforço, e tenho aquele que está disperso, talvez pela não compreensão. Em 

termos de nota eles estão em nível mediano, em média 6. ”  (Pola, Língua 

Portuguesa)  

 

“Essas turmas, olhando as turmas de hoje: sextos e sétimos, tá... Ainda é 

menor, tem aluno que se destaca sim, que são protagonistas, que perguntam, 

que não tem mais aquela timidez, que tiram suas dúvidas [...]. A turma até 

pergunta pra ele [um aluno de origem imigrante] as coisas assim... Eles falam 

assim ‘nossa eu esqueço que você é boliviano’, ‘nossa gente para com isso!’. 

Não, ele é ótimo. Mas ainda tem um grupo, é maior o grupo com dificuldade, 

ainda é maior [...]. Isso pensando pedagogicamente, agora assim o 

relacionamento melhorou muito, eles tão menos isolados, estão bagunceiros, 

                                                           
55 O mapa de sala é uma estratégia utilizada pelos professores para definir o lugar de assento dos estudantes na 

sala de aula. Geralmente esse mapa é feito para organizar a sala, inibir a indisciplina e os critérios são definidos 

pelo próprio docente que elabora esse mapa. Uma vez situado em um determinado lugar, o estudante não pode se 

deslocar e o mapa é acatado em todas as disciplinas, sendo que os professores fiscalizam seu cumprimento. A 

pesquisadora é crítica a essa forma de organização pois identifica nela uma postura autoritária, e entende que a 

gestão do espaço da sala de aula deve ser um exercício dialógico, visando o melhor rendimento e acompanhamento 

da aula por parte do estudante cabendo, pois, a negociação entre os estudantes e os docentes.   
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interagem muito bem com a sala o que antes não era, né? Antes era muito... 

apático” (Emiliana, História) 

 

“Essa questão a gente tá acompanhando agora um outro processo muito 

interessante, porque tem as turmas do Integral56 e, no Integral, é por 

dificuldade. Era dificuldade e vulnerabilidade até esse ano o critério de 

formação. Eram 15 alunos, então como eles tem essa dificuldade mesmo 

alguns por conta da língua, outros por outros fatores e o que eu tô achando 

maravilhoso? É assim, no Integral que vai mudar, ano que vem vai ser a sala 

inteira, são 15 alunos e aí o que tá acontecendo? Os alunos bolivianos estão 

tendo uma participação assim, fantástica! Tem aluno aqui que tem um nível 

de vulnerabilidade enorme, enorme, enorme... De cabular, de fazer um monte 

de coisa. Aí a gente falou ‘Não, ele não chega no horário porque ele não 

acorda’, daí eu falei ‘Não, deixa ele entrar o horário que ele puder’, a gente 

entrou num acordo [...]. Aí o que acontece? Eu fico impressionada, porque eu 

coloco ele aqui do meu lado e aquele negócio de levantar as hipóteses e tal e 

aí eles são super protagonistas, os mais participativos na aula, porque? Porque 

tem poucos alunos, então eles conseguem ter voz, não há aquele tempo de 

disputa que nem quando você tem a sala toda [...]. No grupo pequeno, mas 

assim, eles ainda ficam em ‘guetinhos’, ainda têm os ‘guetinhos’. E a segunda 

coisa, as aulas são bem diferenciadas e eles são os alunos mais interessados 

nas aulas diferenciadas. ” (Totó Momposina, Geografia) 

 

Em uma das visitas a escola, para agendar a entrevista, fomos até a sala onde Totó Momposina 

estava trabalhando com os estudantes do projeto do Integral. Observando o manuseio de alguns objetos 

(rochas, galhos, folhas), fiquei curiosa sobre o conteúdo da aula, pois nos pareceu inusitada aquela 

organização de aula. E aproveitei para perguntar sobre essas atividades do projeto Integral.   

“Eu tenho duas disciplinas, eu tenho três turmas, nas três turmas eu trabalho 

educação ambiental e com educação ambiental envolve muito essa coisa de 

mexer com a natureza, com os elementos naturais e eles são interessadíssimos, 

na verdade todas essas aulas diferentes eu vejo assim o interesse deles assim 

muito maior do que os nossos é uma coisa que me deixa até esse bloqueio dos 

brasileiros com relação a escola é tão forte que eles ainda não tem que assim... 

eles [brasileiros] não olham nem para as aulas diferentes, eles não tem 

paciência e eles [imigrantes] não, eles aproveitam ao máximo essas aulas 

diferenciadas. Aí a outra turma eu dou... Cultura e Arte e aí eu dou a pergunta 

de quem é o povo brasileiro que é justamente eu passei por todos, os principais 

                                                           
56 Integral: a professora se refere ao Programa São Paulo Integral, que é uma ação de ampliação do tempo de 

permanência dos estudantes nas escolas municipais, em cumprimento a Meta 9 do Plano Municipal de Educação 

de São Paulo. Referência: As bases Legais da Educação Integral. Disponível em 

www.portal.sme.prefeitura.sp.gov.br   

http://www.portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/
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povos que vieram pra cá, vieram os indígenas, inclusive agora vai ter uma 

parte com os bolivianos e ai eu vejo que eles tem muito interesse nessa questão 

da aula diferenciada. (Totó Momposina, Geografia) 

As quatro professoras avaliam o rendimento escolar sobre pontos de vista distintos. 

Omara Portuondo ressalta o interesse da maioria dos estudantes de origem imigrante por sua 

disciplina disciplina, Pola considera que eles são medianos em Língua portuguesa, em 

decorrência das dificuldades na apropriação da língua. Emiliana reconhece o protagonismo de 

muitos desses estudantes imigrantes em suas aulas, sendo esses inclusive consultados pelos 

demais colegas, apesar da situação de xenofobia expressa pelo comentário ‘nossa, eu esqueço 

que você é boliviano’ advindo dos estudantes brasileiros. Já Totó Momposina reflete sobre o 

interesse e participação desses estudantes nas atividades do programa São Paulo Integral, mas 

reconhece que a quantidade de alunos (15 por turma) e as propostas pedagógicas diversificadas 

são fatores que favorecem esse bom desempenho.    

Retomando o tema da formação continuada, mas agora com foco na formação em serviço, 

perguntamos as professoras se, nos momentos de formação continuada na escola - JEIF, PEA, 

RP - de que forma os temas da Educação para Imigrantes aparecem nas discussões. 

 

“A Coordenadora Pedagógica traz bastante vídeos, textos pra gente ler, 

principalmente quando ela começou a fazer o Mestrado dela, ela trazia, a gente 

pra... Interagir com a gente, pra mostrar. Você pode ver também que tem 

vários desenhos na escola também que envolve a diversidade. Então a gente 

valoriza bastante. Eles tiveram curso de espanhol para imigrantes, tinha um 

professor que dava aula para eles aqui, não sei se você o conhece [suprimido 

para preservar a identidade do professor e da escola] ? Ele tá na Diretoria 

[DRE], ele não tá mais [em regência]... Ele desenvolvia esse trabalho com 

eles. Aí no pátio você pode ver e tirar foto, tem um, tem uns livros em espanhol 

de leitura. Tem dois, tem o espanhol pra eles e também pra eles e todo mundo 

que queira tentar ler, então tem a leitura para eles também lá no pátio e tem 

alguns cartazes escritos em espanhol. Então você pode tirar foto também, 

quem fez a... Ali na parede de um desenho de um menino foi um... Ele veio 

fazer o... grafite. Ali no pátio... ” (Omara Portuondo, Arte) 

 

A professora de Arte inicia seu relato mencionando a atuação da Coordenadora 

Pedagógica, que investiu em formação relacionada ao tema da Educação para Imigrantes e 

finaliza apontando as marcas desse trabalho na escola. Na pesquisa documental apresentamos 
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algumas fotografias do espaço escolar, de modo a apresentar como a cultura imigrante se 

corporeifica naquele espaço, inclusive através do incentivo à leitura.   

“Não faço JEIF aqui na escola... mas tratando do aluno, individualmente, esses 

temas sempre aparecem. Como a gente insere esse aluno com dificuldade? São 

temas discutidos. Mas em Reunião Pedagógica não tivemos esse tema como 

formação específica. ” (Pola, Língua Portuguesa) 

 

A professora Pola iniciou exercício na EMEF do Circuncaribe há um ano, logo, não 

participou dos percursos formativos anteriormente mencionados. E como não faz JEIF, não tem 

propriedade para falar sobre o andamento das discussões. Contudo, ressalta que nas Reuniões 

Pedagógicas que participou, até o momento o tema da Educação para Imigrantes não foi 

discutido.  

“Nós ficamos dois anos com PEA, dois anos de PEA, sem ser [momento de 

pausa] vai retrocedendo, nós ficamos dois anos no PEA sobre questão...E até 

desembocou na dissertação dela [da Coordenadora Pedagógica], teve dois 

anos de PEA que foi sobre isso. Veio a Verônica aqui, o Felipe, quando foi 

aquele ano ‘Escravo nem pensar!’ que a gente... Foi nesse período, lembra? ” 

(Emiliana, História) 

“E foi o de identidade, lembra? Foi aquela semana que fiz a semana Afro que 

a gente fez o poema ‘Me gritaron negra’, foi no ano seguinte que a gente viu 

quem é o povo brasileiro do Darcy que a gente trabalhou. Foi o ano de 

Identidade, então foi dois anos de PEA que foi só sobre a questão étnico-racial 

e depois em Identidade, mas enfim, no momento eu acho que está muito a 

desejar nessa área a nossa formação e o nosso trabalho aqui. ” (Totó 

Momposina, Geografia) 

No diálogo, as duas professoras se apoiaram para tentar resgatar uma memória das 

formações no horário de JEIF e, no momento da entrevista, as falas entrecruzaram e se 

completaram, num exercício de diálogo que visou retomar essa história vivida em comum. Sem 

mencionar o ano, foram capazes de recordar que receberam visitas, que fizeram uma Semana 

Afro e que discutiram a formação da Identidade. No depoimento, Emiliana menciona Veronica 

Quispe Yujra, boliviana, ativista do movimento social dos imigrantes que, juntamente com sua 

irmã Rocio Quispe, coordena o Coletivo ‘Si, yo Puedo’, dedicado a luta pelo direito a educação 

da comunidade imigrante de São Paulo. Também é mencionado Felipe Yañez, chileno, 

professor de História na Rede Municipal e coordenação do projeto VOPO (Vozes Poéticas), um 

coletivo de estudantes poetas vinculados à EMEF Paulo Carneiro, onde leciona. Em uma 
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conversa com Felipe Yañez, ele nos revelou que o VOPO nasceu de um projeto de Cultura 

Latino Americana que ele desenvolveu em sua escola. Ao se perceberem como integrantes de 

uma realidade mais ampla, os estudantes criaram uma forma de expressar suas angústias, 

desejos, conflitos e rebeldia, através da produção poética.  

“Eu preciso aprender muito, muito! Nossa... Eu preciso aprender. E isso me 

deixa muito ansiosa, porque... Por mais que eu busque por conta própria, 

perceba toda a necessidade, queira... Sozinha eu não dou conta, eu não 

consigo, então a gente tenta fazer parte aí do projeto das amigas, né? Mas isso 

também só não dá né? Só isso não dá... eu gostaria de participar dessas 

formações. Totó que está sempre nessas formações, eu gostaria também de ter 

oportunidade de ir, mas eu não sei. Quando eu descubro já foi, já passou... Eu 

não consigo estar inserida nisso, fazer parte. Porque a JEIF ela provoca, ela 

provoca, ela faz com que você queira saber, só que só provoca né? ” (Emiliana, 

História) 

 

“Eu acho que essa definição da Emiliana é muito boa: provocação. Porque não 

dá pra esgotar, eu mesma, semana passada a gente começou a falar de uma 

coisa e assim quando a gente tá na discussão tem um problema porque é 

sempre a questão negativa que vai aflorar e a gente acaba não conseguindo 

caminhar e a questão negativa é tão angustiante e todos temos a necessidade 

de externalizá-la que você não consegue caminhar com os conceitos para uma 

outra vertente e eu discuti isso até com a coordenadora porque nós estávamos 

discutindo um texto socioemocional e eu pedi pra ela voltar. Porque? Porque 

é muito superficial aí acaba você não conseguindo se aprofundar e criar 

ações... Dificuldade de você construir uma coisa, você escuta... Por outro lado 

a gente sabe que os professores também criam uma resistência, né? Porque 

quando era o tema do étnico racial eu ouvia piadas no corredor ‘O que vai ser 

hoje?’ (...) ‘Esse tema de novo?’. Como se pudesse esgotá-lo, como se tivesse 

superado. Como se não tivesse problema de racismo, não tivesse problema de 

nada.” (Totó Momposina, Geografia) 

 A definição de JEIF expressa nesse diálogo de Emiliana e Totó Momposina afirma a 

importância desse momento formativo que compõe a jornada dos professores da Rede 

Municipal. Emiliana tem a compreensão de que precisa se apropriar dos processos formativos, 

e constata que a JEIF provoca essa busca por aprofundamento em alguns temas, contudo, ‘só 

provoca57’. Em resposta, Totó Momposina argumenta que a discussão de alguns dos temas 

necessários acaba não obtendo o aprofundamento necessário, sendo que a superficialidade na 

                                                           
 57 Na Rede Municipal, os professores optantes por JEIF tem uma carga-horária semanal de 40 horas-aula de 

trabalho, cada hora-aula tem a duração de 45 minutos. Dessa carga-horária, 25 horas são dedicadas a regência de 

aulas e as demais, ao planejamento, estudo e pesquisa.  
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abordagem de alguns desses temas é referendada por alguns professores, que não julgam 

necessário um tempo maior para discuti-los, criando uma certa resistência para algumas 

temáticas.     

Adentrando na discussão de currículo, perguntamos as professoras como elas avaliavam 

seus conhecimentos sobre os fluxos migratórios contemporâneos e se elas conseguiam 

estabelecer relações entre o currículo e o tema das migrações. 

“Muito pouco, ainda não.... Porque eu trabalho, eu coloco muita releitura para 

que eles desenvolvam mais a parte do desenho e a parte do desenho 

geométrico também que eu aplico as regras [...]. E os trabalhos que a gente tá 

fazendo agora, né? Porque os direitos da.... Os direitos da criança para que 

eles se sintam, né? Acolhidos e... Os seus direitos sejam... [resguardados]. ” 

(Omara Portuondo, Artes) 

“De forma geral, sim. Fizemos um trabalho de produção e exposição de 

poesias para a sala. Para os imigrantes houve a sugestão de que a produção 

fosse bilíngue, e a apresentação fosse em língua materna. Quatro alunos 

apresentaram em espanhol e uma aluna da turma, mais extrovertida, fez a 

tradução para português. Só um aluno quis falar em português. Essa ideia, de 

apresentar na língua materna, surgiu a partir da dificuldade de uma aluna 

mexicana do 9º ano. ” (Pola, Língua Portuguesa) 

“Esse tema é inerente a gente de geografia, é os temas assim, como eu não 

consigo trabalhar muitas coisas, são poucas aulas por semana e mesmo na 

Informática eu acabo puxando bastante Geografia, então eu tenho grandes 

temas que eu trabalho, então uma delas é... Quem é o povo brasileiro? Esse 

tema você vai cair automaticamente na questão dos fluxos, da migração, então 

dentro dos eixos temáticos que eu escolhi ao longo da minha vida. ” (Totó 

Momposina, Geografia) 

A professoras de Língua Portuguesa e Artes não citam conteúdos desenvolvidos, mas 

procedimentos utilizados em suas aulas: produção de poesias, releitura de obras de Arte e 

produção de desenho geométrico. Já a professora de Geografia, que atualmente exerce a função 

de Professora Orientadora de Informática Educativa, menciona que insere os fluxos migratórios 

como um dos grandes temas que trabalha em seu planejamento anual.  

Aprofundando mais o tema do currículo, perguntamos as professoras se elas poderiam 

fazer o relato de alguma atividade, aulas, sequência didáticas ou projetos relacionados ao tema 

da imigração. 
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“Mostra cultural que a gente fez... O desenho aqui da porta também foi uma 

menina, não esse aqui, da outra porta. Ela nem terminou porque foi no final 

do ano e ela era do nono ano... ela desenhava... e a outra professora de Arte 

também, ela tem vários desenhos que eles fazem. Então a gente valoriza muito 

a produção deles também. ” (Omara Portuondo, Arte) 

 

“Sim, esses temas eu trato na minha aula. Agora com os 7ºs anos nós 

analisamos uma obra de Sebastião Salgado, Êxodo, e tratamos da Imigração e 

Refúgio. As questões indígenas e raciais também são pontuadas, o tempo todo 

essas questões são discutidas. ”  (Pola, Língua Portuguesa) 

 

A professora Omara Portuondo não menciona nenhuma atividade específica, mas ressalta 

que a valorização da produção dos estudantes é uma tônica no trabalho desenvolvido por ela. 

Já Pola cita um trabalho realizado com os 7ºs anos, cujo foco era imigração e refúgio.  

“Então, eu tinha um projeto chamado de ‘Diversidade, regra da vida’ e que 

eu queria mostrar assim que a diversidade...  ela é inerente a gente e ela é uma 

coisa maravilhosa, então eu explorei muito essa questão da migração de várias 

formas, através da comida, então a gente trabalhou muito com outras pessoas, 

que ai calhou até da Verônica  vir aqui... do coletivo ‘Si yo puedo’, porque ela 

tinha publicado livro e nesse dia ai, eu tinha, eu queria uma confraternização 

com os alunos e ai nós brincamos, uns trouxeram coisas da comida brasileira, 

trouxe torta e dentro da escola eu peguei meu filho que tem habilidades 

manuais e trouxe, peguei uns alunos latinos pra fazer a salteña. Então a gente 

passou a manhã toda fazendo salteña e aí foi maravilhoso, foi maravilhoso. 

Mas não foi essa, nesse período aí foi só sobre cultura boliviana que é o mais 

significativo aqui da escola, a gente foi atrás de peça de teatro, foi atrás de 

estabelecimentos e não encontramos, fomos no Mercado Municipal tudo, 

verificar essa migração dentro do Mercado Municipal... Fomos ver obras de 

Arte, exposição ligada a cultura boliviana tal. Então, a gente percorreu essa 

diversidade de várias formas, várias linguagens e territórios. [Pesquisadora: 

esse trabalho foi feito em parceria com os colegas ou apenas um trabalho seu, 

individual?] Então, o ‘Diversidade, regra da vida’ foi um projeto meu, mas eu 

buscava muito esse intercâmbio com outras pessoas, né? Então, por exemplo, 

a Coordenadora Pedagógica tinha feito uma viagem pra Angola e tinha trazido 

uns objetos, aí eu trazia ela na aula pra ela contar essa experiência, né? Aí no 

caso outras pessoas externas [...]. Ele foi um trabalho interdisciplinar, mas ele 

não foi com a participação... a construção era minha, era pensado 

interdisciplinarmente, mas assim não diretamente na concepção, era parceria, 

inclusive a direção, o objetivo era buscar outras habilidades que tivesse e que 

envolvessem música, teatro, então se essas pessoas tinham essas habilidades 

elas acabavam participando da aula, né? (Totó Momposina, Geografia) 
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 Através do relato desse projeto, podemos identificar algumas abordagens realizadas pela 

professora Totó Momposina na disciplina de Geografia: parceria interna e externa, pesquisa de 

campo, oficina de culinária e confraternização.  

 Para responder a essa questão, Emiliana ficou um pouco reticente e disse não lembrar 

de nenhum trabalho que desenvolveu a esse respeito. Nesse momento, Totó a auxiliou, e o 

interessante diálogo apresentamos a seguir.   

 

Totó Momposina: Trabalho escravo, nós estamos trabalhando juntas no 

passado e no presente. 

Emiliana: Algo que eu possa contribuir em sala para repertoriar, enfim, a gente 

trabalha junto, mas vídeos, filmes... Teve um vídeo que eu assisti lá no 

museu... Ai não me recordo o nome, tem um vídeo explicando o que é o 

processo de migração humana... 

Totó Momposina: Aí, o barco dos refugiados que nós fizemos, o trabalho dos 

refugiados! Isso foi ela que fez, foi maravilhoso! Fala você. 

Emiliana: Não, fala você. Eu sou péssima em recordar todos os detalhes. 

Pesquisadora: Vocês construíram um barco? 

Totó Momposina: É esse do barco... 

Emiliana: Foi uma instalação que fizemos nessa sala. 

Totó Momposina: Primeiro a gente trabalhou com o clipe daquela música... 

Emiliana: Da MIA, "Borders". 

Totó Momposina: Eu trouxe o clipe pra eles, eles assistiram ao clipe, 

maravilhoso o clipe dela e dali a gente... Trabalhei a letra da música, a crítica 

que ela faz... 

Emiliana: E trabalhamos samba também, não sei se você lembra. A Dolores 

trabalhou o samba em Língua Portuguesa. Essa foi bem interdisciplinar. 

Totó Momposina: Foi mesmo. Aí os alunos construíram o barco e em 

Geografia a Guadalupe também trabalhou, já foi bastante gente sim. Foi um 

grande trabalho que a gente foi... Aí foi, nós montamos nessa sala o barco de 

refugiados, fizemos uma instalação. Ai esse barco de refugiados ficou aqui 

por um bom período, então do quarto ano até o nono ano nós fizemos a 

sequência didática, então o que nós fizemos? Trabalhávamos essa música, aí 

a Emiliana tinha pego um vídeo mostrando a migração histórica, desde 

antigamente.  

Emiliana: Para eles entenderem que faz parte da condição humana...  
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Totó Momposina: Aí pegou os depoimentos com estudantes lembra? Sobre 

refugiadas que a Maria e o Pepe, vários alunos escolheram. Ela pegou os 

depoimentos... É, depoimentos. Então, e aí fizemos esse lugar aqui, foi 

riquíssimo.  

Emiliana: Os alunos gostaram demais. 

Totó Momposina: Gostaram, eles ficaram encantados. E foram eles que 

ficaram lendo, foi muito legal. 

A opção por manter esse diálogo, mesmo que extenso, se justifica pela dinâmica em que 

a entrevista ocorreu, pois, como mencionado anteriormente Emiliana e Totó se apoiaram e 

complementaram suas falas mutuamente, e através dele podemos capturar a riqueza de detalhes 

do trabalho desenvolvido pelas duas entrevistadas. Outros professores são mencionados – com 

os nomes fictícios de Maria, Pepe, Guadalupe e Dolores -, de acordo com sua contribuição a 

esta sequência didática.  

Para compreender a relação entre o trabalho desenvolvido pelas professoras e as Políticas 

Públicas propostas para a área da Educação para Imigrantes, perguntamos que considerações 

as mesmas fariam aos formuladores de Políticas Públicas e que expectativas elas têm em relação 

a atuação da DRE e da SME no subsídio ao trabalho desenvolvido pela escola.  

 

“A DRE tem dado bastante curso sobre isso. Então ela tem também ajudado. 

Eu não vou em muitos cursos, mas os professore que vão, eles vêm trazer uma 

devolutiva do tema, dos cursos. A Coordenadora Pedagógica também. Eu 

acho que é muito importante e mais curso pra gente e não só para a área de 

História ou área de... Porque Artes quase nunca sai daqui da escola, né? Artes 

é a que tem menos coisas. Eu fui uma vez ano passado fazer um curso, mas 

não tava relacionado a isso, era um curso sobre os cadernos da... [Cadernos da 

Cidade]. Então a gente fica aqui... E poderia, quando eu entrei aqui na 

prefeitura, foi no ano 2000 e aí quando, na época da Marta, ela fez bastante 

cursos que a gente ia assistir danças folclóricas das regiões, então foi um curso 

que até hoje eu lembro que eu aproveitei bastante. Só que depois...  Não, não 

teve mais nada, mais nada. Então eles não tão assim investindo no professor, 

eu acho que deveriam olhar mais e cursos específicos para as áreas, pode ser 

o mesmo tema. Só que... de linguagem artística, linguagem e isso não... Isso 

daí eu não... Muita, muita falta nessa parte. ” (Omara Portuondo, Arte) 

 

 A expectativa apresentada pela professora Omara Portuondo é para atividades de 

formação direcionadas à sua área de atuação. Para ela, foi marcante uma atividade de formação 



 

    

 

 

 

217 

 

realizada na gestão da então prefeita Marta Suplicy, na qual as linguagens artísticas foram 

exploradas.  

“O problema das políticas é que elas ficam no papel. A aplicabilidade das 

Políticas Públicas é muito pontual. Elas ficam assim... quem quer fazer o 

trabalho, faz. Você tem que fazer, porque a escola tá fazendo! A DRE tem que 

ser um órgão fiscalizador dos Projetos Políticos Pedagógicos, para que a gente 

tenha formação. A gente acaba tendo muito pouca formação, eu tenho 

formação porque eu gosto, eu busco, eu procuro. As políticas Públicas têm 

que ser viabilizadas dentro das bases. (Pola, Língua Portuguesa). 

 

 Esse depoimento é rico em significados porque identifica a necessidade de 

monitoramento das Políticas Públicas para que elas se efetivem. Na compreensão de Pola, a 

ausência desse monitoramento faz com que a realização dos trabalhos pedagógicos relacionados 

ao tema da Educação para Imigrantes fique a desejar, sendo realizado apenas pelos profissionais 

que se disponham a realizá-lo. É com esse sentido que interpretamos a utilização do termo 

‘fiscalizador’ em referência ao papel da DRE, uma vez que, estando mais presente nas ‘bases’ 

(escolas), é possível identificar carências materiais e estruturais, além de conhecer as lacunas 

na formação dos educadores, o que possibilitaria o planejamento e execução de ações que 

contemplem as demandas apresentadas pelos educadores.    

“Se eu pudesse eu colocaria a formação continuada em hora de trabalho. É a 

número um. Por que assim, eu participei de muitas [formações], riquíssimo, 

trouxe um leque de possibilidade porque assim eu tenho a minha visão dos 

temas, né? E são importantes, mas existem outras possibilidades que também 

é interessante, por exemplo, quando trabalho a questão afro, eu quero muito 

fazer denúncia, quero muito fazer denúncia, mas muitas vezes fica só no lado 

negativo e muitos dos cursos que eu fiz me trouxe outros lados positivos de 

empoderamento mesmo, não que trabalhar a questão, essa marginalização, 

segregação, violência, não é relevante, mas é relevante trazer o 

empoderamento, trazer os lutadores, as pessoas importantes e foi tudo coisas 

que a formação continuada foi me trazendo... e a expectativa é nenhuma, 

porque não tá tendo nada, eu nesse período todo ai, três anos agora por 

exemplo que eu vi uma formação em migração bem rica no SESC aqui na 

nossa DRE, mas muito pontual, muito pontual. Duas coisas que eu sinto falta 

foi o Congresso, dois congressos que tiveram [...] Congressos étnicos-raciais 

que eu tive oportunidade de conhecer gente maravilhosa. Kamila, minha 

amiga, foi nesse congresso, ela é minha amiga por conta disso que são pessoas 

assim, muito interessantes que tem trabalhos muito lindos, maravilhosos e que 

eu tive contato no Congresso. Então, aquele encontro é uma possibilidade de 
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você estar conversando com as pessoas que desenvolvem trabalho nessa área 

e que a gente pode estar trazendo pra prática e eu não tenho porque assim, são 

pouquíssimas ações, são muito pontuais. Então o que eu pediria? Formação 

continuada na hora de trabalho e de qualidade. (Totó Momposina, Geografia) 

Totó Momposina salienta a importância das ações formativas no horário de trabalho e cita 

como exemplo os congressos organizados pelo Núcleo de Educação Étnico-racial. A professora 

não deixa explícito, mas ela se refere a eventos com dispensa de ponto, como foi o caso dessas 

atividades que ela menciona. Há a crítica a atividades ‘pontuais’, com pouca divulgação e a 

necessidade da promoção de formações que positivem a discussão da Educação para as 

Relações Étnico-raciais. 

 Ainda sobre essa expectativa de formação em relação a DRE, o diálogo prossegue. 

Emiliana: Poderia ser até cursos online, com parceria até com sindicato porque 

eu faço alguns pelo sindicato, pela APROFEM e não tem quase nada 

relacionada a essa temática, nunca vi. Não sei se a SME pode possibilitar 

alguma coisa pra gente online, não sei, presencial tá tão difícil, porque não 

online? E os cursos que você fez [se reportando a Emiliana], mesmo eu não 

participando multiplicou, porque isso que você tá dizendo da gente sempre 

olhar pro aspecto negativo e eu lembro bem quando você trouxe pra gente 

parar de pensar só pelo ruim né? Trazer o lado bom e isso eu parei pra pensar, 

coisa que eu não parava pra pensar. Então não vamos trabalhar as frases ruins, 

vamos pensar no bom... vamos trabalhar o aspecto de empoderamento...  

Pesquisadora: Então se eu pudesse resumir isso que você falou em uma frase 

seria assim: Mesmo quando você não vai presencialmente ao curso, mas o 

colega vai em outro lugar, no curso da DRE, da SME, por exemplo, ele vai 

participar desse curso, ele volta da escola e no momento de JEIF ele 

compartilha aquele conhecimento... E aí o grupo também pode se beneficiar? 

Emiliana:  Não é em momento de JEIF. 

Pesquisadora: Não é em momento de JEIF esse compartilhamento? 

Emiliana: Isso acontece porque eu em especial tenho muita proximidade com 

a Totó Momposina, admiro o trabalho dela, acompanho o que ela faz [...] fico 

prestando atenção no que ela está fazendo, a gente conversa. Então assim, o 

que ela fala é válido pra mim, então é por isso.  

Totó Momposina: Mas olha, só uma coisa. Uma formação, por exemplo, do 

‘Escravo nem pensar’ eu vi uma assim... Eu compartilhei na JEIF tudo, eu vi 

o potencial multiplicador dela assim, eu vi muitos professores interessados, os 

encostados, acho que nem Deus no céu acho que levanta... [...] Então, quando 

eu fui no ‘Escravo nem Pensar!’, foi uma formação pra mim muito boa, o 

nível dela era muito bom e ela mexeu, quando a gente trouxe o conteúdo pra 
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cá, a gente se sentiu reflexivo, ai eu vi alguns professores comentarem ‘Será 

que aquele aluno não tem esse problema na casa dele?’, então foi bem 

provocativa, aí a multiplicação na JEIF foi muito boa, muito boa. Esse vídeo 

da Mia, ‘Borders’, esse projeto nasceu daqui a nossa [parceria]... Isso daqui 

foi uma Mostra Cultural, desembocou na Mostra Cultural, ela foi uma 

inspiração dessa. E tanto é que a professora que eu passei o vídeo das meninas 

bolivianas lá, como é o nome delas? Da Santa Mala e a professora falando e 

na minha casa eu fui ouvir... Os alunos foram ouvir, a ‘Borders’, a Mia, porque 

é maravilhoso o vídeo dela e aí assim, a formação depende de quem é o 

multiplicador, depende da formação, então são vários fatores ai, eu acho que 

elas se combinam e isso também da amizade.  

 Parceria e amizade são, na perspectiva dessas duas professoras, elementos que surtem 

muito efeito no processo da formação continuada, pois, de acordo com Emiliana, ‘depende de 

quem é o multiplicador’. Com isso as professoras não invalidam a importância da JEIF, mas 

afirmam que a troca não ocorre apenas nesses momentos coletivos, mas em todos os momentos 

que se fazem possível na rotina de trabalho. Em síntese, as professoras trazem a reflexão sobre 

a importância do diálogo entre docentes no cotidiano do trabalho na escola, sendo esse diálogo 

entendido a partir da fundante necessidade de partilhar os saberes.   

 Finalmente, solicitamos que as professoras relatassem alguma situação vivenciada em 

sua prática docente com relação aos estudantes imigrantes. 

“Olha, o que eu acho que a educação deles é muito diferente da nossa... Eu 

não sei se isso cabe [enquanto resposta], eles são... organizados, quer dizer, 

tem as exceções que já falei, mas a maioria eles são, eles levam a sério o 

estudo. Quando eu peço um trabalho, quem me traz? Assim, logo na outra 

semana, se preocupação, são eles. Os pais também vêm me procurar 

‘Professora, porque essa nota?’, aí eu explico o que aconteceu, ‘Não, eu vou 

ver’ e dá resultado porque no outro mês... Eles falam ‘vamos conversar, vamos 

conversar’, eles falam assim e tem resultado. Tem resultado. Quando eu 

chamo ou quando eles vêm conversar, porque veem no boletim e aquela 

notinha lá e eles querem saber, então eles vêm. Aí, quando é uma coisa que o 

filho não entregou... no mês seguinte ou no semestre seguinte a coisa tá outra, 

porque tem a conversa em casa, tem o respeito e eu acho que educação pra 

eles né? Tem outro, tem uma outra visão do que é a escola e o que é a 

educação...  Hoje tenho as duas primeiras aulas, é o 7º B, tem bastante 

bolivianos nessa sala. Eles saem daqui, quem é que fica atrás pra me ajudar a 

limpar? Elas [bolivianas] não limpam só a mesinha delas, eu falo ‘Gente, 

limpem, não deixem sujeira na mesa’, nem precisei passar paninho nas duas 

primeiras aulas, porque elas já... E elas põem as cadeirinhas, são umas três ou 

quatro, todas sétimo ano e elas deixam tudo arrumadinho, os outros... Falo 

‘meninas muito obrigada’ e elas ficam todas contentinhas. Agora os outros... 

nessa última aula que é o 6º A não tem muitos bolivianos, eu tive que limpar 

as mesas por que tive duas aulas agora, eu limpei tudo. Gente, meu Deus... 
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então eu acho também que é em casa que elas fazem isso. Elas não vão fazer 

aqui na escola o que elas fazem em casa. Poucos tem celular. Um ou outro e 

aí eu chamo atenção e ele guarda, os outros não. Isso, se o pai vem no dia da 

reunião e ‘seu filho está usando celular’, não traz mais. É o respeito, é que 

nem eu na minha época, meu pai falava ‘não’ era não, né? (Omara Portuondo, 

Arte) 

Omara Portuondo decide formular sua resposta a partir do que ela observa em relação ao 

cuidado que os estudantes bolivianos demonstram em sua sala. Essa sala, que é ambiente, tem 

muitos artefatos, prateleiras, trabalhos expostos e mesas para trabalho em grupo, onde podem 

se sentar até quatro estudantes. O que a professora constata é que, nas turmas que reúnem uma 

quantidade maior de estudantes bolivianos, o ambiente fica limpo e organizado após a aula, o 

que não acontece com as turmas onde a maioria dos estudantes são brasileiros.   

Outro aspecto levantado por Omara Portuondo é o acompanhamento do desempenho 

escolar por parte das famílias imigrantes, e a professora relata que os pais procuram saber o 

motivo das notas baixas e cobram a responsabilidade dos filhos, o que, na opinião dela, surte 

um efeito positivo. Refletindo sobre esses estudantes, a professora utiliza alguns adjetivos que 

demonstram uma percepção positiva em relação a eles: organizados, levam a sério o estudo, 

entregam os trabalhos, não utilizam celular na sala de aula e são respeitosos. Pensando em 

hipóteses que justificam essa postura, Omara atribui esse comportamento diferenciado à 

educação familiar, pois ‘elas não vão fazer na escola o que elas não fazem em casa’.      

“Eu gosto muito de trabalhar com debates. Esse ano, cada 9º ano escolheu um 

tema. Uma das salas escolheu autoestima. Me chamou atenção. Puxei dos 

meninos ‘e vocês, como é a questão da autoestima?’. Um menino boliviano 

falou ‘é, eu não gosto quando me chamam de boliva, porque todo mundo sabe 

o meu nome’. Porque esse lugar teria uma conotação pejorativa?, ou seja, qual 

o problema em ser boliviano? Você vê algum problema em ser boliviano? Mas 

eles se sentem excluídos... nesse momento, os brasileiros olharam com 

surpresa, eles têm sentimentos. Cada um passa pela mesma coisa, mas de 

forma diferente. (Pola, Língua Portuguesa).    

O relato de Pola é quase uma denúncia a coisificação do outro e a estratégia do debate, 

utilizada pela professora, trouxe à tona essa discussão. Em sua entrevista, a professora nos 

relatou que os meninos não queriam se envolver nessa discussão de autoestima e que ela 

estimulou essa participação masculina, para que eles expusessem seus pontos de vista esse 

respeito. O estudante boliviano citado aproveitou o momento para manifestar essa angustia: a 

de ter um nome e ser denominado pela turma apenas como ‘o boliva’. Essa sensação de exclusão 
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evidenciada pelo menino surpreendeu os brasileiros, afinal, eles (os outros) têm sentimento. A 

conclusão de Pola também é digna de consideração pois, ao tratar desses temas sensíveis, como 

a questão da autoestima, a professora estimula os estudantes a considerarem o ‘outro’ também 

como sujeito que tem sua identidade atravessada por dilemas.  

“Aí eu vou falar assim do amor que eles tratam a gente! Eles são demais 

amorosos, me dá muita satisfação chegar aqui do jeito que eles me recebem, 

eles me recebem com muita alegria, é uma coisa... eu acho que é o carinho, o 

afeto mesmo, essa troca assim, eu me sinto muito satisfeita, eles me recebem 

de modo muito feliz assim e isso é do pequenininho dos 7 anos que eu dei aula 

para ele lá em um período até o do 9º ano assim, essa querência mesmo. Eu 

vou ficar com essa parte da querência, do amor, da afetividade, dessa coisa do 

carinho que eles têm pela gente assim, eu gosto muito. ” (Totó Momposina, 

Geografia) 

 

“Também vou pelo afeto, eu sou muito afetuosa com todos e eles vem assim, 

né? Eu vou falar de uma recente, tem vários, as vezes eu falo dos que já foram 

e eu encontro eles trazendo os irmãos, vou falar do Pancho58, especial. Vou 

falar do Pancho, pronto. O Pancho ele já saiu daqui, ele foi... Acho que foi a 

primeira turma de quando a gente entrou aqui em 2010... Um excelente garoto 

e ele me viu na rua e disse ‘Prô eu tô escrevendo um livro’, vai mandar ainda 

pelo Facebook, ‘Tô escrevendo um livro, num aplicativo de livros, enfim’, ele 

falou que é um romance meio ficção e eu fiquei super assim ‘Nossa que legal’ 

e eu perguntei se ele tava bem, enfim, é isso. Eu achei bacana ele querer 

compartilhar isso depois de tantos anos e a gente não se cruza sempre e eu 

também quero falar de uma aluna minha do 6º ano, ela me manda um zap [sic] 

perguntando se eu posso ficar com a gatinha dela, porque ela não pode ficar 

com a gatinha, a dona da casa não permite gato na casa, ‘mas que idade tem 

esse gato?’, ‘Dois anos’, ‘Mas você está há dois anos com essa gata e como 

assim?’, bom, descobri que a gata está é prenha... ‘Você fala pra dona da casa 

que é crime, você não pode abandonar esse gato, o gato é seu, a gata é sua 

você não pode se livrar da gata assim’, ‘Mas pro, não tem jeito, eu tenho que 

me livrar e você é uma pessoa que eu ia confiar cuidar da minha gatinha’ e me 

deu uma dor, me deu uma vontade de ficar com a gata pensando na menina, 

sabe? Fiquei numa situação... ‘Vamos fazer o seguinte, você vai ficar com a 

sua gata, conversa com ela, vamos fazer isso. Diz que ela vai ter os filhotinhos, 

a gente vai doar os gatinhos, a gente dá um jeito, eu já fiz isso antes e aí eu 

vou levar sua gata pra castrar’, eu falei que fico com a responsabilidade de 

castrar a gatinha dela, ‘Mas não se livra!’, aí ela veio ontem, isso foi no 

domingo que ela conversou comigo [...]. Ela conversou comigo no domingo e 

ontem que a gente teve aula e aí eu falei com ela ‘Tá tudo certinho, vai ser 

assim?’ e ela ‘Vamos ver se a moça vai deixar ficar essa semana’, eu falei ‘É 

                                                           
58 Nome fictício.  
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pra esperar a gatinha tem o tempo dela, aí a gente fica, pra você ficar com a 

gatinha e os gatinhos a gente não vai jogar na rua não’, ela ficou toda feliz, né, 

vamos esperar. É confiança né, achei bonitinho. ” (Emiliana, História) 

 

Totó Momposina e Emiliana optam por discutir o afeto para narrar essa experiência vivida 

junto aos estudantes imigrantes, pois ambas relatam situações que demonstram o vínculo 

afetivo entre professora e aluno, e uma confiança construída a partir da convivência cotidiana. 

Ao se referir aos estudantes imigrantes, a professora de Geografia usa os termos ‘amor’, 

‘carinho’, afeto’, ‘alegria’, ‘troca’ e ‘querência’. A história da gatinha prenha, narrada por 

Emiliana, também é muito elucidativa nessa narrativa do afeto, pois revela o significado que 

aquela professora tem para a menina: é uma pessoa de confiança.  

Para Paulo Freire, esse vínculo dá sentido a uma experiência educativa humanizante, pois 

valida a “capacidade que tem a experiência pedagógica para despertar, estimular e desenvolver 

em nós o gosto de querer bem e o gosto da alegria sem a qual a prática educativa perde o 

sentido” (FREIRE, 2000, p. 161). E é essa querência e alegria podem ser encontradas nesses 

relatos.      

*** 

Quando retomamos os depoimentos das professoras a partir dos eixos que estabelecemos 

para fazer a discussão, podemos perceber que, para as questões relacionadas a formação inicial, 

as respostas dão conta de que temas referentes aos conceitos de Multiculturalismo e 

Interculturalidade não foram explorados em profundidade nos cursos de Graduação.  

No que se refere a formação continuada oferecida pela DRE ou SME, todas as professoras 

afirmam ter realizado cursos e demais eventos, sendo que é mencionada por duas professoras a 

participação em cursos relacionados a Educação Étnico-racial. Contudo, o fato de terem 

acessado essas formações em algum momento de sua trajetória profissional não significa que 

essas professoras estejam satisfeitas com a Política de Formação promovida pela Secretaria 

Municipal de Educação, exemplo disso é a menção que Omara Portuondo faz a cursos 

realizados na gestão municipal de 2002-2005, e expressa o desejo de participar de ações 

relacionadas a sua área de atuação.  
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Quando refletiram sobre a formação continuada em serviço, foi muito reveladora da 

percepção da JEIF enquanto um momento disparador que provoca o interesse em se aprofundar 

nas discussões. Um momento marcante para essas professoras foi o PEA dedicado a discutir a 

Educação Étnico-racial, que discutimos na pesquisa documental.      

 

Quadro 9 – Síntese das devolutivas sobre currículo na EMEF do Circuncaribe 

Disciplina Conceitos e temas Abordagens, recursos e procedimentos 

 

Artes 

 

Declaração Universal dos 

Direitos Humanos 

 

 

Releitura de obras de Arte, Desenho 

Geométrico, Mostra Cultural, exposição 

dos trabalhos dos estudantes 

 

 

 

 

Geografia e História 

 

 

Educação Integral, Educação 

Ambiental, Identidade, 

Trabalho Escravo, Étnico-

racial, Migração Histórica, 

Fluxos Migratórios 

Semana Afro, poema “Me gritarón negra” 

de Victória Santa Cruz, projeto “Escravo 

nem Pensar”, projeto “Diversidade, regra 

da vida”, oficina de culinária (salteña), 

visitas a exposições de arte e ao Mercado 

Municipal, coleta de depoimentos, 

Instalação ‘barco de refugiados’, 

videoclipe Santa Mala e MIA (Borders), 

trabalho interdisciplinar.  

 

Língua Portuguesa 

 

Imigração, Refúgio 

Debates, Produção e exposição de poesias 

(bilíngue), discussão da obra Êxodo de 

Sebastião Salgado. 

Fonte: Relato das professoras 

 

Em Artes é ressaltada a valorização da produção artística dos estudantes como uma 

estratégia de garantir a visibilidade desses. Já em Língua Portuguesa, o foco é a produção 

poética, na qual é garantida a possibilidade de expressão em língua materna.  

As atividades desenvolvidas pelas disciplinas de História e Geografia estão agrupadas, e 

o motivo é a própria dinâmica em que ocorreu a entrevista, pois Emiliana e Totó Momposina 

desenvolveram muitas ações em parceria. Para destacar algumas dessas atividades, Totó 

disponibilizou fotografias, que reproduzimos a seguir. 
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Imagem 11 – Atividade de pintura do muro “Todos Brasileiros”, parte do projeto “Nós na cidade”, EMEF do 

Circuncaribe 

 

Fonte: Fotografia cedida pela professora Totó Momposina, EMEF do Circuncaribe 

 

 

Imagem 12 – Mural “Nenhum ser humano é ilegal”, EMEF do Circuncaribe 

 

Fonte: Fotografia cedida pela professora Totó Momposina, EMEF do Circuncaribe 
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            Imagem 13 – Exibição do clipe ‘Borders’ (MIA), na Mostra Cultural da EMEF do Circuncaribe 

 
Fonte: Fotografia cedida pela professora Totó Momposina, EMEF do Circuncaribe 

 

 

Imagem 14 – Registro da instalação “Barco de refugiados” na Mostra Cultural da EMEF do Circuncaribe 

         
     Fonte: Fotografia cedida pela professora Totó Momposina, EMEF do Circuncaribe. 
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Imagem 15 – Público no ‘Barco de refugiados’, EMEF do Circuncaribe 

 
Fonte: Fotografia cedida pela professora Totó Momposina, EMEF do Circuncaribe.

 

4.7 As políticas de formação em Educação para Imigrantes na perspectiva dos 

formuladores: depoimento do Coordenador do NEER (2013-2016) 

 Um dos propósitos dessa investigação é verificar como as Políticas Públicas tem se 

corporeificado na concretude das práticas pedagógicas e, a esse respeito, é imprescindível 

conhecer que ações foram implementadas para efetivar essas Políticas. Já discutimos o processo 

que culminou na elaboração da Política Municipal para a População Imigrante na cidade de São 

Paulo no ano de 2016 e o teor dessa normativa. Para descrever o processo de elaboração de 

políticas de formação relacionadas a Educação para Imigrantes, entremos em contato com o 

educador que coordenou o Núcleo Étnico-racial entre 2013-2016, Rafael Ferreira. Licenciado 

e Bacharel em História e Mestre em Educação, atualmente é diretor de Escola na Rede, mas, 

quando exerceu a função de Coordenador de Núcleo durante 4 anos, seu cargo era professor de 

História. Nesse diálogo realizado nas instalações da Biblioteca Mário de Andrade, região 

central de São Paulo, Rafael Ferreira apresentou: a trajetória da constituição da área ‘Educação 
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para Imigrantes’ no organograma do Núcleo por ele coordenado, as razões que levaram a 

inclusão do tema dos fluxos migratórios contemporâneos num setor destinado a discutir a 

educação étnico-racial e as ações desenvolvidas durante a sua gestão frente ao NEER.  

  Iniciamos nossa entrevista perguntando a Rafael como ele inseriu a discussão da 

Educação para Imigrantes no plano de trabalho do Núcleo de Educação Étnico racial.  

 

“Mas assim, foi assim, eu entrei lá no núcleo como Coordenador do Núcleo 

de Educação Étnico-racial em dezenove de fevereiro de 2013 [...] eu estava 

sozinho, com mais duas técnicas administrativas. Então a partir disso eu 

comecei a montar equipe, então ir atrás da equipe e também fazer também o 

que a gente chama de diagnóstico da Rede. Como nos diz o protocolo de 

qualquer pesquisa social, então a partir desse diagnóstico que foi através de 

conversas com professores, supervisores, etc, a gente identificou três grandes 

áreas do Núcleo: uma que já existia que é a Afro, História e a Cultura Afro-

brasileira, a segunda área que não foi muito trabalhada na gestão anterior de 

2009 a 2012 que é História e Cultura Indígena que é dos povos originários e a 

terceira área foi uma área de que a partir de conversas com técnicos e 

supervisores a gente identificou uma presença muito expressiva dos alunos 

imigrantes na nossa rede, tanto do regular quanto da EJA, então a partir disso 

eu conversei com nosso chefe, [...] autorizaram que eu criasse essas três áreas, 

Afro, Indígena e Imigrante. Então, a educação para imigrantes e toda essa 

questão da migração contemporânea a gente identificou através dos números 

e dados gerenciais que deram pra gente dos alunos, da conversa com 

supervisores, técnicos e também professores e foi assim que a gente 

identificou a necessidade de ter uma área específica para os imigrantes. Então 

a partir disso eu passo a procurar técnicas pedagógicas para áreas de afro, 

indígenas e imigrantes. ” (Rafael Ferreira) 

 

 Conforme o relato, Rafael inicia sua atuação traçando um diagnóstico das necessidades 

formativas da Rede Municipal, uma espécie de mapeamento das demandas, a partir da escuta 

de educadores das unidades escolares e dos órgãos regionais. O estudo dos dados gerenciais – 

quantitativo de matrículas – também foi uma estratégia que indicou a necessidade de se instituir 

a área de trabalho ‘Educação para Imigrantes’.   

Na sequência, perguntamos quais foram as principais dificuldades encontradas no 

planejamento e na execução das ações formativas relacionadas com essa temática da Educação 

para Imigrantes.  

 

“Eu posso elencar algumas dificuldades, né. Primeiro foi encontrar uma 

técnica pedagógica que pudesse trabalhar essas questões. Então a gente queria 

uma técnica para trabalhar essa temática, depois a gente teria que elaborar um 
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plano de trabalho que a gente pudesse contemplar a nossa temática com 

cursos, currículo e gestão pedagógica, três coisas que a gente estava pensando 

para o trabalho. Então cada área Afro, Indígena e Imigrantes a gente tinha 

esses três eixos: currículo, formação e gestão pedagógica, certo? Então esse 

era o desafio porque a gente viu tanto no D.O. quanto no histórico do Núcleo 

que infelizmente não tinha sido trabalhado isso desde 2005, a temática mais 

recorrente era Afro, muito pouco Indígena, quase nada e zero imigrantes. 

Então a gente estaria iniciando a roda, iniciando a roda a partir de 2013 com 

essa temática. ” (Rafael Ferreira) 

 

Podemos compreender a expressão ‘iniciar a roda’ utilizada por Rafael para se referir a 

inclusão dessa temática - da Educação para Imigrante – na agenda formativa da RMESP quando 

analisamos os resultados de uma pesquisa sobre o tema de Educação para Imigrantes que 

realizamos no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. No ano de 2009 foi instituído, no âmbito 

da Secretaria Municipal de Educação, o Grupo de Educação para a Diversidade Étnico 

Cultural e Racial59, que tinha, dentre as suas finalidades contribuir para “ a formulação de 

políticas públicas que favoreçam a construção da identidade da população indígena, negra e de 

outros grupos discriminados, garantindo a equidade de representação destes segmentos sociais 

em todas as dimensões do Currículo Escola” (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO, 2009, art. 2º, inciso II). Apesar de a Portaria nº 4.738 não fazer menção a Educação 

para Imigrantes, a mesma prevê a representação da População Latino-americana, e Paulo Illes 

foi designado para participar desse Grupo, representando o CAMI. Novas buscas no Diário 

Oficial não resultaram em atividades desenvolvidas por esse Grupo de Trabalho, o que nos leva 

a compreensão de que a intenção de efetivar uma agenda formativa que contemplasse a inclusão 

da discussão migratória não obteve avanços naquele período.  

Sobre os desafios, Rafael salienta que o primeiro foi localizar uma profissional da 

própria Rede para assumir a função de Assistente Técnico Pedagógica para desenvolver um 

plano de trabalho específico para a área de Educação para Imigrantes. Sendo que esse plano de 

trabalho deveria contemplar três eixos: currículo, formação e gestão pedagógica. E Rafael 

prossegue, explicando como chegou até as profissionais que mais tarde viriam compor sua 

equipe no NEER.        

“O que eu fiz... a gente conversou com ela [referindo-se a Cristiane Santana] 

através de amigos que a gente tinha. A gente tinha alguma amizade, mas foi 

                                                           
59 Conforme Portaria nº 4.738, de 19 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 

20 de outubro de 2009, p. 18.  
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através da Adriana Moreira que então a Cris nos mostrou interessada em 

trabalhar com o assunto da imigração e dos imigrantes. Perfeito, ela tinha a 

proficiência em Espanhol e foi o critério... 90% dos alunos migrantes eram 

latino-americanos e falam a sua língua nativa e o espanhol. Então, a gente 

conversou com a Cris só que a gente teve a... intenção de expandir, por que a 

Cris ficou no Imigrantes e também em Afro, então foi quando a gente chegou 

na Adriana de Carvalho para poder ter essa ampliação, então ficaria a Adriana 

e a Cris nesse setor... Nessa área de trabalho de imigrantes.” (Rafael Ferreira) 

 

Para além da dificuldade em compor a equipe, instigamos Rafael avançar nessa memória, 

e perguntamos se, uma vez composta a equipe e essa ‘vai para a rua’, a campo, quais foram os 

primeiros desafios ou dificuldades.  

“Ah, uma dificuldade... algumas dificuldades que eu consigo lembrar... uma é 

a negação, resistência dos professores em trabalhar essa questão, então da 

mesma forma que os professores tenham uma resistência em admitir racismo 

dentro da escola há uma resistência que dizer que existe xenofobia dentro das 

escolas, então é uma resistência muito grande. [...] tanto o racismo quanto a 

xenofobia e traduzir isso como bullying é um sintoma da resistência em negar 

a questão, tá? A gente viu também que os professores tinham uma resistência 

grande também, a maioria, grande parte deles viam os bolivianos como 

indígenas, né? Então eles não tinham essa leitura dos bolivianos como 

indígenas e o que a gente fez de diferencial foi o seguinte, por isso que a gente 

pode computar as formações dentro da Meta 58, porque a gente fez essa leitura 

também pelo olhar ERER, Educação para Relações Étnico Raciais. Então você 

vê que a gente tem muito isso no Núcleo né, a gente sentiu a diferença quando 

o professor lidava com alunos sírios, com alunos franceses, italianos e quando 

tratava com alunos angolanos, moçambicanos e bolivianos... Então você via 

que a questão racial tava presente ai, então os imigrantes negros e indígenas 

eram tratados de uma outra forma diferente dos imigrantes brancos. O que é 

engraçado, porque os sírios não se consideram brancos, assim, branco, branco 

igual francês, mas a cor da pele deles é clara, então dava um outro tratamento, 

por exemplo, para os sírios e outros imigrantes. Então esse foi um diferencial, 

fazer a leitura da imigração também pela chave da interculturalidade, da 

multitransculturalidade, mas também fazer a leitura pela ERER, Educação 

para Relações Étnicos Raciais. ” (Rafael Ferreira) 

 

 O entrevistado é muito explícito ao discorrer sobre a intrínseca relação entre a xenofobia 

e o racismo, e que essa presença imigrante possibilita problematizar as representações raciais 

no interior das escolas. Retomando nossas hipóteses da pesquisa, em que consideramos a 

potencialidade que os estudantes imigrantes têm para o tensionamento desse debate curricular, 

é interessante notar como esse depoimento articula o tema dos fluxos migratórios 

contemporâneos a ideia de negação do racismo por parte de alguns educadores.     
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Ainda provocando o resgate dessa memória, perguntamos quais demandas foram 

apresentadas pelos educadores em relação a temática dos fluxos migratórios no cotidiano do 

trabalho escolar.  

“A gente ouvia muito em primeiro lugar a necessidade da formação, da 

formação contínua e inicial, mas inicial depende das universidades que a gente 

vê que não tinha isso nem em relação a lei 10.639/03 e 11.645/08 e muito 

menos a questão dos imigrantes, da imigração, mas... Então em primeiro lugar, 

formação continuada que foi o que a gente investiu bastante com cursos 

presenciais para os professores fazendo com que a gente tivesse nas treze 

DREs cursos durante os três anos para poder trabalhar essas questões, a gente 

investiu na tecnologia social das Mostras, então a gente fez o Brasil Latino, o 

Dezembro Imigrante... foi contemplado no congresso, dois congressos, então 

a gente investiu muito nessa área e outra questão que os professores 

colocavam como dificuldade a formação eu falei, a segunda é a língua né, que 

eles colocavam como dificuldade.” (Rafael Ferreira) 

 

 Para verificar o tema da oferta de formação continuada em Educação para as Relações 

Étnico-raciais, ofertada pela SME e DREs durante os anos de 2013 a 2016, fizemos uma 

pesquisa documental, cujos dados sistematizamos apresentaremos mais adiante desse texto.   

 Além de eventos formativos publicados no Diário Oficial, o relato faz menção a 

formações agendadas pelas escolas, para a realização de visitas técnicas de formadores 

contratados pelo NEER.  

“Visitas em 2016, alguma coisa assim, 700 quase 800 visitas só que das três 

temáticas, afro, indígena e imigrante... Ah, sim, outra coisa que eu gostaria de 

destacar é que com relação aos latino-americanos, a gente teve uma 

dificuldade acho de articular uma relação, por exemplo, não só com latino-

americanos mas a gente tentou com as embaixadas que a gente não conseguiu 

fazer...” (Rafael Ferreira)   

 

Para detalhar como a gestão municipal buscou atender as demandas apontadas pelos 

educadores da Rede, perguntamos como foi planejada a estruturação desse trabalho com a 

formação. 

“[...] bom, a gente aqui na gestão municipal, entenda-se na verdade, no Núcleo 

de Educação Étnico-racial, então a gente estruturou o trabalho como eu já citei 

em três áreas, afro, indígenas e imigrantes... para cada área a gente designou 

uma técnica pedagógica, uma ou duas pra afro, indígena e imigrante e a partir 

disso a gente faz os editais de contratação de formadores que eram mestres, 

doutores ou especialistas, né, então esses formadores faziam todo o papel de 

elaborar os cursos que a gente distribuía pelo território das treze DREs, 

fizemos a formação de arte educadores em diversas linguagens artísticas, por 

exemplo, música, dança, teatro... E também fizemos esses cursos com arte-
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educadores e elaboramos a tecnologia social das Mostras, então Agosto 

Indígena, Novembro Negro e Dezembro Imigrante que agora essa gestão 

colocou Junho Imigrante, mas na mesma lógica.” (Rafael Ferreira) 

 

Nesse relato é apontada a estruturação em três áreas e a designação de técnicas 

pedagógicas para cada uma das três, todas professoras concursadas na RMESP. Para oferecer 

os eventos, foram contratados profissionais de fora da RMESP, através de Editais de 

Credenciamento60, para formadores e arte-educadores.    

 São mencionadas as três Mostras Culturais – Agosto Indígena, Novembro Negro e 

Dezembro Imigrante – e, no trecho que transcrevemos a seguir, Rafael continua explicando 

sobre as ações de formação.  

“Dois congressos, 2014 e 2016, o primeiro em 2014 e o segundo em 2016 

respeitando essa periodicidade de ser bienal... Fizemos também do caso dos 

imigrantes da América Latina, fizemos a jornada ERER, certo? E também 

criamos com a SalaCEU na época um programa de jogos interculturais de 

tabuleiro, então a gente já tinha o xadrez que tinha mais de vinte anos na rede, 

então a gente inseriu, o Núcleo de Educação com a SalaCEU o Mancala Awelê 

de origem africana, o Jogo da Onça de origem indígena americana  e o Go, de 

origem asiática, quatro jogos de tabuleiro e a gente viu a repercussão e a 

capilaridade dessas políticas públicas que depois dessa própria gestão que 

começou, em 2017, posterior a nossa, eles continuaram... [...] o Leituraço, 

também foi criado pelo Núcleo de Educação Étnico-racial e pela Sala de 

Leitura. ” (Rafael Ferreira) 

 

Sobre o Leituraço, um projeto dedicado a promover, no cotidiano das escolas, produções 

literárias africanas, afro-brasileiras e indígenas, perguntamos a Rafael como se dava o diálogo 

com a produção latino-americana.    

“No primeiro caso [primeira edição] não teve, teve só africana, aí o segundo 

teve africana, indígena e latino-americana. Então teve continuidade nessa 

gestão o Agosto Indígena, Novembro Negro e Dezembro Imigrante que eles 

transformaram em Junho imigrante e teve continuidade o congresso, eles 

fizeram o terceiro Congresso ERER e os jogos de tabuleiro continuaram todos 

eles, o Xadrez, a Mancala, o Jogo da Onça e o Go. E na política pública foi o 

Leituraço que continuaram nessa gestão. ” (Rafael Ferreira) 

 

Em síntese, esses relatos explicitam que o trabalho de formação do Núcleo de Educação 

para as Relações Étnico-raciais durante os anos de 2013 a 2016, se estruturou através de seis 

                                                           
60 Formadores: Edital de Credenciamento nº 001/ 2014, publicado no Diário Oficial de São Paulo em 22 de janeiro 

de 2014, páginas 52 e 53; Arte-educadores: Edital dze Credenciamento nº 002/2014, publicado no Diário Oficial 

de São Paulo em 06 de setembro de 2014, páginas 50 e 51.  
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ações principais: 1) Mostras Culturais: Agosto Indígena, Novembro Negro, Dezembro 

Imigrante e Brasil Latino ; 2) Jogos de Tabuleiro Interculturais: Xadrez, Mancala Awelê, Jogo 

da Onça e Go; 3) Leituraço; 4) Jornada ERER; 5) Congresso Municipal de Educação para as 

Relações Étnico-raciais e; 6) Cursos e demais eventos de formação continuada. O entrevistado 

menciona também as visitas técnicas realizadas nas unidades escolares.       

Para tratar das Políticas Públicas, perguntamos sobre as atribuições do poder público 

municipal na implementação da lei municipal 16.478/16, buscando saber quais ações foram 

realizadas pelo entrevistado para atender a esse dispositivo legal.  

 

“[...] então a gente fez parte da comissão que elaborou o PL, o Projeto de Lei.... 

Através da nossa técnica Adriana, aqui você foi nossa representante né? 

[perguntando para a pesquisadora] Da SME? Então a Adriana de Carvalho,  

do Núcleo Étnico-racial, nossa técnica que acompanhou as discussões desse 

PL e que visou a determinação, pelo menos na época [...] de fazer políticas 

públicas de acolhimento dos imigrantes na cidade de São Paulo e a gente, 

mesmo antes  dessa lei, a gente tava em consonância com as políticas do 

Haddad desde 2013, portanto foi criado uma área de trabalho específica para 

imigrantes, ao designar técnicas pedagógicas para trabalhar essa questão; ao 

oferecer e criar cursos de formação continuada de professores, contratar 

formadores e arte educadores para essa temática da educação e elaborar 

eventos formativos como ‘Dezembro Imigrante’, ‘Brasil Latino’ e ‘Jornada 

ERER que trabalhavam a questão da educação, então desde o início, e sem 

conversar  diretamente com ele, mas em consonância com o Haddad na 

construção dessas Políticas Públicas” (Rafael Ferreira) 

 

A construção das ações formativas esteve atrelada a um programa de governo, contudo, 

os agentes públicos designados para atuar nos órgãos centrais e regionais construíram seus 

planos de trabalho visando efetivar as metas propostas pela Gestão Municipal, implementando 

as ações. Sobre a Política Municipal para a População Imigrante (Lei 16.478/16 e seu decreto 

regulamentador), o entrevistado informa que sua equipe teve participação direta na construção 

dessa Política Pública e as ações de formação propostas estavam em consonância com as 

políticas de acolhimento aos imigrantes da gestão do então prefeito, Fernando Haddad.  

As questões propostas pelo nosso roteiro semiestruturado já haviam sido contempladas, 

e consultamos nosso entrevistado se ele gostaria de acrescentar algum tema, ou avançar em 

algum aspecto relacionado ao tema da Educação para Imigrantes. 
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“Oh! É tanta coisa que a gente acaba esquecendo, vai pifando porque é muita 

coisa mesmo... outra coisa que a gente fez e a gente fica muito feliz, né, pela... 

por ter conseguido fazer isso em 2013, é o fato de a gente conseguir criar as 

Mostras, [...] essas três mostras tinham quatro eixos: formadores, ações dos 

professores, oficina para alunos, apresentações artísticas e... Tinha mais um 

outro que eu esqueci agora, mas enfim, tinha essas mostras e a Jornada 

[ERER] em parceria com os movimentos sociais, então os próprios 

integrantes, militantes, ativistas eram protagonistas nas mostras, então nas 

apresentações artísticas já dos próprios imigrantes que faziam, nos cursos eles 

eram formadores e nas oficinas eles eram os oficineiros, foi o diferencial tanto 

nas ações pra afro, indígena e imigrantes, a gente investiu nessa parceria direta 

com o movimento social e a gente seguiu uma prerrogativa da diretrizes 

nacionais, DCNERER, que foram feitas para a lei 10.639/03, mas também 

serviu como parâmetro para 11.645/08 e Educação para Imigrantes, então a 

gente conseguiu fazer com que os imigrantes [...] fossem protagonistas das 

Mostras e dos cursos que a gente realizou de 2013 a 2016 e portanto a gente 

até recebia um feedback positivo dos professores sobre como era importante 

esse contato de ouvir uma palestra de um boliviano, um paraguaio, de um 

colombiano e isso é uma outra dimensão, também é importante, mas do que 

ver um pesquisador falando sobre aquela etnia ou nacionalidade.” (Rafael 

Ferreira) 

 

Adentrando em questões financeiras, solicitamos que Rafael explicitasse o uso dos 

termos, especialmente quando ele afirma ‘a gente investiu’, pois era importante saber qual o 

montante de investimento financeiro foi aportado pela Secretaria Municipal de Educação  

 

“Sim, com certeza, obrigada pelo toque, pela lembrança. Outra coisa 

que foi um diferencial também é que os movimentos sociais, ativistas e 

militantes eram remunerados de acordo com o padrão do município [...].  

Pois é, então os valores exatos eu não lembro na época, mas eu 

lembrava que era em torno de 800 reais a oficina. [Pesquisadora: esse 

valor correspondia ao que era estabelecido pela Secretaria de Cultura? ] Isso, 

perfeito, era essa a referência. Então a gente por exemplo, as Mostras, eu 

lembro um pouco mais, custava em torno de 200 mil reais uma Mostra do 

Agosto Indígena, Novembro Negro ou Dezembro Imigrante. ” (Rafael 

Ferreira) 

 

Ao falar de investimento, o entrevistado afirma que esse se deu através do desembolso 

financeiro por parte da Secretaria Municipal de Educação e esses recursos propiciaram a 

remuneração de diversos atores sociais, que atuavam nessas Mostras e demais eventos. Através 

dessas contratações, as Mostras ampliaram a participação das comunidades e movimentos 

sociais que se envolviam na política de formação.         
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*** 

 Para visualizar numericamente a oferta de formação continuada relacionada a Educação 

para as Relações Étnico-raciais durante o período em que o entrevistado coordenou o Núcleo 

de Educação Étnico-racial, fizemos uma pesquisa no Diário Oficial, cuja síntese está 

apresentada no quadro abaixo. 

 

Quadro 10: Oferta de formação relacionada a Educação para as Relações Étnico-raciais (2013-2016) 

Indicadores 2013 2014 2015 2016 Total 

Eventos 12 68 85 35 200 

Vagas 1.377 12.495 18.308 11.941 44.121 

Dispensa de 

ponto 

1 2 3 10 16 

Elaboração própria a partir de dados coletados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 

  

Observamos que durante a atuação de Rafael Ferreira frente ao NEER, houve a oferta de 

44.121 vagas em eventos formativos, sendo o auge o ano de 2015, que reúne 41% das vagas 

desse período. O “I Congresso Municipal de Educação para as Relações Étnico-raciais”61, 

mencionado pelo entrevistado, ofertou 800 vagas com dispensa de ponto para os dois dias do 

evento.  

Em 2016 localizamos o curso “Gestão Pedagógica e a Educação para as relações étnico-

raciais”62 uma formação oferecida exclusivamente aos Gestores Escolares - Coordenador 

Pedagógico, Diretor de Escola e Supervisor Escolar- sendo uma atividade obrigatória - o termo 

utilizado na publicação foi convocação - com dispensa e ponto e cuja somatória das vagas 

totalizou 2.550, com carga-horária variável entre 15h e 24h.  

 Para explorar esses números, julgamos relevante contrastar as gestões e, por essa razão, 

sistematizamos o quantitativo de eventos de formação continuada relacionada ao tema da 

Educação para as Relações Étnico-raciais de 2005 (primeira menção ao tema no Diário Oficial) 

a 2018, e a separação em três períodos (correspondentes aos anos citados) foi a estratégia que 

utilizamos para possibilitar esse contraste.  

 

 

                                                           
61 Conforme Comunicado nº 1.597, de 17 de outubro de 2014, publicado no Diário Oficial de 18/10/2014, p. 37.  
62 Conforme o Diário Oficial:  Comunicado nº 175, de 01 de março de 2016 (publicado em 2 de março de 2016, p. 

39) e Comunicado nº 287, de 18 de março de 2016 (publicado em 19 de março de 2016, p. 53).   
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Quadro 11- Formação em ERER na Rede Municipal de Ensino de São Paulo (2005-2018) 

Período Eventos Vagas Dispensa de Ponto 

2005 – 2012 42 11.892 2 

2013- 2016 200 44.121 16 

2017-2018 14 1.250 4 

Elaboração própria a partir de dados coletados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 

 

 

 Esses dados são gerais, e se vinculam a oferta de formação que abrange os conteúdos 

das leis 10.639/03, 11.645/08 e Correntes Migratórias Contemporâneas/Culturas Latino-

americanas. O termo Educação para Imigrantes consta, pela primeira vez, no dia 18 de outubro 

de 2014, página 37, na publicação que comunica o ‘I Congresso Municipal de Educação para 

as Relações Étnico-raciais’ e informa sobre as modalidades de apresentação dos trabalhos 

realizados pelas escolas no referido Congresso.  

 O depoimento de Rafael Ferreira contribui para o resgate de informações acerca da 

construção das políticas de formação por parte da Secretaria Municipal de Educação durante os 

anos de 2013 a 2016. No decorrer dos diálogos com as professoras, houve menção ao NEER e 

as atividades de formação implementadas por esse setor, como é o caso dos relatos da 

Coordenadora da EMEF do Circuncaribe, de Pola e Totó Momposina, que se recordaram de 

cursos do Étnico-racial, Dezembro Imigrante e dos e Congressos.  

Uma ação não relatada por Rafael, foi o curso ‘Escravo nem Pensar!’ que ocorreu 

parceria do NEER com a ONG Repórter Brasil, atividade que contribuiu muito para a prática 

gestora da Coordenadora da EMEF dos Andes e que, no trabalho pedagógico de Totó 

Momposina e Emiliana, desdobrou-se em ações junto aos estudantes.   
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Imagem 16 - Cartaz da I Mostra Cultural Dezembro Imigrante nos CEUs/2014 

 
Fonte: Acervo da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Educação Étnico-racial 

 

 

Imagem 17 - Cartaz da II Mostra Cultural Dezembro Imigrante nos CEUs/2015 

 
Fonte: Acervo da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Educação Étnico-racial 
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Imagem 18 - Cartaz da I Mostra Cultural “Brasil Latino: revelando a América Latina para a Educação 

Paulistana/2016”. 

 
Fonte: Acervo da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Educação Étnico-racial 
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Capítulo 5. Apontamentos sobre o currículo, a cultura escolar e a formação de educadores 

Nesse capítulo pretendemos fazer a análise dos dados coletados a partir dos referenciais 

teóricos e análise de documentos, com o objetivo de encontrar possíveis respostas para a 

pergunta ‘como a escola se reorganiza pedagogicamente para acolher os estudantes imigrantes 

e quais estratégias são utilizadas pelos professores para garantir a visibilidade desses estudantes 

quanto aos seus repertórios culturais? ’, que orienta o nosso percurso de pesquisa. Essa análise 

traz os elementos presentes nas orientações curriculares em comparação ao currículo ensinado, 

abordaremos também a cultura escolar a partir da narrativa dos professores e, finalmente, um 

mapeamento da política de formação implementada pela Secretaria Municipal de Educação a 

partir das ações formativas publicadas no Diário Oficial da cidade de São Paulo.  

      

5.1 O currículo ensinado na escola: apropriação ou superação do currículo da SME? 

Para proceder a análise do currículo ensinado, achamos pertinente analisar as narrativas 

dos professores participantes da pesquisa em comparação ao que está contido na documentação 

curricular da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e, nesse sentido, selecionamos os Direitos 

de Aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral (SME/COPED, 2016) e Currículo da 

Cidade (SME/COPED, 2017), focalizando a análise dos documentos de Artes, Geografia, 

História e Língua Portuguesa.  

É relevante informar que, apesar da distância temporal entre essas duas publicações 

institucionais ser de apenas um ano, elas expressam iniciativas de duas Gestões Municipais 

distintas.  

Caracterização dos documentos Direitos de Aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e 

Autoral (2016) e Currículo da Cidade (2017) 

Os Direitos de Aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral foram discutidos 

durante o governo de Fernando Haddad (2013-2016), sendo publicado em fins de 2016. Esse 

documento tem como característica principal uma narrativa conceitual sobre as áreas de 

conhecimento, problematizando epistemologicamente os conceitos e propondo reflexões acerca 

dos objetos de conhecimento. O percurso da construção desse documento é descrito por 

Guabiraba (2017) como fruto do trabalho de um grupo de educadores que atuavam nas DREs 
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que “passou a se reunir para pensar um documento que pudesse subsidiar as discussões 

formativas e orientações curriculares do Município de São Paulo, de forma quase clandestina 

em relação ao então gabinete Diretoria de Orientações Técnicas e Pedagógicas” 

(GUABIRABA, 2017, p. 72). Esse histórico pormenorizado, que está presente na pesquisa de 

Ana Guabiraba expressa, com vivacidade, um processo que foi vivenciado pela pesquisadora 

que, à época, compunha a equipe de pedagógica da DRE Pirituba.  

Com a mudança da administração municipal, em virtude da vitória de João Dória nas 

eleições municipais de 2016, a Secretaria Municipal de Educação iniciou a escrita de novas 

orientações curriculares para todas as disciplinas. O documento Currículo da Cidade está 

organizado em duas partes: introdutória, com a apresentação das concepções que embasam o 

currículo, e a parte específica de cada componente curricular, com as concepções, conceitos, 

eixos e conteúdos a serem ensinados.  

Apesar de serem fruto de políticos municipais distintas, estamos inclinados a reconhecer 

que não há uma cisão conceitual, ou que não se trata de uma ruptura epistemológica, pois os 

documentos de 2017 analisados – Artes, Geografia, História e Língua Portuguesa – fazem 

referências ao documento anterior. Exemplo disso é o texto introdutório ao currículo de Arte. 

O rio segue procurando caminhos que levem ao mar. Após a publicação dos 

Direitos de Aprendizagem do Ciclo Interdisciplinar e Autoral (2016), busca-

se estruturar um currículo de Arte para a cidade de São Paulo. Esforçamo-nos 

para que o nascente documento seja parte do fluxo de ideias do intenso 

trabalho desenvolvido nos anos anteriores, de tal forma que o sentido do 

currículo esteja atrelado aos direitos de aprendizagem em Arte. Agora nosso 

olhar se dirige aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento [...]. 

(SME/COPED, 2017a)  

 

 Compreendemos que o que diferencia esses dois documentos é a abordagem 

metodológica: de uma reflexão conceitual para uma proposta de estruturação dos conteúdos de 

ensino. Como já afirmamos, os Direitos de Aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral 

(2016) investem no aprofundamento da discussão conceitual, não prescreve conteúdos, mas 

apresenta muitas indicações de leitura (sites, livros, imagens) para que o professor possa buscar 

nessas fontes elementos para produzir suas ações didáticas. Já o Currículo da Cidade (2017) 



 

    

 

 

 

240 

 

avança na proposição de conteúdos, através da estruturação dos grandes eixos e objetos de 

conhecimento.      

Língua Portuguesa 

As três professoras de Língua Portuguesa expuseram diferentes estratégias de ensino da 

língua: produção e exposição de poesias, debates de temas atuais, aulas de reforço, aos 

estudantes imigrantes. É interessante observar que, em comum, expressam a importância da 

aquisição da língua, uma vez que essa seria a principal barreira para o bom desempenho escolar. 

Buscando as normativas da Secretaria Municipal de Educação, podemos constatar a vinculação 

entre a narrativa das professoras ao que estipulam esses documentos.    

Os processos migratórios, forçados ou espontâneos, trouxeram e trazem 

sujeitos e suas línguas para compor a diversidade brasileira. Cabe à escola 

acolher os indivíduos e garantir espaço e metodologias próprias que os 

contemplem e lhes permitam, de modo solidário, se apropriar da língua 

portuguesa, dos bens culturais e dos saberes e conhecimentos que possibilitem 

sua participação social plena (SME/COPED, 2016d, p. 21).  

 

A presença desses sujeitos na escola possibilita a ampliação da diversidade e, uma vez 

inseridos no sistema de ensino, tem o direito de partilhar sua cultura e de serem acolhidos. 

Quando retomamos os depoimentos das professoras e Coordenadoras Pedagógicas, podemos 

aferir que a barreira linguística foi a primeira dificuldade que se impôs no trato com os 

estudantes imigrantes e, diante dessa constatação, foram planejadas ações que viabilizassem a 

apropriação da língua sem abrir mão do repertório cultural. Exemplo disso é a produção e 

exposição de poesias em língua materna, como relatou a professora Pola, da EMEF do 

Circuncaribe.      

O conceito de Interculturalidade não foi verbalizado por nenhuma das professoras de 

Língua Portuguesa entrevistadas, contudo, as práticas relatas coadunam com o que está presente 

no Currículo da Cidade, que é o documento de orientação curricular vigente na Secretaria 

Municipal de Educação. Para esse documento, a Interculturalidade é compreendida como um 

dos elementos basilares no momento de selecionar os textos para o trabalho pedagógico, de 

modo que a diversidade seja contemplada, há a indicação de que não apenas a ancestralidade 

indígena e africana seja representada nesses textos, mas que também sejam representadas outras 
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matrizes que contribuíram para a formação da cultura brasileira, “bem como aqueles 

representativos das culturas que hoje permanentemente se inserem e ampliam a multiplicidade 

cultural do brasil, como: a boliviana, a haitiana, a síria, a de diferentes países asiáticos, entre 

outras ” (SME/COPED, 2017d, p. 83). O tema da variedade linguística e do preconceito é 

explorado por esse documento a partir da discussão da variedade culta em face a coloquial, no 

entanto, não são explorados temas como a África lusófona. Essa crítica se funda nos dados da 

migração contemporânea e, para além de ser uma discussão interessante, está atrelada a um 

contexto em que há o crescimento de matrículas de estudantes angolanos na RMESP e, a esse 

respeito, é interessante notar a menção ao escritor moçambicano Mia Couto dentre os recursos 

apontados pelas professoras.  

Reproduzimos no quadro abaixo a síntese dos depoimentos das professoras de Língua 

Portuguesa, para melhor visualização.  

Quadro 12 – O currículo ensinado em Língua Portuguesa 

Identificação Temas/Conceitos Abordagens, recursos e procedimentos 

Andes 

(Gabriela Mistral) 
_______________ Sarau, Reescrita de textos, Redação, 

Reforço em Língua Portuguesa 

Circuncaribe 

(Pola) 

Imigração, Refúgio Debates, Produção e exposição de poesias 

(bilíngue), discussão da obra Êxodo de 

Sebastião Salgado. 

Mesoamérica 

(Amparo Ochoa) 

 

Variação linguística e 

incorporação de palavras. 

 

Mia Couto. 

Fonte: Relato das professoras 

 

Outro tema que não é discutido no Currículo da Cidade de Língua Portuguesa é o ensino 

de português como língua não-materna, o que é uma realidade para a maioria das professoras 

entrevistadas que atuam junto aos estudantes imigrantes. Mencionada como uma das primeiras 

dificuldades quando ingressaram nas escolas pesquisadas, a barreira linguística aponta como 

um grande desafio para os professores e gestores que atuam nas escolas que concentram grande 

quantidade de imigrantes.      

Geografia 

Não seria demasiado afirmar que, quando refletimos sobre os fluxos migratórios, a 

Geografia tem um substancial aporte para a compreensão da mobilidade humana no 

contemporâneo e, por essa razão, essa disciplina adquire especial relevância para nossa 
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pesquisa. O documento Direitos de Aprendizagem (SME/COPED, 2016b) defende que, para o 

ensino de Geografia no ensino fundamental, os conceitos de Espaço, Território, Paisagem, 

Região e Lugar que são “(...) categorias de análise que são basilares para a Ciência Geográfica 

uma vez que é um dos componentes curriculares que promovem a escolarização de crianças e 

adolescentes no município de São Paulo” (SME/COPED, 2016b, p. 21). Esse mesmo 

documento reafirma que, é fundamental que, por parte dos estudantes, o espaço seja percebido, 

concebido e vivido. Podemos inferir, através dos relatos das professoras de Geografia, que essas 

premissas estão presentes quando analisamos as abordagens, os recursos e procedimentos, 

conforme quadro abaixo. 

Quadro 13- O currículo ensinado em Geografia 

Identificação Conceitos e temas Abordagens, recursos e procedimentos 

Mercedes Sosa 

(Andes) 

Fluxos migratórios, 

Diversidade cultural, 

Identidade 

 

Sala temática (Bolívia) na Mostra Cultural 

 

Rigoberta Menchú 

(Mesoamérica) 

Fluxos migratórios, 

preconceito, Geopolítica, 

intolerância religiosa, 

formação territorial. 

 

Livro ‘A semente que veio da África’. 

 

 

 

Totó Momposina 

(Circuncaribe) 

 

 

Educação Integral, Educação 

Ambiental, Identidade, 

Trabalho Escravo, Étnico-

racial, Migração Histórica, 

Fluxos Migratórios 

Semana Afro, poema “Me gritarón negra” 

de Victória Santa Cruz, projeto “Escravo 

nem Pensar!”, projeto “Diversidade, regra 

da vida”, oficina de culinária (salteña), 

visitas a exposições de Arte e ao Mercado 

Municipal, coleta de depoimentos, 

Instalação ‘barco de refugiados’, 

videoclipe Santa Mala e MIA (Borders), 

Parcerias com imigrantes (Veronica e 

Felipe), trabalho interdisciplinar com 

História. 

Fonte: Relato das professoras 

 

Voltando as normativas curriculares da RMESP para o componente curricular de 

Geografia, podemos constatar que algumas das atividades desenvolvidas pelas professoras 

coadunam com os objetivos de aprendizagem propostos nos documentos sendo que, para o 8º 

ano no eixo ‘ o sujeito e seu lugar no mundo’, é sugerido aos professores 

Propor ações individuais/coletivas a partir de debates, fóruns e seminários 

com vistas a uma sociedade local mais compreensiva e representativa juntos 

às autoridades, promovendo a equidade dos direitos dos imigrantes na cidade 

de São Paulo (refugiados, haitianos, bolivianos, nigerianos, chineses, 

coreanos, entre outros). (SME/COPED, 2017b, p. 113)  
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Os conceitos mencionados pelas professoras podem ser identificados no documento 

acima analisado, contudo, quando verificamos as atividades desenvolvidas nas escolas, 

podemos notar que essas apresentam uma riqueza de situações de aprendizagem que não se 

limitam ao que é proposto no Currículo da Cidade.  Exemplo disso é a utilização da produção 

literária para possibilitar reflexões sobre o continente africano, ou a construção de ambientes 

temáticos com artefatos culturais para problematizar o distanciamento entre ‘nós’ e ‘os outros’. 

Essas ações evidenciam um trabalho com a ciência Geográfica voltado para propiciar a 

aproximação do estudante não apenas com os conceitos inerentes a disciplina, mas oportuniza 

que eles possam perceber, conviver e viver alguns dos aspectos dessa cidade plural e enredada 

em múltiplas relações sociais e de poder.    

Arte 

Em relação a Arte, o documento curricular de 2016 salienta que “o trabalho criativo em 

Arte terá como premissa as relações entre o fazer, a leitura da arte e a contextualização dessa 

área de conhecimento” (SME/COPED, 2016a, p. 11-12) e, para tal, são sugeridos aspectos 

educativos que possibilitem experenciar, inter-relacionar, criar e perceber. No campo da 

criação, a premissa é que esse ato criativo em Artes ocorra “em processos dialógicos, 

interculturais e intertextuais com a escola, com a comunidade, com a sociedade em geral” 

(SME/COPED, 2016a, p.12). Esse documento salienta ainda que, para o exercício criativo, há 

que se levar em conta os processos interculturais enfatizados através da relação entre diferentes 

códigos e classes sociais pois, 

Na educação, a arte amplia o seu sentido quando articula questões 

multiculturalistas e interculturais, favorecendo as experiências estéticas das e 

dos estudantes para que compreendam os códigos de sua própria cultura, ao 

mesmo tempo, que decodificam os de outras culturas. (SME/COPED, 2016a, 

p. 22)  

 

Essa compreensão sobre a importância da interculturalidade no ensino de Arte é 

acompanhada de uma orientação sobre como conduzir esse trabalho, sendo que o “foco das 

ações e estratégias na interculturalidade, a partir dos contextos dos (as) estudantes, propicia as 

condições de, em uma experiência viva, problematizar a construção de sentido na dinâmica da 

cultura local em relação com outras culturas” (SME/COPED, 2016a, p. 50). Podemos observar 
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eco desse discurso oficial através das narrativas dos professores de Artes sobre o currículo 

ensinado.   

Quadro 14 – O currículo ensinado em Arte 

Disciplina Conceitos e temas Abordagens, recursos e procedimentos 

Frida Khalo 

(Mesoamérica) 

Incas, Planejamento urbano 

(pirâmides, templos), Metais, 

códices. 

Frida Khalo, Diego Rivera, Orozco, 

Botero. 

Omara Portuondo 

(Circuncaribe) 

Declaração Universal dos 

Direitos Humanos 

Releitura de obras de Arte, Desenho 

Geométrico, Mostra Cultural, exposição 

dos trabalhos dos estudantes 

Victor Jara 

(Andes) 

Arte Pré-colombiana Mandalas Ojos de Dios (tear) 

 

Fonte: Relato dos professores 

 

No Currículo da Cidade (SME/COPED, 2017a), que é um documento descritivo quando 

comparado aos Direitos de Aprendizagem (SME/COPED, 2016a), não encontramos referência 

ao conceito de interculturalidade ou multiculturalismo, tampouco alusões ao trabalho pedagógico 

que leve em conta o diálogo entre os códigos culturais distintos que compõe a cidade no 

contemporâneo. Os relatos de um trabalho interessado em desvelar as culturas originárias latino-

americanas, tais como apontam Frida Khalo e Victor Jara, anunciam que apesar das lacunas nas 

orientações curriculares da Rede de ensino, as práticas pedagógicas avançam na medida em que 

propõe estratégias que dialogam com a presença desses estudantes de origem latino-americana 

nas escolas.       

 

História 

Os documentos de orientação curricular de História da RMESP analisados nessa pesquisa 

apresentam o tema dos fluxos migratórios, através de conceitos, eixos, objetos e objetivos de 

aprendizagem. Em que pese essa substancial contribuição aportada por esses documentos ao 

oficializar o tema dos fluxos migratório contemporâneo no currículo, é relevante analisarmos o 

teor dos relatos recolhidos entre as professoras buscando apreender a criatividade docente na 

construção das ações educativas. Em relação a autoria dos professores, os Direitos de 

Aprendizagem (SME/COPED, 2016c) ressaltam que  

Compreendidos como intelectuais orgânicos […] imprimem a esse trabalho 

suas características sociais, culturais e identitárias, assumindo um papel 
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importante na elaboração do pensamento sobre o componente, pensamento 

esse formulado com a profunda relação entre a teoria e a prática. 

(SME/COPED, 2016c, p. 10)    

 

 O trabalho relatado pelas professoras de História das três escolas, sistematizados abaixo, 

apontam para essa perspectiva de autoria na prática docente.  

Quadro 15 – O currículo ensinado em História. 

Disciplina Conceitos e temas Abordagens, recursos e procedimentos 

 

 

 

Emiliana 

(Circuncaribe) 

 

 

Identidade, Trabalho 

Escravo, Étnico-racial, 

Migração Histórica, Fluxos 

Migratórios 

Semana Afro, poema “Me gritarón negra” 

de Victória Santa Cruz, projeto “Escravo 

nem Pensar”, projeto “Diversidade, regra 

da vida”, oficina de culinária (salteña), 

visitas a exposições de Arte e ao Mercado 

Municipal, coleta de depoimentos, 

Instalação ‘barco de refugiados’, 

videoclipe da Santa Mala e Mia (Borders), 

trabalho interdisciplinar com Geografia. 

 

Juana Azurduy 

(Andes) 

Fluxos Migratórios, 

Diversidade Cultural, Incas, 

Maias, Astecas, História 

Indígena, Identidade. 

Música “Diáspora” dos Tribalistas, novela 

Órfãos da Terra, barcos de refugiados, 

pesquisas sobre etnias indígenas. Sala 

temática (Bolívia) na Mostra Cultural 

Malinche 

(Mesoamérica) 

Fluxos migratórios, povos 

originários, identidades 

étnicas, preconceito. 

Árvore genealógica, músicas de Jorge 

Drexler, whipala. 

Fonte: Relato das professoras. 

 

O Currículo da Cidade (SME/COPED, 2017c) salienta que os conceitos históricos, no 

Ensino Fundamental, devem ser estudados seguindo a perspectiva da  

[...] identificação e seleção dos eventos a serem a serem estudados (fato 

histórico), as pessoas, os grupos e as instituições neles envolvidos (sujeito 

histórico), o contexto em que ocorreram (tempo histórico) e como eles 

puderam ser conhecidos e estudados (fonte histórica). (SME/COPED, 2017c, 

p. 65).  

 

Diante desses apontamentos podemos inferir que os fluxos migratórios podem ser 

definidos como o fato histórico; os sujeitos históricos são  os que migram; o tempo histórico é 

o contemporâneo, uma vez que é o fenômeno migratório atual a questão latente que se apresenta 

no cotidiano da escola; analisando os relatos das professoras podemos localizar distintas fontes 

históricas e documentos que possibilitaram esse trabalho: poema culinária (salteña), 

depoimentos, músicas e  videoclipes que tratam da temática da Imigração e whipala (que é a 
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bandeira da unidade dos povos indígenas). Em relação a estratégias metodológicas, estão a 

instalação do barco de refugiados e a sala ambiente sobre a Bolívia.  

Finalmente, é importante destacar que no Currículo da Cidade (SME/COPED, 2017c) 

são eixos problematizadores do Ciclo Interdisciplinar (do 4º ao 6º ano) as ‘Águas, Cidades, 

Migrações, Histórias e Culturas’ sendo que no 6º ano se espera que sejam estudados “os 

deslocamentos populacionais que acontecem atualmente na cidade de São Paulo, a fim 

de entender suas razões e sua participação nas mudanças culturais na cidade” 

(SME/COPED, 2017c, p. 81). Dentre os objetos de conhecimento são selecionados os 

“migrantes e imigrantes em São Paulo no século XXI; as migrações humanas em 

diferentes épocas da história da humanidade e; as migrações dos grupos humanos em 

diferentes continentes” (SME/COPED, 2017c, p.86). Atrelados a esses objetos de 

conhecimento é possível identificar, dentre os 15 objetivos de aprendizagem, 4 que se 

relacionam aos fluxos migratórios e deslocamentos.   

 

 5.2 Buscando o ‘Inter’ na Cultura Escolar  

Como o rosto imigrante é o percebido na escola pública paulistana? Que valores 

essa presença tem que compreender e negociar para ser bem-sucedida? Como os códigos 

culturais dos imigrantes se manifestam nessa cultura da escola? Essas eram algumas das 

nossas indagações ao começarmos essa pesquisa. As pistas para o desvelamento desse 

rosto foram concedidas pela leitura dos trabalhos já realizados na temática e nos 

instrumentos de sondagem. Quando realizamos o Exame de Qualificação, em setembro 

de 2018, uma das ponderações das arguidoras foi ‘estou curiosa para ver o que você vai 

descobrir, Adriana, pois os resultados são imprevisíveis’. Confesso que as descobertas 

propiciadas por esse trabalho surpreenderam, especialmente quando levamos em conta 

o que já foi acumulado de discussão da Educação para Imigrantes. 

Um exemplo dessa surpresa foi a menção, em duas escolas diferentes (EMEF do 

Circuncaribe e EMEF da Mesoamérica), ao trabalho da Santa Mala, trio formado pelas 
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irmãs paceñas Jhenny, Pamela e Abigail Mamani Llanquechoque. A pesquisa sobre a 

trajetória das rappers nos remeteu ao documento audiovisual Santa Mala - Raza, 

produzido pelo Coletivo Visto Permanente. O trabalho artístico do trio Santa Mala é 

descrito como “rap interventivo, ‘de minas’, ‘de bolivianas’, ‘de barrio’, que preenchem 

com a força das suas realidades. Os estereótipos da dona de casa, da costureira boliviana, 

da santa doméstica são absolutamente desconstruídos pela sua imagem e potência” 

(VISTO PERMANENTE, 2015).  

Imagem 19 – Grupo de RAP Santa Mala 

 
Créditos da imagem: Juliana Cury. Fonte: Página oficial do Santa Mala no Facebook.  

 

 

Retomando o depoimento de Malinche, professora de História na EMEF do Circuncaribe, 

lembramos que a mesma foi com os alunos dos 8ºs e 9ºs anos – entre eles, vários estudantes de 

origem boliviana - assistir ao show das rappers Santa Mala e, a certa altura do depoimento, a 
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docente relata que percebeu que houve uma identificação entre as estudantes bolivianas e as 

artistas. Já Totó Momposina, professora de Geografia na EMEF do Circuncaribe utilizou o 

vídeo das artistas como recurso didático nas atividades realizadas junto aos estudantes.  

Ao tratar dos conceitos de Multiculturalidade e Interculturalidade, Canclini (2015) traça 

uma distinção muito proveitosa para nossas reflexões ao afirmar que, apesar da proximidade, 

são implicam em dois modos distintos de produção do social “multiculturalidade supõe a 

aceitação do heterogêneo; interculturalidade implica que os diferentes são o que são, em 

relações de negociação, conflito e empréstimos recíprocos” (CANCLINI, 2015, p. 17). A 

presença da Santa Mala no currículo, seja como atividade de fruição seja como recurso utilizado 

em sala de aula, remete as relações de negociação e empréstimos operacionalizadas através do 

currículo, pois o gênero musical adotado utilizado pelo trio para intervir socialmente e expressar 

artisticamente suas vivencias, o rap, por si só, já é contra hegemônico. E Rap na escola é 

subversivo (apesar do álbum Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MC’s, adquirir certa 

importância ao compor a lista de obras indicadas em um importante exame vestibular de uma 

universidade paulista). Na seleção dos conteúdos escolares, a tendência é que “as culturas ou 

as vozes dos grupos sociais minoritários e/ou marginalizados, que não dispõe de estruturas 

importantes de poder, costumam ser silenciadas, ou mesmo estereotipadas e deformadas para 

anular suas possibilidades de reação” (SANTOMÉ, 1998, p. 131) e é nesse sentido que 

discutimos a hegemonia cultural na construção do currículo escolar, que é normativo no sentido 

de reproduzir uma ideologia dominante. E é nessa discussão que situamos a incorporação de 

uma produção artística produzida por ‘minas’ bolivianas na cultura escolar e a 

representatividade que essa produção tem para as e os estudantes de origem imigrante. 

Nilma Lino Gomes (2017) discute os projetos, os currículos e as políticas educacionais a 

partir dessa histórica dificuldade em reconhecer os saberes não hegemônicos e questiona     

É possível educar para a diversidade em uma sociedade marcada pelo 

colonialismo, pelo capitalismo, pelo machismo e pelo racismo? Se os 

movimentos sociais reeducam a sociedade e a escola, que saberes eles têm 

trazido para o campo educacional? Qual tem sido o lugar ocupado por esses 

saberes no cotidiano da escola, dos currículos e das políticas educacionais no 

século XXI? (GOMES, 2017, p. 43)  
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As duas práticas retomadas acima dão conta de expressar uma possibilidade de resposta 

para esses questionamentos, mas, obviamente não esgota a discussão sobre o cotidiano, o 

currículo e políticas educacionais. Na EMEF da Mesoamérica, por exemplo, a pesquisa 

documental revelou que, numa reunião pedagógica, foram apresentadas uma obra e a biografia 

do artista plástico boliviano Mamani Mamani, no entanto, não houve menção a produção desse 

artista por parte da professora de Arte. Logo, podemos inferir que esse saber, relacionado a uma 

estética andina, ainda não conseguiu se inserir no currículo e que, diferentemente de outros 

artistas, como Frida, Botero ou Rivera, Mamani Mamani ainda não obteve a legitimidade.  

Outro aspecto que gostaríamos de destacar são os cadernos escolares, que foram citados 

pelos professores ouvidos e, especialmente em Arte, foi salientado que em relação aos 

estudantes imigrantes, esse objeto é considerado exemplar a partir das expectativas desses 

docentes sobre o que seria um bom caderno. Ao discutir a importância do caderno escolar como 

fonte de pesquisa sobre a cultura escolar, Viñao (2008) salienta que o caderno é um artefato 

que evidencia uma produção infantil, um espaço gráfico e é um produto da cultura escolar e, 

para esse pesquisador, trata-se de um objeto regulador e condicionado pela cultura escolar, 

contudo, permite entrever a personalidade de cada aluno. O controle do professor pode ser 

entendido a partir da expectativa que se tem desse caderno e, em Arte, o caderno do estudante 

boliviano é modelo, a exemplo, conforme expressou o professor Victor Jara. Obviamente, nossa 

pesquisa não tem como propósito a análise aprofundada sobre o caderno do aluno, no entanto, 

tomá-lo como um dos referenciais é um elemento revelador de como se constitui a cultura 

escolar, pois esse objeto assume um papel mediador da compreensão de como se operam as 

relações na cultura escolar.      

Outro tema que emergiu no mapeamento da cultura escolar é a dificuldade de 

comunicação e a timidez. Adjetivos como tímidos, quietinhos, organizadinhos, envergonhados, 

disciplinados e discretos fazem parte dos discursos utilizados para se referir aos estudantes 

imigrantes, especialmente os de origem boliviana. Em comum, esses adjetivos evidenciam a 

ausência da voz e, consequentemente, do protagonismo desses na vida escolar. Como ressaltou 

Malinche, professora de História na EMEF da Mesoamérica, o sistema de avaliação e a prática 

docente privilegiam o aluno que é mais falante, ainda que seja bagunceiro, pois é nessa 

comunicação que podem ser diagnosticadas as lacunas no processo ensino-aprendizagem. Em 
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outros termos Amparo Ochoa, que leciona Língua Portuguesa na mesma escola, lança 

importantes questionamentos: como ensinar português sem se aproximar, como avaliar se o 

aluno se esquiva, as dificuldades são de aprendizagem (aluno) ou de ‘ensinagem’ (professor)? 

Ao refletir sobre um mapa-projeto da escola na América Latina, Jesús Martin-Barbero (2004) 

discorre sobre a conversão da Educação em espaço estratégico de cruzamento e interação das 

linguagens, culturas e possibilidades de abertura ao outro. Para ele  

Pois assim como não há cidadania sem alguma forma de exercício da palavra, 

na sociedade em que vivemos esse exercício e essa palavra transbordam hoje 

por todos os lados, o livro, projetando-se em oralidades, em literalidades e 

visualidades, a partir das quais, não apenas, mas especialmente, os mais jovens 

escrevem e compõe seus relatos, quer dizer, cotam suas histórias. (MARTIN-

BARBERO, 2004, p. 141) 

Por essa razão, outra grande revelação que essa nossa pesquisa possibilitou foi descobrir 

que os estudantes de origem imigrante são capazes de assumir o protagonismo nos processos 

educativos, mas que essa possibilidade está condicionada a ações promovidas pela escola, seja 

por um professor específico ou através de uma ação construída coletivamente. Para 

exemplificar, é importante relembrar o que foi dito em relação a atuação do grêmio estudantil 

e o protagonismo nas Academia Estudantil de Letras, nos projetos de Educação Integral, no 

debate sobre autoestima, no show de rap, na montagem de uma sala ambiente, na tradução do 

português para o espanhol, enfim, nos momentos em que esses estudantes de origem imigrante 

foram estimulados a exercer a palavra.  

A palavra, como pudemos constatar nos relatos docentes, não precisa, necessariamente, 

ser exercida em português: Pola estimulou seus estudantes a produzir suas poesias em espanhol, 

Malinche planejou uma ação em que o domínio do espanhol era fundamental para a execução 

da atividade com música, Rigoberta Menchú tratou da barreira linguística a partir da alteridade, 

pois ao ‘outro’ é permitido falar em sua língua como estratégia de participação. Mas Martin-

Barbero (2004) alerta que esse uso da palavra como manifestação do exercício da cidadania 

tende a se manifestar em outras formas de expressão e, nesse momento, nos recordamos do que 

foi dito por Omara Portuondo, da EMEF Mesoamérica, quando relatou que os estudantes 

imigrantes gostam de desenhar e, por essa razão, são estimulados a fazer suas produções na 

escola (a pintura da porta, por exemplo).  
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Nossos diálogos com as professoras revelaram que a timidez ou esforço para se manter 

na invisibilidade deve ser utilizado com reservas, para não incorrer a generalizações. É 

importante recordar o diálogo com Malinche. Quando questionada sobre os ‘dois grupos’ de 

estudantes – os tímidos versus os empoderados – a professora nos explica que não podemos 

falar na existência desses dois grupos, mas em dois momentos na vida desse mesmo estudante. 

O que possibilita que o estudante se sinta seguro para se expressar é a intervenção pedagógica 

dos educadores. Por essa razão, Totó Momposina foi tão enfática em afirmar que, quando 

chegou a EMEF do Circuncaribe, percebeu que a posição em que sentavam os estudantes 

imigrantes – em respeito ao mapa de sala – era um elemento que naturalizava a formação dos 

guetos.  

Diante do exposto, ponderamos que a cultura escolar - espaço de negociação, conflito, 

empréstimo e afirmação – deve ser objeto de análise bem mais profunda que o da simples 

observação. Caberia analisar os distintos papéis63 exercidos a partir dos códigos que 

condicionam o papel exercido por esse estudante:  um caderno exemplar, uma resposta certa, a 

entrega de trabalhos, o não uso do celular. Esses indícios extraídos das narrativas docentes dão 

conta de que a posição ocupada pelo imigrante na cultura escolar é fruto da própria regulação 

institucional sobre condutas e posturas. Longe de ser um invisível, o estudante imigrante pode 

sim assumir papéis de destaque ao redirecionar práticas curriculares e, para tal, a posição do 

professor nesse processo de assunção de protagonismo estudantil é fundamental. 

       

5.3 A formação docente e a Educação para Imigrantes 

O tema da formação remete a duas modalidades distintas: a formação inicial e a formação 

continuada. Os relatos docentes sugerem que, no que se refere aos cursos de Graduação, o 

tratamento dos temas de diversidade na escola foi insuficiente para a prática docente e foi 

através do trabalho cotidiano na escola que os professores compreenderam a importância de 

discutir e criar ações pedagógicas de valorização das diferenças étnicas, raciais e culturais.  

Sobre a formação continuada, podemos constatar que há uma demanda pela realização de cursos 

                                                           
63 Por ‘papéis’ temos o entendimento aportado por Castells, quando o autor afirma que estes “são definidos por 

normas estruturadas pelas instituições e organizações da sociedade” (CASTELLS, 2018, p. 54). 
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por parte das DREs e SME, pois é através das ações formativas que os professores discutem 

conceitos e desenvolvem estratégias que possibilitam a qualificação da ação didática.  

 O tema da formulação das políticas de formação foi explorado, em profundidade, através 

do relato de Rafael Ferreira, no entanto, julgamos pertinente avançar nesse tema, fazendo um 

levantamento das ações formativas relacionadas a Educação para Imigrantes, culturas latino-

americanas e fluxos migratórios.  

Das 46 ações formativas localizadas através da nossa pesquisa, 36 ocorreram entre os 

anos de 2014-2016, coincidindo com o período em que Rafael Ferreira esteve à frente da 

coordenação do Núcleo de Educação Étnico-racial. Nesse período também identificamos uma 

multiplicidade de conceitos que se desdobraram em ações relacionadas a literatura, música, 

produção audiovisual, teatro, o que remete a discussão sobre o lugar da cultura na formação 

docente. Essa metodologia de formação foi apresentada e discutida por Alves e Silva (2017) ao 

descreverem o trabalho em Educação para Imigrantes por parte do Núcleo de Educação Étnico-

racial, no entanto, os comunicados consultados no Diário Oficial evidenciam uma capilaridade 

das ações, que ocorreram em todas as regiões da cidade.  

Nesse período – de 2014 a 2016 - também é possível verificar que eixo conceitual que 

fundamentou as formações foi o tratamento da diversidade, buscando explicitar a ideia de que 

as desigualdades se fundam no entendimento de que o diferente é ser hierarquicamente desigual, 

deslocado e, consequentemente, historicamente marginalizado através da tendência 

homogeneizante e monocultural do currículo escolar. A esse respeito, Kabenguele Munanga 

(2013) sugere 

[...] a questão fundamental que se coloca hoje é o reconhecimento oficial e 

público dessas diversidades, que ainda estão sendo tratadas desigualmente no 

sistema educacional brasileiro, além de os portadores dessas identidades de 

resistência serem também vítimas dos preconceitos e da discriminação racial, 

até da segregação racial de fato. (MUNANGA, 2013, p. 22) 

 

 A formação continuada em Educação para Imigrantes vinculada aos eixos conceituais 

da Educação para as Relações Étnico-raciais possibilitou a discussão racializada dos fluxos 

migratórios contemporâneos. Exemplo disso é a oferta de um curso destinado a tratar da 

migração caribenha, em um momento em que ampliava a presença dos haitianos em São Paulo 
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e na escola, e se propunha a discussão sobre preconceitos e estereótipos vinculados aos 

imigrantes afrodiaspóricos.     

No quadro a seguir, apresentamos os resultados obtidos por esse levantamento, 

organizados da seguinte maneira: data de publicação do Diário Oficial, número do comunicado, 

nome do evento, quantidade de vagas e os conteúdos, objetivos ou temas apresentados na 

publicação.  
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Quadro 16 – Ações formativas oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo vinculadas ao tema da Educação para Imigrantes (2006-2019) 

 Data  Identificação Nome do Evento Vagas Conteúdos/Objetivos/Temas 

1 12/08/2006

, p. 39 

Comunicado nº 

1261, de 

03/08/2006. 

“Encontro de Professores de Curso Optativo de 

Línguas Estrangeiras e Culturas Indígena e 

Afro Brasileiras, da Secretaria Municipal de 

Educação (...)” 

140 A perspectiva de atendimento a população de imigrantes e aos seus 

descendentes, garantindo o direito ao acesso ao conhecimento na 

língua materna. 

2 15/10/2010

, p. 30-31 

Comunicado nº 

1.605, de 

14/10/2010 

Curso “Educação Étnicorracial; história e 

cultura africana; literatura e cultura africana, 

cultura e literatura indígena no brasil e história 

e cultura dos povos latinos.” 

105 As relações entre cultura, imigração e ideologia, enfatizando como se 

dá o processo de reprodução e de transformação de preconceitos e 

intolerância étnicorracial. 

3 16/03/2011

, p. 25 

Publicação por 

omissão DOC de 

23/09/2010 

Comunicado 345 

Curso “História e Cultura dos Povos 

Latinos (...”)  

 

Não 

inf. 

As relações entre cultura, imigração e ideologia, enfatizando como se 

dá o processo de reprodução e de transformação de preconceitos e 

intolerância etnicorracial. 

4 18/10/2014

, p. 37 

Comunicado nº 

1.597, de 

17/10/2014 

I Congresso Municipal de Educação para as 

Relações Étnico-raciais 

800 Discutir e refletir sobre a construção de identidades, nomeadamente, 

as das populações negra, branca e indígena, bem como, aquelas 

relacionadas a diversas origens nacionais (imigrantes andinos, 

caribenhos, africanos, asiáticos, etc.).  

5 25/11/2014

, p. 35 

Comunicado Nº 

1.661, de 24/11/ 

2014 

Seminário “Olhares para a Imigração em São 

Paulo: subsídios para práticas pedagógicas 

voltadas à diversidade cultural” (Mostra 

Cultural Dezembro Imigrante/2014, DRE 

Penha) 

350 Refletir sobre a presença dos alunos imigrantes na escola, fornecendo 

ao educador instrumentos de articulação da diversidade cultural de 

modo positivado e ações que combatam práticas discriminatórias e 

xenofóbicas no ambiente escolar. 

6  

25/11/2014

, p. 36 

Comunicado nº 

1.662, de 

24/11/2014 

Seminário: “Olhares para a Imigração em São 

Paulo: subsídios para práticas pedagógicas 

voltadas à diversidade cultural” (Mostra 

Cultural Dezembro Imigrante/2014, DRE 

Freguesia/Brasilândia) 

80 Refletir sobre a presença dos alunos imigrantes na escola, fornecendo 

ao educador instrumentos de articulação da diversidade cultural de 

modo positivado e ações que combatam práticas discriminatórias e 

xenofóbicas no ambiente escolar. 



 

    

 

 

 

255 

 

7 26/11/2014

, p. 39 

Comunicado nº 

1.680 de 

25/11/2014. 

Curso “Olhares para a imigração na cidade: 

contribuições para uma educação 

intercultural”. (Mostra Cultural Dezembro 

Imigrante/2014) 

70 A presença migratória na cidade de São Paulo e políticas 

públicas educacionais; Imigração africana, imigração latina, formação 

cultural latino-americana; Produção e difusão de conhecimento na 

perspectiva do eixo sul-sul. 

8 25/04/2015

, p. 74 

Comunicado nº 

619, de 

24/04/2015 

Curso “A presença imigrante em São Paulo: 

contextos educacionais e práticas 

antirracistas”. 

100 Combater estereótipos e preconceitos em relação aos estudantes 

imigrantes; Debater as características dos movimentos migratórios 

atuais, especificamente dos latino-americanos em relação ao Brasil e 

a São Paulo. 

9 25/04/2015

, p. 75 

Comunicado nº 

628, de 

24/04/2015. 

Curso “Somos todos Migrantes: educação e 

imigração na cidade de São Paulo. 

DRE Penha 

50  Oportunizar formação continuada aos servidores e servidoras do 

quadro administrativo das unidades escolares sobre a questão da 

migração em São Paulo, visando o combate a práticas de xenofobia 

no ambiente escolar.  

10 25/04/2015

, p. 76 

Comunicado nº 

629, de 

24/04/2015. 

Curso “Migração e Educação: pensando a 

presença boliviana em São Paulo” 

DRE Penha 

50  Apresentar e discutir conceitos como racismo, diversidade, 

estereótipos, identidade, corporeidade, civilidade, ancestralidade a 

partir da questão boliviana (e latino-americana) e do advento dos/as 

refugiados/as no Município de São Paulo. 

11 09/06/2015

,p. 37 

Comunicado nº 

799 de 

08/06/2015. 

Curso “Somos todos Migrantes: educação e 

imigração na cidade de São Paulo. (DRE 

Freguesia/Brasilândia) 

50 Oportunizar formação continuada aos servidores e servidoras do 

quadro administrativo das unidades escolares sobre a questão da 

migração em São Paulo, visando o combate a práticas de xenofobia no 

ambiente escolar. 

12 27/11/2015

, p. 49-50 

Comunicado nº 

1.617 de 

26/11/2015 

Curso “Somos Todos Migrantes: educação e 

migrações na cidade de São Paulo” (II Mostra 

Cultural Dezembro Imigrante/2015) 

200  Apresentar a diversidade que pode ser constatada nas correntes 

migratórias contemporâneas, e as características das culturas latino-

americanas nesse contexto. 

13 27/11/2015

, p. 50 

Comunicado nº 

1.618, de 

26/11/2015 

Curso “Compreendendo os processos 

migratórios em São Paulo: estratégias para uma 

Educação anti-xenofóbica” (II Mostra Cultural 

Dezembro Imigrante/2015) 

150 Propiciar formação continuada aos docentes, gestores e demais 

profissionais da Educação, instrumentalizando-os para a compreensão 

do contexto das migrações contemporâneas na cidade de São Paulo, o 

que propiciará, no interior da unidade educacional, ações pedagógicas 

voltadas para o combate da xenofobia e demais formas de preconceito 

e discriminação. 

14 28/11/2015

, p. 42-43 

Comunicado nº 

1.619, de 

27/11/2015. 

Curso “Juventude Migrante latino-americana 

no Cinema Contemporâneo” (II Mostra 

Cultural Dezembro Imigrante/2015) 

50 Apresentar produções audiovisuais latino-americanas, com o intuito de 

descentralizar o enfoque sobre o cinema hegemônico, oferecendo uma 

programação que traga obras cinematográficas realizadas noutras áreas 
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geográficas, na América Latina, e sob outras formas de produção que 

não a industrial, comercial e/ou televisiva, mas sim a comunitária, 

coletiva e popular 

15 28/11/2015

, p. 43 

Comunicado nº 

1.620, de 

27/11/2015. 

Curso “Territórios de Identidade e memória: os 

museus como espaços de aprendizagem e 

valorização da diversidade” (II Mostra Cultural 

Dezembro Imigrante/2015) 

50 Articular conceitualmente a produção cultural vivenciada nos espaços 

visitados ao contexto migratório contemporâneo, visando a construção 

de saberes e a imersão em culturas que partilham o espaço urbano 

paulistano. 

16 28/11/2015

, p. 43 

Comunicado nº 

1.621, de 

27/11/2015. 

Curso “Imigração Caribenha em São Paulo: 

aportes históricos, literários e Audiovisuais 

para uma prática pedagógica antirracista e 

antixenofóbica” (II Mostra Cultural Dezembro 

Imigrante/2015) 

50 Propiciar discussões que contribuam para instrumentalizar os 

profissionais de ensino, criando estratégias de combate aos 

estereótipos e preconceitos em relação aos estudantes imigrantes 

afrodiaspóricos. 

17 28/11/2015

, p. 43 

 

Comunicado nº 

1.622, de 

27/11/2015. 

Curso “Imigração e língua espanhola nas 

escolas públicas municipais de São Paulo” 

 

50 Apresentar aos docentes, gestores e quadro operacional das unidades 

escolares conhecimentos de aspectos básicos do funcionamento da 

língua espanhola, através de situações que ocorrem no ambiente 

escolar 

18 28/11/2015

, p. 43 

Comunicado Nº 

1.627, de 

27/11/2015. 

Curso “Somos Todos Migrantes: educação e 

migrações na cidade de São Paulo” (II Mostra 

Cultural Dezembro Imigrante/2015) 

200 Conceitos de migração e refúgio; Migrações no Mundo, Brasil e São 

Paulo: História e Atualidade. Legislação e Marcos; Educação e 

Interculturalidade; A presença dos Imigrantes latino-americanos e 

africanos em São Paulo e nas unidades escolares da Rede Municipal 

de Ensino. 

19 28/11/2015

, p. 43-44 

Comunicado nº 

1.628, de 

27/11/2015. 

Curso “Compreendendo os processos 

migratórios em São Paulo: estratégias para uma 

Educação antixenofóbica” 

200 Propiciar formação continuada aos docentes, gestores e demais 

profissionais da Educação, instrumentalizando-os para a compreensão 

do contexto das migrações contemporâneas na cidade de São Paulo, o 

que propiciará, no interior da unidade educacional, ações pedagógicas 

voltadas para o combate da xenofobia e das demais formas de 

preconceito e discriminação.  

20 29/01/2016  Omissão da 

publicação do doc 

de 23/09/2015 

Comunicado nº 35 

Seminário Entre textos e contextos: práticas de 

leitura das literaturas africanas, afro-brasileira, 

indígena e latino-americana. 

100 Conhecer a literatura latino-americana através de autores de diferentes 

países latinos; 

21 06/02/2016

, p. 47 

Comunicado nº 

11, de 04/02/2016 

Curso: “Respeito à diversidade no ambiente 

escolar como garantia de direitos humanos” 

150 O papel da escola enquanto instituição educativa é também trabalhar o 

convívio e a valorização das diferenças, seja ela qual for (negros, 
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brancos, gordos, magros, altos, baixos, heterossexuais, homossexuais, 

deficientes ou não, imigrantes, indígenas, etc), tenham 

garantidos/preservados seus direitos de aprendizagem. 

22 02/03/2016

,p. 39 

Comunicado nº 

175, de 

01/03/2016 

Curso “A gestão pedagógica e a Educação para 

as Relações Étnico-raciais”. 

1.850 Discutir e refletir sobre os processos migratórios recentes, sobretudo, 

das populações latino-americanas com destino à cidade de São Paulo, 

com foco nos grupos populacionais de bolivianos, os quais configuram 

o maior contingente desta população migrante; 

23 19/03/2016

, p. 53 

Comunicado nº 

287, de 

18/03/2016 

Curso “A gestão pedagógica e a Educação para 

as Relações Étnico-raciais”. 

700 Discutir e refletir sobre os processos migratórios recentes, sobretudo, 

das populações latino-americanas com destino à cidade de São Paulo, 

com foco nos grupos populacionais de bolivianos, os quais configuram 

o maior contingente desta população migrante; 

24 06/04/2016

, p. 45 

Comunicado nº 

412, de 

05/04/2016 

Curso “Migração Como Direito Humano: 

Rompendo o Vínculo com o Trabalho 

Escravo”, 

50 Subsidiar os Coordenadores Pedagógicos com aportes conceituais e 

metodológicos, com vistas a fomentar e desenvolver projetos 

educativos relacionados ao direito à migração e à prevenção ao 

trabalho escravo contemporâneo em escolas da RMESP, onde há 

concentração de jovens migrantes e/ou descendentes de migrantes. 

25 26/04/2016

, p. 38 

Comunicado nº 

503, de 

25/04/2016 

Curso “A presença imigrante em São Paulo: 

contextos educacionais e prática antirracistas” 

50 Combater estereótipos e preconceitos em relação aos estudantes 

imigrantes; Ampliar a compreensão da diversidade cultural 

presente neste continente e promover uma maior integração de seus 

habitantes; Debater as características dos movimentos migratórios; 

26 04/05/2016

, p. 42-43 

Omissão da 

publicação do doc 

de 16/04/2016. 

Comunicado nº 

12. 

Curso “Formação continuada para POSL - 

diálogo com as culturas do território através das 

literaturas: indígenas, africana, latino-

americana e das periferias, na construção de 

nosso processo autoral.” 

100 Promover a formação dos POSL dentro do projeto leitura proposto pela 

SME e além deste projeto, expandir a formação voltada para a 

emancipação das culturas nos territórios para que os POSL consigam 

desenvolver a proficiência dos alunos no mundo da leitura. 

27 05/10/2016

, p. 40 

Comunicado nº 

560, de 

03/05/2016. 

Fórum “A América Latina no currículo: 

vivenciando a cultura e refletindo sobre a 

prática pedagógica” (Mostra Cultural Brasil 

Latino/2016) 

100 Aproximar educadores das visualidades e musicalidades que 

propiciem desafios, análise das resistências e vias de acolhimento da 

história e cultura latino-americana nos currículos escolares. 

28 11/05/2016

, p. 37 

Comunicado nº 

603, de 

09/05/2016. 

Seminário “Brasil Latino: revelando a América 

Latina para a educação paulistana” (Mostra 

Cultural Brasil Latino/2016) 

180 Discutir o fluxo de informações referentes à América Latina, 

compreendendo os processos de produção e circulação de ideias, de 

modo a superar as lacunas o distanciamento constatado entre o Brasil 

e os demais países que compõe o continente; Apresentar a 
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musicalidade latino-americana, em seus ritmos, temas, contextos e 

instrumentos, como aportes para a compreensão dos processos 

históricos e culturais do continente; 

29 13/05/2016

, p. 47-48 

Comunicado nº 

620, de 

12/05/2016. 

Curso “El cantar tiene sentido - introdução ao 

espanhol por meio de canções sociais latino-

americanas”. (Mostra Cultural Brasil 

Latino/2016, DRE Santo Amaro) 

150 Propiciar aos participantes o contato com aspectos da Cultura e 

História da América Latina, por meio da análise das letras das canções; 

Desenvolver competências linguísticas referentes à comunicação em 

espanhol de forma simples, apresentando tempos verbais, expressões 

e vocabulário introdutório; Desenvolver a compreensão e possibilitar 

o uso de expressões familiares e cotidianas, assim como enunciados 

simples, que visam satisfazer necessidades concretas.  

30 26/05/2016

, p. 62 

Comunicado nº 

677, de 

25/05/2016 

Seminário “Brasil Latino: revelando a 

América Latina para a educação paulistana” 

(Mostra Cultural Brasil Latino/2016, DRE São 

Miguel) 

450 Proporcionar a discussão sobre a história e cultura da América Latina, 

promovendo o diálogo intercultural; Discutir o fluxo de informações 

referentes à América Latina, compreendendo os processos de produção 

e circulação de ideias, de modo a superar as lacunas o distanciamento 

constatado entre o Brasil e os demais países que compõe o continente; 

31 18/06/2016

, p. 43-44 

Comunicado nº 

752, de 

17/06/2016 

II Congresso Municipal de Educação para as 

Relações Étnico-Raciais 

500 Discutir e refletir sobre a construção de identidades, nomeadamente, 

as das populações negra, branca e indígena, bem como aquelas 

relacionadas a diversas origens nacionais (imigrantes andinos, 

caribenhos, africanos, asiáticos, etc.). 

32 30/07/2016

, p. 40-41 

Comunicado nº 

56, de 

27/07/2016. 

Curso “Literatura Intercultural: práticas de 

leitura das literaturas africanas, afro-brasileira, 

indígena e latino-americana” 

100 Permitir contato com conhecimentos sobre a história e a realidade de 

países africanos, da relação entre África e Brasil, e da cultura indígena 

e latinoamericana. 

33 03/08/2016

, p. 32 

Comunicado nº 

875, de 

02/08/2016. 

Curso “Migração como direito humano: 

rompendo o vínculo com o trabalho escravo” - 

módulo II” 

50 Os encontros terão como finalidade principal a troca de experiências 

pedagógicas das escolas na abordagem dos temas sobre migração, 

trabalho escravo e tráfico de pessoas.  

34 16/08/2016

, p. 28 

Comunicado nº 

915, de 

15/08/2016 

 

Jornada Municipal de Educação para as 

Relações Étnico-raciais/2016 

1.900 Educação para imigrantes: migração como direito humano: garantia do 

direito a educação (acesso, permanência e terminalidade); experiências 

de acolhimento na rede municipal de ensino. 

35 10 de 

setembro 

de 2016, p. 

24 

Comunicado nº 

987, de 

09/09/2016 

Curso El cantar tiene sentido - introdução ao 

espanhol por meio de canções sociais latino-

americanas. 

50 Propiciar aos participantes o contato com aspectos da Cultura e 

História da América Latina, por meio da análise das letras das canções; 

Desenvolver competências linguísticas referentes à comunicação em 
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espanhol de forma simples, apresentando tempos verbais, expressões 

e vocabulário introdutório;  

36 16/09/2016

, p. 27 

Comunicado nº 71 

de 23/08/2016, 

Curso “O currículo e a integralidade de seus 

sujeitos: diferença, diversidade e (des) 

igualdade em debate” 

100 Concepção de currículo integrador, Educação Integral e 

humanizadora e descolonização do currículo. História e cultura 

africana e afro-brasileira, história e cultura indígena e educação para 

imigrantes. 

37 23/09/2016

, p. 37 

Comunicado nº 

1.025, de 

22/09/2016 

Curso Relações entre línguas na escola: troca 

de saberes com a universidade 

26 A diversidade linguística e cultural: as presenças indígena, afro-

brasileiras e imigrante; A descolonização do currículo; A comunidade 

escolar e a recepção de estudantes imigrantes; 

38 05/10/2016

, p. 30 

Comunicado nº 43 Curso “recuperação paralela pela garantia dos 

direitos de aprendizagem” 

60 15/09/2016: a formadora Roxana abordará a situação da maior parte 

dos bolivianos que vivem em São Paulo; como são as trajetórias, suas 

condições de moradia e trabalho, o acesso ao serviço público e ainda o 

luto migratório vivido por muitos deles. Além disso, Roxana também 

trará algumas das principais diferenças entre nosso idioma e o espanhol 

que podem gerar dificuldades na aprendizagem da alfabetização da 

língua portuguesa como segunda língua. 

39 26/10/2016

, p. 38 

Comunicado nº 

1.110, de 

25/10/2016. 

IV Seminário Leituraço 900 Os profissionais envolvidos com as ações de leitura promovidas pela 

SME, especialmente o ‘Leituraço!’ vêm, desde 2014, quando da sua 

primeira edição, realizando trabalhos de promoção e afirmação de 

literaturas não hegemônicas. Trata-se da leitura de obras de autores e 

autoras africanos, afro-brasileiros, indígenas, imigrantes e das 

periferias da cidade de São Paulo (...)   

40 05/12/2017

, p. 38 

Comunicado nº 

1.123, de 

04/11/2017. 

II Seminário Dezembro 

Imigrante de 2017 

450 Discutir questões transversais de interesse dos participantes como 

acesso das populações imigrantes e refugiados aos serviços públicos 

de educação, saúde, cultura e trabalho.  

41 21/06/2018

, p. 46 

Comunicado nº 

627, de 

20/06/2018. 

Curso “Escravo, nem pensar!– direito do 

migrante e prevenção ao trabalho escravo e 

infantil” 

50 Fomentar junto aos Coordenadores Pedagógicos o desenvolvimento de 

projetos educativos e conscientização sobre o direito à migração e à 

prevenção do trabalho escravo, nas escolas municipais de são paulo 

onde há concentração de jovens migrantes e/ou descendentes de 

migrantes.  
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42 10/10/2018

, p. 37 

Comunicado nº 

905, de 

24/09/2018. 

III Congresso Municipal de Educação para as 

Relações Étnico—raciais 

450 Compreender como as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de 

aula sobre as temáticas étnico-raciais (povos indígenas, povos 

africanos e afro-brasileiros, e povos imigrantes) trazem um novo olhar 

sobre a sociedade brasileira. 

43 09/03/2019

, p. 27 

Comunicado nº 

181, de 

08/03/2019. 

Curso “Portas Abertas: português para 

imigrantes”. 

35 Não informado. A publicação remete a um link não encontrado. 

44 24/05/2019

, p. 32 

Comunicado nº 

25, de 

23/05/2019. 

“Seminário Junho Imigrante”. 400 Não informado. A publicação remete a um link não encontrado. 

45 06/05/2019

, p. 28 

Comunicado nº 

32, de 04/06/2019 

Seminário “Junho Imigrante - Migração e 

Direitos Humanos: a diversidade imigratória 

nos espaços e tempos das unidades 

educacionais das DREs Guaianases, São 

Miguel e Itaquera". 

450 Não informado. A publicação remete a um link não encontrado.  

46 25/06/2019

, p. 35 

Comunicado nº 

26, de 

30/05/2019. 

Seminário “Junho Imigrante 2019”. 300 Não informado. A publicação remete a um link não encontrado. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados no Diário Oficial da cidade de São Paulo, entre os meses de janeiro e outubro de 2019. 
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Considerações finais  

¡Sin pertinencias, pero con mucha equipaje! Assim finalizamos esse movimento de 

imersão na escola pública paulistana na qual buscamos entender a presença do imigrante latino-

americano na rede de ensino e conhecer como esse rosto se inscreve no cotidiano da escola. Na 

bagagem, trazemos novas músicas, poesias, reinterpretação de discursos, histórias de querência 

e relatos sobre essa paisagem humana que se transforma e exige que educadores se reinventem 

cotidianamente.  

     As problemáticas sobre a Educação para Imigrantes foram apresentadas através do 

nosso instrumento de sondagem, cujos resultados apontaram que a barreira linguística ainda é 

a principal dificuldade encontrada entre os educadores. Na pesquisa de campo, conhecemos 

práticas que visam derrubar essas barreiras, como o que foi relatado pelas professoras Pola 

(Língua Portuguesa, EMEF do Circuncaribe) e Rigoberta Menchú (Geografia, EMEF da 

Mesoamérica), docentes que relataram propiciar momentos em que a participação do estudante 

hispano-falante se manifesta em sua língua nativa, tanto apresentando trabalhos quanto 

levantando dúvidas sobre o conteúdo ensinado na aula. Também foi interessante o relato de 

Gabriela Mistral (Língua Portuguesa, EMEF dos Andes) que, a partir de negociações com a 

direção da escola, reserva alguns horários de sua jornada de trabalho para dar aulas de reforço 

para os estudantes de origem imigrante. O tema do ensino de Língua Portuguesa nessas escolas 

enseja uma crítica, especialmente por conta da ausência de propostas orientada para as 

discussões mais recentes sobre o ensino de Língua Portuguesa como Língua Estrangeira, ou 

‘Português como Língua de Acolhimento’ (PLAC). Não houve menção a esse tipo de proposta 

nos relatos das professoras de Língua Portuguesa tampouco os documentos oficiais trazem esse 

tipo de orientação, o que aponta para a necessidade da Secretaria Municipal de Educação criar 

ações específicas de formação de professores que lecionam nas escolas com grande número de 

imigrantes.        

Através dos relatos dos professores, buscamos identificar em que medida a narrativa 

docente se aproxima das políticas curriculares oficiais, através da comparação entre os 

documentos propostos pela SME -  Direitos de Aprendizagem (2016) e Currículo da Cidade 

(2017) – e o trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas. Apesar de algumas menções a esses 

documentos, nos deparamos com uma realidade polifônica quando obtivemos acesso ao que é 
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realmente ensinado por esses professores. Indubitavelmente o contexto de trabalho nessas 

escolas, marcadas pela presença imigrante, exerce muito mais influência sobre as práticas que 

as normativas oficiais. A análise desses documentos demonstrou que, com algumas exceções, 

o currículo proposto pela SME é superficial ao tratar das perspectivas conceituais referentes as 

diversidades étnicas, raciais e culturais. Considerando o currículo ensinado por esses 

professores, localizamos práticas pedagógicas que propõe discussões pertinentes ao contexto 

da Educação para Imigrantes, através de distintas estratégias, todavia, há uma forte demanda 

pela formação que propicie o aprofundamento de conceitos. 

Em relação a formação no Ensino Superior, foi possível aferir que no que se refere à 

titulação, os 16 participantes são detentores de diplomas de licenciatura em sua área de atuação 

e alguma formação adicional, seja uma segunda Graduação (5), cursos de Especialização (2), 

Mestrado concluído (5) e em andamento (1), e Doutorado concluído (1) ou em andamento (1). 

Porém, esses educadores apontam severas críticas ao currículo do Ensino Superior, 

especialmente no que se refere a inconsistência nos debates sobre a prática educativa e os 

contextos escolares, e evidenciam um distanciamento entre as discussões teóricas e o ofício 

docente, como lembrou o professor Victor Jara. Também foi revelada a disputa epistemológica 

no interior da universidade, exemplificada pela resistência a oferta de disciplinas que tratam de 

temas relacionados as diversidades, mencionada pela professora Juana Azurduy. A demanda 

por formação surge nos momentos em que dialogamos acerca dos cursos e demais eventos 

formativos da SME além da discussão da JEIF.  

Uma constatação muito elucidativa surgiu justamente em um diálogo sobre o significado 

da JEIF na formação docente. A professora Emiliana afirmou que ‘a JEIF provoca’, pois 

introduz os temas, mas em virtude de alguns fatores como o tempo de duração (1h30 por dia), 

não dá conta de avançar no debate conceitual e é nesse momento que faz falta os cursos de 

formação continuada oferecidos pela DRE e pela SME. A participação nesses cursos 

específicos sobre alguns temas tem o potencial que qualificar o trabalho desses educadores, que 

repensam suas práticas a partir da discussão aprofundada dos conceitos. Exemplo disso é o 

relato da professora Omara Portuondo, que se lembrou de um curso realizado há quase vinte 

anos, e que para ela foi muito significativo. Outro tema interessante que surgiu nesses relatos 

foi a relevância da organização de eventos que unifiquem escolas de uma região para tratar de 
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temas em comum – eventos em polos, como sugeriu a CP da EMEF dos Andes. No relato de 

Totó Momposina, é apontada ainda a relevância das formações oferecidas pelo Núcleo de 

Educação Étnico-racial, especialmente quando a professora se recordou da importância dos 

Congressos, pois foi nele que ela conheceu colegas de outras escolas e pode viver a experiência 

da consolidação de redes de diálogo entre escolas e constituir parcerias.     

Um tema que, inicialmente, pensamos que poderia surgir com mais intensidade na 

pesquisa é o trabalho interdisciplinar e coletivo. A professora Malinche aponta essa dificuldade 

quando reflete sobre projetos realizados individualmente por professores, que poderiam ser 

enriquecidos se contassem com a articulação e envolvimento coletivo. Dentre as entrevistas 

realizadas, apenas na EMEF do Circuncaribe foi possível verificar o trabalho de parceria entre 

docentes, com a ressalva da afinidade entre Emiliana e Totó Momposina, que trouxeram 

parcerias – internas e externas - para a realização de suas atividades.    

Consideramos que, para garantir a visibilidade dos estudantes de origem imigrante na 

escola, a reorganização pedagógica parte primeiramente dos professores, que se comprometem 

a trazer para as suas aulas os aspectos da cultura (música, trabalhos manuais, poesia, 

alimentação) e optam por reorganizar os planos de ensino de modo que a História e Cultura da 

América Latina seja contemplada com um pouco mais de profundidade. Apesar de a maioria 

dos educadores lamentarem não ter um conhecimento aprofundado sobre a cultura latino-

americana evidenciam, através de seus relatos, o interesse em conhecer mais da realidade da 

região. Sobre a presença dos repertórios culturais dos imigrantes na da escola, percebemos as 

Mostras Culturais são os momentos privilegiados para a garantia dessa visibilidade, no entanto, 

também localizamos na pesquisa documental exemplos de valorização das culturas, como 

análise de obras de arte em Reuniões Pedagógicas e visita a exposições. Trata-se de um esforço 

que poderia ser subsidiado por ações efetivas de Políticas Públicas, especialmente quando 

tomamos o que está presente na Política Municipal para a População Imigrante – que 

lamentavelmente não foi citada por nenhum dos educadores que atuam nas escolas visitadas.     

Percebemos alguns elementos de uma prática pedagógica voltada para a 

interculturalidade, especialmente quando foram descritas ações vinculadas ao protagonismo da 

comunidade escolar no espaço escolar e do estímulo a participação estudantil nessas propostas. 

As ações que mais se aproximam da perspectiva intercultural foram relatadas pelas educadoras 
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que abriram as portas para as atividades da comunidade boliviana, e reorganizaram seus 

projetos pensando nesse protagonismo da comunidade.  

A perspectiva Intercultural tem possibilidade de avançar nessas escolas e, para tal, serão 

necessárias ações coletivas de formação – oportunizadas na JEIF e promovidas pelos órgãos 

regionais - como apontaram os educadores entrevistados, para que as problemáticas e os 

conceitos sejam discutidos, subsidiando a reorientação dos PPPs e dos planos de ensino. O tema 

da Educação para Imigrantes é complexo e, através dessa pesquisa, nos dispusemos a contribuir 

para a discussão através da narrativa dos educadores, da documentação escolar e na análise das 

Políticas Públicas, numa perspectiva desde dentro – pois sou professora na rede de ensino 

pesquisada. Estar nesse local privilegiado -  o de colega de trabalho -  possibilitou diálogos 

francos com os entrevistados, que expuseram suas angústias, críticas e expectativas em relação 

ao acolhimento dos estudantes imigrantes e de origem imigrante nas escolas da Rede Municipal 

de Ensino de São Paulo. A escola, esse lugar de ‘sobretudo gente’, está em constante 

movimento. Novos rostos vão se somando a cultura escolar e, com eles, emergem novos 

desafios que potencializam e redefinem as percepções sobre a atividade educativa. 
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Apêndice I – Instrumento de sondagem “A presença dos estudantes Imigrantes na escola”, 

(segmento: educadores) 

Roda de conversa “Educação para Imigrantes na cidade de São Paulo: desafios e possibilidades” 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – 26 de agosto de 2017 

 

Sondagem: A presença dos estudantes Imigrantes na escola 

 

Rede de Ensino: ____________ Modalidade: __________ Componente: ________________ 

Nacionalidades que você atende: ________________________________________________ 

 

 

( 0 ) Nunca acontece  (1) Raramente  (2) Na maior parte das vezes ( 4) Sempre acontece 

 

 

Com qual das afirmações abaixo você identifica a postura dos seus alunos imigrantes?  

(  ) Executam bem as tarefas, demonstrando boa vontade e pouca dificuldade. 

(  ) Realizam  rapidamente da tarefa, sem revisar ou verificar possíveis erros.  

(  ) Demoram para iniciar a tarefa e prolongam sua finalização (se distraem com facilidade). 

(  ) Não iniciam imediatamente a tarefa, alegando não compreender a comanda, e solicitam intervenção 

e auxílio constantemente.  

(  ) Se recusam a realizar as atividades, alegando os mais variados motivos: incompreensão, falta de 

material, dificuldade na leitura, enfermidade, etc. 

 

Pensando nas aprendizagens de seus alunos imigrantes, eles  

(  ) têm mais dificuldades em compreender os conceitos científicos dos conteúdos de ensino (localizar 

dados, interpretar trechos de textos, compreender situações-problema). 

(  ) têm mais dificuldades em realizar atividades que exigem habilidades (classificação, comunicação 

oral, desenho, interpretação, etc) e destrezas (recorte, pintura, deslocamento corporal, etc.)    

(  ) têm mais dificuldades em assimilar as normas, valores, hábitos e as convenções sociais do ambiente 

escolar.  

 

Pensando na relação entre o Currículo e a Imigração, no trabalho cotidiano da sua escola 

(  ) Enfatiza que somos formados por diversas culturas e busca, de alguma maneira, valorizá-las. 

(  ) São adicionados ao currículo alguns temas referentes à cultura dos alunos imigrantes. 

(  ) Foi feito um esforço para reestruturar o planejamento e os programas dos cursos, para contemplar as 

diversidades presentes na escola.  

(  ) São promovidas atividades junto à comunidade escolar (palestras, rodas de conversa, etc.) nas quais 

convida-se as famílias imigrantes para falarem de suas culturas.  

 

De um modo geral, os estudantes imigrantes da sua escola 

(  ) Se esforçam para realizar as atividades, mesmo com muitas dificuldades. 

(  ) Atingem um rendimento escolar superior ao dos alunos brasileiros, pois são muito mais esforçados. 

(  ) Raramente se envolvem em conflitos  com os estudantes brasileiros e outros imigrantes. 

(  ) Relatam aos professores e funcionários as dificuldades enfrentadas.  

(  ) As famílias dos imigrantes são muito presentes na escola (reunião de pais, convocações, Conselho, 

APM, festas).  
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Na sua Formação Inicial (Magistério, Normal, Licenciatura), em algum momento você teve aulas que 

explorassem as diversidades étnicas, raciais e nacionais na escola, de forma sistematizada?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

Participou de alguma atividade formativa (curso, seminário, simpósio, colóquio, mostra, congresso, 

jornada, etc.) sobre o tema das diversidades étnicas, raciais e culturais oferecidas por seu empregador? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

Na sua opinião, qual a principal dificuldade em trabalhar com os estudantes imigrantes e suas famílias? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

 

Você já teve contato com as manifestações culturais das comunidades imigrantes? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

Já viajou para alguns dos países de onde seus estudantes imigrantes são oriundos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

As dificuldades encontradas na escola são discutidas coletivamente na sua escola (JEIF, ATPC, Horário 

Coletivo, Reunião Pedagógica, etc.)? A Gestão Escolar está envolvida na discussão? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Autoriza que essas informações sejam utilizadas como dados para a pesquisa em andamento, relacionada 

a Educação para Imigrantes, desenvolvida pela pesquisadora Adriana de Carvalho Alves, sob orientação 

do Prof. Dr. João Clemente de Sousa Neto? 

(   ) Não autorizo. 

(   ) Autorizo.  

 

Nome: _________________________________________________ RG: ______________________ 

e-mail: ________________________________ Assinatura: _________________________________ 
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Apêndice II – Instrumento de sondagem “A presença dos estudantes Imigrantes na 

escola”, (segmento: público amplo) 

 

Roda de conversa “Educação para Imigrantes na cidade de São Paulo: desafios e possibilidades” 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – 26 de agosto de 2017 

 

Sondagem: A presença dos estudantes Imigrantes na escola 

 

Profissão/ Ocupação: _____________________________ idade: __________ 

 

 

Qual o seu envolvimento com a temática da Imigração? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Na sua opinião, qual o papel da escola na discussão dos fluxos migratórios contemporâneos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Quais informações você tem acerca da presença de estudantes imigrantes nas escolas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Para você, qual impacto as comunidades imigrantes tem na formação da cultura e da identidade da 

cidade de São Paulo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

 

Autoriza que essas informações sejam utilizadas como dados para a pesquisa em andamento, relacionada 

a Educação para Imigrantes, desenvolvida pela pesquisadora Adriana de Carvalho Alves, sob orientação 

do Prof. Dr. João Clemente de Sousa Neto? 

 

(   ) Não autorizo ( ) Autorizo.  

 

 

Nome: ____________________________________________ RG: _________________________ 

 

e-mail:_________________________________________ Assinatura: ________________________ 
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Apêndice III – Roteiro Semiestruturado:  Assistente Técnico da Secretaria Municipal de 

Educação 

“Art. 20. A educação observará o princípio da interculturalidade, promovendo o diálogo entre as diferentes 

culturas, a cidadania democrática e a cultura de paz, cabendo ao Poder Público Municipal: 

I - priorizar e ampliar ações educativas de combate à xenofobia, considerando as suas interfaces com as demais 

formas de discriminação; 

II - introduzir conteúdos que promovam a interculturalidade e a valorização das culturas de origem dos alunos 

imigrantes ou filhos de imigrantes dentro das grades curriculares, em todas as disciplinas e etapas de educação, 

com inclusão de materiais pedagógicos sobre a temática das correntes migratórias contemporâneas, 

compreendendo o refúgio, e o diálogo intercultural; 

III - fortalecer e ampliar programas de formação intercultural voltados para profissionais de ensino; 

IV - promover, divulgar e garantir apoio pedagógico, material e institucional a projetos de acolhimento, promoção 

da interculturalidade e valorização da cultura de origem dos alunos imigrantes e de suas famílias, com sua 

participação, nos estabelecimentos de ensino e equipamentos públicos municipais em geral. 

(Decreto Nº 57.533, de 15/12/2016 - Regulamenta a Lei nº 16.478, de 8 de julho de 2016, que institui a Política 

Municipal para a População Imigrante) 

 

Nome _______________________________________________________________ 

Tempo de exercício na Rede e na função __________________________________________ 

Cargo base __________________________________________________________________ 

Formação ___________________________________________________________________  

 

1-Como se insere (ou se inseriu) a discussão da Educação para Imigrantes no Plano de 

Trabalho da equipe do Núcleo Técnico de Currículo/Núcleo de Educação para as Relações 

Étnico-raciais?  

 

2-Quais as principais dificuldades encontradas no planejamento e execução das ações 

formativas para educadores relacionadas a essa temática? 

 

3-Quais demandas são apresentadas pelos educadores em relação a essa temática, no cotidiano 

do trabalho do Núcleo? 

 

4-Como a Gestão Municipal busca (ou buscou) atender as demandas anteriormente 

mencionadas? 

 

5-Considerando as atribuições do Poder Público Municipal na implementação da Lei Municipal 

16.478/16, quais ações foram realizadas para atender a esse dispositivo? 
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Apêndice IV – Roteiro Semiestruturado: Gestores das unidades escolares 

 

 

Nome e idade _______________________________________________________________ 

Tempo de exercício na Rede e no cargo __________________________________________  

Tempo de exercício na escola __________________________________________________  

Formação __________________________________________________________________ 

 

 

1-Quando você iniciou exercício nessa unidade escolar, você tinha conhecimento da quantidade 

de matrículas de estudantes imigrantes da mesma? 

 

2-Nos últimos anos você participou de alguma ação de formação continuada relacionada ao 

tema da Educação para Imigrantes? (Em caso afirmativo, essa formação contribuiu para o 

aprimoramento do seu trabalho?) 

 

3-No desempenho da função gestora, quais as principais dificuldades encontradas no 

atendimento aos estudantes imigrantes? Como você lida com essas dificuldades? 

 

4-O que você observa a respeito do acompanhamento escolar das famílias imigrantes? 

 

5-Qual sua expectativa em relação à atuação da DRE e/ou SME no acompanhamento e suporte 

ao trabalho desenvolvido na escola? 

 

6-Você tem familiaridade com a legislação e normatizações relacionadas à Imigração e o direito 

educativo para imigrantes?  

 

7-Nas reuniões de organização previstas no calendário da Rede o tema da Educação para 

Imigrantes é parte da pauta? (reuniões na DRE e na unidade escolar) 

 

8-Existe alguma situação vivenciada em sua atuação gestora que gostaria de destacar? 
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APÊNDICE V– Roteiro Semiestruturado: professores de Arte, Geografia, Língua Portuguesa e História 

 

Identificação: 

Nome e idade _______________________________________________________________________ 

Tempo de docência na Rede e na escola __________________________________________________ 

Formação __________________________________________________________________________ 

Componente curricular _______________________________________________________________ 

Turmas que leciona __________________________________________________________________ 

 

 

 

1-Como você avalia seu conhecimento pessoal sobre a História e Cultura da América Latina? 

 

2-Na sua formação inicial (graduação), você teve no currículo disciplinas que discutiram o conceito de 

diversidade cultural, multiculturalismo ou interculturalidade, subsidiando seu trabalho na escola? 

 

3-Na sua trajetória profissional na RMESP, você participou de alguma atividade de formação continuada 

relacionada à temática da Educação para Imigrantes e dos fluxos migratórios contemporâneos? Em caso 

afirmativo, poderia descrevê-la? 

 

4-Quando iniciou a docência nessa escola, você já tinha conhecimento da quantidade e procedência dos 

estudantes imigrantes nela matriculados? Nos primeiros contatos com esses estudantes você identificou 

alguma dificuldade? (em caso afirmativo, quais foram? E com quem você dialogou para entender essas 

dificuldades e criar estratégias para equacioná-las?)  

 

5-Como você avalia o rendimento escolar dos estudantes imigrantes?  

 

6-Nos momentos de formação continuada em serviço (RPs, JEIF, PEA) de que forma os temas da 

Educação para Imigrantes aparece nas discussões?  

 

7-Como você avalia seu conhecimento sobre os fluxos migratórios contemporâneos e, considerando o 

conteúdo das suas aulas, você consegue estabelecer relações entre o currículo prescrito da sua disciplina 

e esse tema?  

 

8-Você já desenvolveu atividades (aulas, sequências didáticas, projetos) relacionadas à cultura dos 

estudantes imigrantes que a sua escola recebe? Poderia descrever alguma dessas ações (foram da sua 

disciplina ou foi feito em parceria com outros colegas)?  

 

 

9-Tendo em vista que o tema da Educação para Imigrantes é uma política pública de Estado, se pudesse 

comunicar-se com os formuladores das políticas, que considerações faria? Que expectativas você tem 

em relação a atuação da DRE e da SME em relação ao tema da Educação para Imigrantes?  

 

10-Gostaria de relatar alguma situação vivenciada em sua prática docente em relação aos estudantes 

imigrantes? 
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Anexo I - Letra da música Bolívia, utilizada pela professora Malinche como recurso didático.  

Bolivia 

Jorge Drexler 

 

Europa, 1939. 

Todos decían que no en las cancillerías 

(años de guerra caliente 

Varios años antes de la guerra fría). 

Todos decían que no, 

Cuando dijo que sí Bolivia. 

Berlín era un nido de ratas. 

El paladín de la bravata, gritaba, 

Llenaba estadios 

De un árido erial de desvarío ario, 

Un árido erial de desvarío ario. 

Las puertas se iban cerrando. 

El tiempo colgaba de un pelo. 

Y aquel niño en los brazos de mis abuelos. 

Y el pánico era evidente. 

Y todo lo presagiaba: 

El miedo ganaba cauce, 

Abría fauces, vociferaba. 

Y entonces llegó del frío, 

En pleno glaciar hiriente, 

Una insólita vertiente de agua tibia: 

Todos decían que no, 

Cuando dijo que sí Bolivia. 

Y el péndulo viene y va 

Y vuelve a venir e irse 

Y tras alejarse vuelve 

Y tras… 
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Anexo II - Letra da música Movimiento, utilizada pela professora Malinche como recurso didático.  

 

Movimiento 

Jorge Drexler 

 

Apenas nos pusimos en dos pies 

Comenzamos a migrar por la sabana 

Siguiendo la manada de bisontes 

Más allá del horizonte 

A nuevas tierras, lejanas 

Los niños a la espalda y expectantes 

Los ojos en alerta, todo oídos 

Olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido 

Somos una especie en viaje 

No tenemos pertenencias sino equipaje 

Vamos con el polen en el viento 

Estamos vivos porque estamos en movimiento 

Nunca estamos quietos, somos trashumantes 

Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes 

Es más mío le que sueño que lo que toco 

Yo no soy de aquí 

Pero tú tampoco 

Yo no soy de aquí 

Pero tú tampoco 

De ningún lado del todo 

De todos lados un poco 

Atravesamos desiertos, glaciares, continentes 

El mundo entero de extremo a extremo 

Empecinados, supervivientes 

El ojo en el viento y en las corrientes 

La mano firme en el remo 

Cargamos con nuestras guerras 

Nuestras canciones de cuna 

Nuestro rumbo hecho de versos 

De migraciones, de hambrunas 

Y así ha sido desde siempre, desde el infinito 

Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito 

Cruzamos galaxias, vacío, milenios 

Buscábamos oxígeno, encontramos sueños 

Apenas nos pusimos en dos pies 

Y nos vimos en la sombra de la hoguera 

Escuchamos la voz del desafío 
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Siempre miramos el río 

Pensando en la otra rivera 

Somos una especie en viaje 

No tenemos pertenencias sino equipaje 

Vamos con el polen en el viento 

Estamos vivos porque estamos en movimiento 

Nunca estamos quietos, somos trashumantes 

Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes 

Es más mío le que sueño que lo que toco 

Yo no soy de aquí 

Pero tú tampoco 

Yo no soy de aquí 

Pero tú tampoco 

De ningún lado del todo y 

De todos lados un poco 

Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos 

Si quieres que algo se muera, déjalo quieto 
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Anexo III – Letra da música La Raza, utilizada pelas professoras Emiliana e Totó Momposina 

como recurso didático. 

 

La Raza 

Santa Mala 

 

Somos de la raza 

Qué vinimos arrasando 

Por el resto de tu vida improvisando la honda...  

Hip hop boliviano...! 

Está és tu mafia Candela tu mafia andina, divina ardiente como el fuego que circula entre 

tus venas. 

Raperas clandestinas callejeras y no poceras cien por ciento hip hop escuchando mi cultura 

esto no suena aventura. 

Mucha gente nos discrimina por la ropa ancha dicen que somos pandilleras y rateras no saben 

lo que dicen por qué no lo viven, todos los raperos y raperas los decimos a esos pendejos 

que 

no entienden no comprenden mi cultura urbana se los llama... Jaaa 

Los nadie los hijos de nadie los dueños de nada los hijos de puta que no hacen nada por mi 

Bolivia... 

Raza. Raza... Andina boliviana que se mete en tu cabeza raza hip hop orgullo boliviano .este 

estilo los engancho con mis pantalones anchos, al estilo pancho 

Soy rapera más Crazy Que cualquiera… 

Y respeto a todos los raperos sinceros verdaderos .Esto es cultura urbana, andina, Boliviana 

raza hip hip orgullo boliviano. 

Qué se sienta el orgullo del latino 

Qué se sienta el orgullo boliviano 

Qué se sienta el orgullo del Latino 

Qué se sienta el orgullo boliviano 

Levantó el puño muy en alto orgullo boliviano  
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raza guerrera por el mundo abriendo nuevos senderos 

Luchando más de 500 años sobreviviendo al estado colonial 

Aquí está mi raza Oriente y occidente 

Presente en la diversidad sangre morena que corre por estas venas. 

Colores andinos, divinos, nativo, viento Ecco de los Andes, raíces y culturas ancestrales 

como tales males nos quieren separar odio y conflicto entre he hermanos paz ideología 

división "cuál es la situación" el común denominador la discriminación escucha el 

movimiento urbano 4por 4 

hip hop representando 

Pensamiento y sentimiento rap urbano canto por unidad, armonías, y equidad entre la 

sociedad... Santa mala te demuestra la verdad la hermandad. 

Latino América al sondo una solo voz de paz y unión... 
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ANEXO IV – Letra da música Diáspora, utilizada como recurso didático pela professora Juana 

Azurduy. 

 

Diáspora 

Tribalistas 

 

Acalmou a tormenta 

Pereceram 

O que a estes mares ontem se arriscaram 

E vivem os que por um amor tremeram 

E dos céus os destinos esperaram 

Atravessamos o mar Egeu 

Um barco cheio de Fariseus 

Com os Cubanos 

Sírios, ciganos 

Como Romanos sem Coliseu 

Atravessamos pro outro lado 

No rio vermelho do mar sagrado 

Os center shoppings superlotados 

De retirantes refugiados 

You 

Where are you? 

Where are you? 

Where are you? 

Onde está 

Meu irmão sem irmã 

O meu filho sem pai 

Minha mãe sem avó 

Dando a mão pra ninguém 

Sem lugar pra ficar 

Os meninos sem paz 

Onde estás meu Senhor 

Onde estás? 

Onde estás? 

Deus! Ó Deus! Onde estás que não respondes? 

Em que mundo, em qu'estrela tu t'escondes 

Embuçado nos céus? 

Há dois mil anos te mandei meu grito 

Que embalde… 
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ANEXO V – Letra da poesia Me gritarón Negra, de Victoria Santa Cruz, utilizada como 

recurso didático pelas professororas Totó Momposina e Emiliana. 

 

Me Gritaron Negra 

 

Victoria Santa Cruz 

Tenía siete años apenas, 

apenas siete años, 

¡Que siete años! 

¡No llegaba a cinco siquiera! 

De pronto unas voces en la calle 

me gritaron ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

“¿Soy acaso negra?” – me dije ¡SÍ! 

“¿Qué cosa es ser negra?” ¡Negra! 

Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra! 

Y me sentí negra, ¡Negra!  

Como ellos decían ¡Negra!  

Y retrocedí ¡Negra! 

Como ellos querían ¡Negra! 

Y odié mis cabellos y mis labios gruesos 

y miré apenada mi carne tostada 

Y retrocedí ¡Negra! 

Y retrocedí… 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

Y pasaba el tiempo, 

y siempre amargada 

Seguía llevando a mi espalda 

mi pesada carga 

¡Y cómo pesaba! … 

Me alacié el cabello, 

me polveé la cara, 

y entre mis cabellos siempre resonaba 

la misma palabra 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra!  

Hasta que un día que retrocedía, 

retrocedía y que iba a caer 
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¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!  

¿Y qué? 

¿Y qué? ¡Negra!  

Sí ¡Negra!  

Soy ¡Negra! 

Negra ¡Negra!  

Negra soy 

¡Negra! Sí 

¡Negra! Soy 

¡Negra! Negra 

¡Negra! Negra soy 

De hoy en adelante no quiero 

laciar mi cabello 

No quiero 

Y voy a reírme de aquellos, 

que por evitar – según ellos – 

que por evitarnos algún sinsabor 

Llaman a los negros gente de color 

¡Y de qué color! NEGRO 

¡Y qué lindo suena! NEGRO  

¡Y qué ritmo tiene!  

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO  

Al fin 

Al fin comprendí AL FIN  

Ya no retrocedo AL FIN  

Y avanzo segura AL FIN  

Avanzo y espero AL FIN 

Y bendigo al cielo porque quiso Dios 

que negro azabache fuese mi color 

Y ya comprendí AL FIN  

Ya tengo la llave  

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO  

¡Negra soy! 

 




