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Resumo:  O  trabalho  busca  descrever  e  analisar  a  inserção  escolar  de

migrantes/imigrantes  e/ou  descendentes  de  migrantes/imigrantes  estabelecidos  na

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, investigando se tais processos podem acarretar

inclusão  ou  exclusão  e  também  sua  adaptação  às  transformações  da  sociedade

abrangente. São os primeiros resultados de uma pesquisa básica de análise qualitativa e

de  caráter  descritivo,  que  foi  realizada  através  de  revisão  de  literatura,  análise  de

documentos normativos e de fontes bibliográficas primárias e secundárias, bem como de

observação participante, de entrevistas realizadas com os alunos, pais, equipe técnica e

professores de escolas no município do Rio de Janeiro. De forma provisória é possível

sinalizar que migrantes/imigrantes, ou seus filhos, quando passam a frequentar a escola,

entram, rotineiramente, em choque com os valores, comportamentos e informações que

lhes são apresentados. Observamos, também, que os estereótipos e o desconhecimento

ainda  são  muito  fortes  e  norteiam  o  comportamento  dos  diversos  atores  no  espaço
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escolar.

Palavras-chave: migração, socialização, escola, diversidade cultural. 

O objetivo geral do texto  é analisar e contribuir para favorecer concretamente a

integração sociocultural dos imigrantes e seus filhos. O problema formulado é a recepção e

a percepção dos filhos  de imigrantes  na escola  pública e as questões relacionadas  à

diversidade e  à diferença na escola e nas salas de aula,  além de outros  espaços de

convivência  derivados  do  ingresso  e  da  inclusão  desses  alunos  na  vida  escolar.  Os

métodos utilizados nesta pesquisa foram: pesquisa bibliográfica e documental, observação

participante e entrevistas abertas.

Pretende-se investigar como a escola, que se conforma cada vez mais como um

espaço  plural  e  diversificado  culturalmente,  lida  com  as  diferenças  e  as  dificuldades

surgidas ao se lidar com os diferentes, no caso, imigrantes ou seus filhos, estrangeiros,

dentro das salas de aula e no ambiente escolar em sentido mais amplo.

Na  prática,  esse  espaço  plural  e  diversificado  nos  faz  refletir  sobre  algumas

questões,  tais  como:  de  que  maneira  o  docente  lida  com  alunos  de  outras  etnias,

nacionalidades e/ou origens regionais? Suas atitudes são de acolhimento, indiferença ou

exclusão? A prática docente  é influenciada a partir desta diferenciação em sala de aula?

Como a  cultura  diversificada  é trabalhada  pelo  profissional  na  escola?   Os  textos  e

materiais  didáticos  existentes  sobre  multiculturalidade,  interculturalismo,  valorização  de

diferentes culturas conseguem atender estes questionamentos?

Tal pluralidade pode ser marcada por muitos conflitos de interesses e divergências,

mas a reflexão acerca das posturas adotadas e o olhar do outro sobre a prática em sala

de aula pode enriquecer e contribuir para atitudes mais tolerantes e acolhedoras diante

das diferenças culturais. 

Para além das dificuldades, há um interesse em conhecer e verificar como estão sendo

realizadas  e  experimentadas  práticas  que  venham se  consolidando  como  positivas  e

criativas para lidar com as questões acima indicadas. 

Estas reflexões também respondem pela ampliação e enriquecimento dos horizontes

culturais de alunos e demais atores sociais que compõem a equipe escolar. A leitura do

mundo, na sua multiplicidade e na sua unidade, bem como na sua diversidade, consiste

em  momento  privilegiado  da  educação  em  ato,  sobretudo  ao  considerarmos  o  novo

contexto da imigração e do refúgio no Brasil.



A socialização dos imigrantes

Há uma longa tradição da Antropologia que aponta para a importância da socialização

dos imigrantes, utilizando normalmente os termos aculturação, assimilação, e no caso de

autores norte-americanos, americanização. 

Utilizando as definições de Cuche podemos compreender a aculturação como:

 (...) o conjunto de fenômenos que resultam de um contato contínuo e direto entre grupos
de indivíduos de culturas diferentes e que provocam mudanças nos modelos (patterns)
culturais iniciais de um ou dos dois grupos. (CUCHE, 2002. p. 115).

Ainda segundo Cuche, a assimilação:

(...)  deve  ser  compreendida  como  a  última  fase  da  aculturação,  fase  aliás  raramente
atingida.  Ela  implica  o  desaparecimento  total  da  cultura de origem de um grupo e  na
interiorização completa da cultura do grupo dominante. (CUCHE, 2002. p.116).

Tais  definições  são  tributárias  dos  estudos  realizados  pela  escola  de  Chicago,

especialmente  por  Thomas e Znaniecki  (19580)  e  Park  (1935),  contudo é  necessário

destacar que o próprio Park alertava para: 

(...)  o caráter  insidioso  do  conceito,  dado  que  está  nele  suposta  uma  integração
igualitária  do imigrante  à  sociedade/cultura  nacional.  A sinonímia  com americanização,
claramente vinculada à imigração, foi equacionada por Henry P. Fairchild em 1913 – numa
obra que serviu de parâmetro analítico para a construção da noção de abrasileiramento e
seu  corolário  do  melting  pot, por  aqui  metaforizado  na  conversão  em crisol  de  raças.
(SEYFERTH, 2004, p.9)

No Brasil, os dois livros de Emílio Willems (1940 e 1946) tiveram grande repercussão

e contribuíram para consolidar a tradição dos estudos migratórios fundamentados nas

teorias da assimilação e da aculturação.

Na Sociologia o termo mais usado é socialização, definida por Durkhheim (1967) como

a transmissão da cultura de um determinado grupo social às futuras gerações. Refinando

o conceito  Peter  Berger  e  Thomas Lukmann distinguem entre socialização primária  e

secundária,  afirmando  que:  “A socialização  primária  é  a  primeira  socialização  que  o

indivíduo experimenta na infância, e em virtude da qual se torna membro da sociedade”

(1999,  p.  175)  “enquanto  a  socialização  secundária  seria  (…) qualquer  processo

subseqüente  que  introduz  um  indivíduo  já  socializado  em  novos  setores  do  mundo

objetivo de sua sociedade (1999, p. 175)”. No entanto, ABRANTES (2011, p. 124) destaca

que:



Por seu lado, nas sociedades modernas, várias pesquisas têm colocado em causa o
caráter  integrado,  rígido  e  reprodutor  da  socialização  familiar,  assinalando  que:  (1)  as
práticas parentais são observadas, discutidas e orientadas pela ciência, pelos media e por
movimentos  sociais  (Faircloth,  2010);  (2)  a  família  apresenta a  sociedade presente às
novas gerações, a partir das suas vivências, mas também das suas perspectivas de um
futuro desejado; e (3) as crianças interpretam a experiência familiar à luz dos seus próprios
desafios. Assim, a socialização familiar não é o mero resultado da transmissão dos pais,
mas  é  um  produto  da  interação  (implicando  conflitos)  entre  os  membros  da  família,
influenciada por  diversas  instituições  (Zuluaga,  2004).  Mais,  a  maioria  das  crianças  é,
desde  os  primeiros  anos,  integrada  em  contextos  educativos,  mediáticos  e/ou
propriamente infantis (festas, parques, etc.) que transcendem a esfera familiar. A infância
torna-se uma experiência institucionalizada (Mollo-Bouvier, 2005). Mesmo considerando o
papel da família na interpretação das mensagens e relações de outros contextos, estas não
deixam de interpelar as interpretações (e autoridade) familiares, pelo que não podemos
negar o caráter difuso da socialização, desde a infância (Barbosa, 2007), diluindo a divisão
entre socialização primária e secundária. 

O  que  observamos  no  nosso  contexto  empírico  é  exatamente  o  resultado  da

interação  entre  a  socialização  familiar  e  os  contextos  educativos,  registrando  muitas

vezes conflitos e contradições.

Contudo o caráter privilegiado da cultura familiar na socialização dos imigrantes já

aparece no texto de Parsons (1975) que remete para o aspecto emocional da identidade

étnica e para o papel decisivo das mães na transmissão cultural. Em relação ao Brasil, o

fragmento a seguir fala por si.

A estes [padres] ajuda, de uma forma impressionante, pela inflexibilidade cega,
a mulher de origem polaca, que, conservada feudalmente nos princípios drásticos
da organização polaca, se mantém ignorante e crente e, só falando polaco, é quem
conduz, através da educação no lar, o espírito de polonidade por todas as gerações
(Bethlem 1939, p. 25-26 apud SEYFERTH, 1997, p. 104). 

Também no nosso contexto de investigação empírica as mães desempenham um

papel  fundamental  na  educação  e  socialização  dos  filhos.  Todavia,  não  devemos

esquecer  que nas sociedades modernas a escola e os meios de comunicação social

constituem instituições fundamentais  de  socialização,  impondo os  padrões da “cultura

dominante”, ao mesmo tempo em que desautorizam e condenam as formas culturais dos

grupos dominados, instaurando frequentemente o conflito entre as gerações e, em casos

extremos a negação da cultura de origem.·. 

Contexto empírico

No presente texto, debruçamo-nos sobre um grupo específico – o dos imigrantes e



refugiados  vindos  da  República  Democrática  do  Congo  que  vivem  na  Região

Metropolitana do Rio de Janeiro. As duas áreas de maior concentração atualmente em

termos de moradia desse grupo de congoleses na área metropolitana são, atualmente,

uma área do complexo de favelas de Brás de Pina (bairro do subúrbio do município do

Rio de janeiro) e o município de Duque de Caxias, mais especificamente em Gramacho,

segundo distrito  do município.  Por  isso a pesquisa se desenvolve nas escolas e nas

comunidades imigrantes nesses dois locais. 

Ao longo da investigação anteriormente realizada sobre a “integração local” dos

refugiados  congoleses  no  Rio  de  Janeiro,  verificou-se  a  necessidade  de  buscar  um

aprofundamento das questões referentes ao acesso à educação e à formação em geral:

formação  escolar,  universitária,  cursos  voltados  para  a  qualificação  profissional  e

capacitação  para  ingresso  no  mercado  de  trabalho,  cursos  de  língua  portuguesa.

(PETRUS, 2010)   

Na tese de doutorado de Petrus (2010) uma das questões centrais referentes à

chamada “integração local”  dos refugiados  congoleses  era  a  educação,  mas  um dos

pontos  que  ficou apenas  apontado na pesquisa  como possível  aprofundamento  foi  o

maior conhecimento e a problematização da socialização das crianças e adolescentes no

espaço da escola pública.

Iniciamos a pesquisa atual  com crianças e adolescentes filhos de imigrantes  e

refugiados provenientes da República Democrática do Congo, na Escola Municipal São

Paulo, em Brás de Pina, por ter sido apontada na pesquisa de tese acima referida como a

de  maior  relevância  em termos  de  local  de  estudo  dos  filhos  e  netos  de  imigrantes

congoleses naquela área.

Uma  primeira  visita  a  escola  culminou  na  constatação  de  que,  por  razões  de

reorganização administrativa das escolas municipais no Rio de Janeiro, a maior parte dos

alunos  congoleses  não  se  encontrava  mais  lá.  Localizamos  outro  grupo  na  Escola

Municipal  F.  J.  Oliveira  Viana,  também  situada  no  bairro  de  Brás  de  Pina,  onde  foi

possível  realizar  observação participante em maior  profundidade e realizar  entrevistas

abertas com a equipe técnica e pedagógica, professores e alunos e seus pais; essas

últimas ainda em fase inicial.  

Termos algum conhecimento prévio do contexto no qual estão inseridos as famílias,

as crianças e adolescentes do grupo que se pretende pesquisar nas escolas nos confere

maior  cuidado  e  sensibilidade  para  a  realização  das  entrevistas.  No  sentido  de

contextualizar a etapa de observação e de desenvolvimento de atividades diversas na

referida  escolas,  alguns  trechos  significativos  foram  selecionados  dos  encontros  e



entrevistas  anteriormente  realizados  com  os  imigrantes  e  refugiados  congoleses  que

residem em Brás  de  Pina.  São  alguns  aspectos  mais  relacionados  aos  objetivos  do

projeto  aqui  em  foco,  que  apontam  caminhos  a  serem  retomados,  atualizados  e

aprofundados para a estruturação mais formal e uma análise mais embasada do trabalho

a ser realizado no espaço da escola e a partir dele. 

Assim, destacamos a seguir  os seguintes pontos considerados para um melhor

desenvolvimento dos objetivos específicos desse projeto. 

 História e condições de moradia e de vida em Brás de Pina.

Sobre  a  história  da  concentração  dos  congoleses  em  Brás  de  Pina  serve  de

referência esse trecho de entrevista: “(...) em 1999 começaram a chegar os congoleses

em Brás de Pina – principalmente homens solteiros. Aqui em Brás de Pina as pessoas

tinham medo de ficar porque era favela. Mas, aos poucos, chegaram outros e vieram as

famílias que estavam morando no Centro, porque os aluguéis tinham ficado muito caros.

De 2000 a 2002 ainda eram poucos os congoleses que se mudaram do Centro da cidade

pra cá. Do final de 2002 em diante começaram a vir cada vez mais recém-chegados do

Congo diretamente para essa área de Brás de Pina”.

Sobre  a  sociabilidade  dos  congoleses  com  os  brasileiros  na  área  onde  se

concentram, foi amplamente destacado pelos entrevistados que os congoleses em Brás

de  Pina  têm  uma  boa  relação  com  a  comunidade  local,  como  afirmou  um  dos

entrevistados: “(...) A lei, assim, dos mais antigos – e que todo mundo tem que respeitar –

é  de  não  se  meter  em nada  de  dinheiro,  nem com  mulher,  nem nos  negócios  dos

brasileiros. Aí, fica tudo bem”.  Segundo a avaliação de um dos moradores mais antigos,

já com filhos e netos vivendo naquela área, “o que pesa mesmo é a autoridade dos mais

antigos. A confiança que os brasileiros que são daquela área têm neles. Já conhecem os

congoleses desde muito tempo. Sabem que os congoleses não se metem em nada”. 

Famílias e filhos na cultura dos congoleses e a realidade local.

A partir  da  pesquisa  de  campo  foi  possível  afirmar  que  entre  as  famílias  dos

refugiados  congoleses  é  grande  a  presença  de  crianças,  especialmente  na  primeira

infância e na pré-adolescência.   Pais  e mães congoleses também relatam com muita

ênfase que enfrentam problemas relacionados às diferenças culturais, aos hábitos e “com

o comportamento” dos filhos adolescentes e/ou jovens de 12 a 19 anos. Cabe ressaltar



que apenas uma parte das crianças e jovens destes dois grupos etários já nasceu no

Brasil.  Também  é importante  destacar  que  os  congoleses,  mesmo  com  as  difíceis

condições de vida que enfrentam como refugiados, dedicam grande parte de sua atenção

e cuidados aos filhos e são muito preocupados com a educação e a formação (no sentido

mais amplo) das crianças e dos adolescentes. Pais e mães congoleses valorizam muito (e

apontam como uma das grandes conquistas da família  no Brasil)  a possibilidade das

crianças terem acesso  à escola pública e gratuita (“com material e merenda escolar de

graça”) e a um atendimento médico “pelo qual não se paga nada”. O papel de cuidar dos

filhos e da  “boa alimentação” da família  é visto como atribuição da qual  as mães não

podem  se  descuidar,  sob  a  pena  de  serem  repreendidas  pelos  maridos  e  demais

mulheres (as mamas – como todos se referem às mães congolesas).  A estrutura familiar

organiza-se com alto grau de poder, autoridade e responsabilidade dos homens por suas

mulheres e filhos.  

Ainda falando sobre as crianças, os entrevistados afirmaram que a maior parte

estuda na escola municipal local – Escola Municipal São Paulo – ali mesmo na favela. Os

pais gostam e as crianças também.

 A uma pergunta a respeito dos estudos dos jovens no Ensino Médio respondem: “a

maior parte dos jovens que chegaram sozinhos, depois de 2003, 2004, não faz o Ensino

Médio.  Os  que  conseguem  fazem  outros  cursos  (...)  do  tipo  daqueles  cursos

profissionalizantes do SENAC”. Informam que muitos jovens que moram ali  já fizeram

cursos no SENAC, “mas a maioria acaba parando e não consegue ir pra frente (...). Só os

que já nasceram aqui, ou nasceram no Congo, mas são filhos de congoleses (as) que já

estão aqui há muitos anos, fazem Ensino Médio nas escolas estaduais. Alguns já estão

fazendo faculdade. Os pais pagam a faculdade para eles. Sempre estudaram na escola

pública aqui no Brasil”.

 É importante destacar que os congoleses, mesmo com as difíceis condições de

vida que enfrentam como refugiados, dedicam grande parte de sua atenção e cuidados

aos filhos e são muito  preocupados com a educação e a formação (no sentido mais

amplo) das crianças e dos adolescentes. 

Pais  e  mães  congoleses  valorizam muito  (e  apontam como  uma  das  grandes

conquistas  da  família  no  Brasil)  a  possibilidade  das  crianças  terem acesso  à  escola

pública  e  gratuita  (“com material  e  merenda  escolar  de  graça”)  e  a  um atendimento

médico público “pelo qual não se paga nada!”.

 O papel  de  cuidar  dos filhos  e da “boa alimentação”  da  família  é  visto  como

atribuição da qual as mães não podem se descuidar, sob pena de serem repreendidas



pelos  maridos  e  demais  mulheres  (“as  mamas”  –  como  todos  se  referem  às  mães)

congolesas.   A estrutura  familiar  organiza-se  com  alto  grau  de  poder,  autoridade  e

responsabilidade dos homens por mulheres e filhos – o que se estende para as mulheres

da “família ampliada” que estão aqui desacompanhadas dos maridos. 

A partir de um grupo focal, realizado com mães congolesas em Brás de Pina em

2009, surgiram algumas questões de interesse para o projeto sobre a socialização dos

filhos de imigrantes congoleses que estamos desenvolvendo.

As colocações das mamas sobre as escolas e a socialização dos filhos.

Destacamos aqui algumas colocações feitas pelas mamas (como são chamadas as

mães congolesas) que poderão ser relacionadas à primeira etapa da pesquisa de campo

realizada na Escola Municipal São Paulo 

• “Há muita dificuldade com os filhos aqui no Brasil. “Os jovens aqui já não respeitam os

pais como deveriam porque começam a ter influência dos jovens brasileiros”. 

• “Os  costumes  dos  jovens  daqui  são  completamente  diferentes.  No  Congo,  por

exemplo, ninguém de 18 anos ou até os 25 anos namora em casa ou na frente dos

pais”.

• “É muito difícil criar os filhos aqui devido à indisciplina”. 

• “A escola também não ensina disciplina. Nenhuma criança ou adolescente no Congo

pode  ficar  na  escola  fazendo  o  que  os  brasileiros  fazem  aqui.  Não  respeitam

ninguém”. 

• “O  maior  problema  com  as  crianças  menores  são  as  balas  e  a  influência  que

adquirem na escola de “querer comprar doces e outras coisas na rua para comer”. 

• “Tudo isso traz muitos problemas entre os filhos e os pais.  E problemas para as

mulheres com os seus maridos”. 

Encontramos aqui o conflito entre a educação dada pelas famílias congolesas aos

seus filhos e o que estes vivenciam através da interação com as crianças e adolescentes

brasileiros. As filhas jovens são citadas como sendo o maior problema em função das

roupas  que  querem  usar.  Verificamos  que  se  estabelece  uma  tensão  entre  os

adolescentes e os pais. È um aspecto inquestionável que a falta de respeito aos mais



velhos não é admitida nas famílias congolesas.

Outro  ponto  a  ser  destacado  para  uma  melhor  compreensão  do  conteúdo  da

primeira etapa da pesquisa nas escolas diz respeito à composição étnica do grupo dos

imigrantes aqui referidos de forma geral como “congoleses”. Em sua grande maioria os

congoleses residentes no Rio de Janeiro e, no caso, numa área do complexo de favelas

de Brás de Pina, formam um grupo marcado pela predominância dos Bakongo uma vez

que,  a maior parte  dos refugiados é proveniente das províncias onde se concentra o

grupo  etno-linguístico  Bakongo  –  Kicongo (províncias  do  Bas-Congo,  Kinshasa  e

Bandundu). A vinda de pessoas que fugiram da região em guerra no leste do país – as

províncias Nord-Kivu e Sud-Kivu – permite inferir a presença de um grupo menor, porém

significativo, de refugiados pertencentes à etnia Swahili.

 Importa destacar que embora a maior parte dos refugiados congoleses seja de

origem Bakongo a língua mais falada pelos refugiados congoleses é o Lingala. É possível

afirmar que entre os refugiados nem todos falam ou compreendem bem o francês (uma

melhor competência é mais restrita aos homens e, entre esses, aos mais escolarizados).

Porém, em geral, todos os congoleses conversam entre si e se comunicam no dia a dia

em Lingala. Entre os Bakongo encontram-se alguns refugiados que falam e compreendem

o Kicongo - sua língua materna. Especialmente entre os “mais velhos” e / ou os de nível

educacional mais elevado há alguns que dominam também a escrita em Kicongo ou em

uma das muitas variações dessa língua. 

A visão das escolas sobre os alunos congoleses e/ou filhos de pais congoleses.

–  a  conformação  específica  de  cada  escola  e  as  diferentes  estratégias  de

acolhimento e trabalho com os alunos em foco.

As direções das escolas visitadas concordam pelo menos em dois pontos: os pais

congoleses dão muito valor à educação e à escola e os alunos congoleses respeitam

muito  os  professores.   Notamos,  no  entanto,  que  o  grau  de  conhecimento  sobre  a

realidade dos alunos e a vontade de atendê-los melhor é bastante diferenciada.

De um modo geral o acolhimento e a percepção desses alunos estão ligados a

questões bastante específicas como a formação das diretoras, a existência em uma das

escolas de uma funcionária ligada a uma igreja católica que realiza um trabalho pastoral

com imigrantes  e  refugiados  congoleses,  o  fato  de  integrantes  da  equipe  da  escola

residirem no entorno e já terem algum conhecimento sobre a comunidade de congoleses,



etc.  Não existe  uma diretriz única da Secretaria Municipal  de Educação que facilite o

trabalho com estes alunos. 

Apresentamos a seguir o material elaborado para as entrevistas abertas na Escola 

Municipal São Paulo e na Escola Municipal Francisco José de Oliveira Viana. Este 

material foi entregue e/ou enviado previamente para a equipe de direção das escolas a 

fim de permitir o conhecimento e avaliação do mesmo. 

 

Resultado da pesquisa na Escola Municipal São Paulo  

Em nossos dois dias de experiência na Escola Municipal São Paulo tivemos contato

somente  com a equipe de direção.  Alguns pontos  merecem destaque.  O primeiro  se

refere à questão da origem dos alunos filhos de imigrantes.  A escola não sabe muito

sobre  a  origem deles  em termos de nacionalidade,  pertencimento,  ou  de que país  a

família veio. Tudo parece ser muito nebuloso para os alunos brasileiros e para a escola

como um todo.  Sobre a presença dos congoleses na comunidade em de Brás de Pina,

por exemplo, uma das entrevistadas afirmou que

 

“(...)  Às vezes os alunos dizem que são angolanos, mas na realidade não são. O
professor de Geografia mostrou pra gente que um aluno que se dizia angolano, na
verdade era do Congo. Eles não falam francês; se eles são na maioria congoleses;
nem sempre falam que são. Eles mesmos se confundem. Alguns dizem que são do
Gabão, outros do Congo. Então, se um é do Gabão, do Congo, ou angolano é muito
difícil a gente saber. Não tem como a gente saber de onde eles são. (...) Eles são
muito  unidos  e  todos  se  tratam  como  parentes,  como  primos.  Mas  não  são.
Defendem-se  uns  aos  outros.  Não  são  consangüíneos.  Mas  todos  nessa
comunidade se tratam como parentes”. 

Fomos informados que eram poucos os alunos “congoleses na” escola naquele

momento, pois a maior parte havia sido remanejada para outra escola próxima, por serem

alunos  do  1º  ao  5º  ano.  Aqui  entramos no  segundo  ponto,  qual  seja,  a  questão  do

rendimento escolar desses alunos. Segundo nos informaram nas entrevistas o rendimento

é  “de  mediano  para  baixo”.  Na  realidade  parece  haver  grande  dificuldade  de

aprendizagem por parte da maioria dos filhos de congoleses. E, ainda, questões que a

escola  não  consegue  resolver  em  função  da  forma  como  são  alocados  no  ato  de

matrícula. A dificuldade de aprendizagem se agrava, segundo o que ouvimos, porque o

ciclo de alfabetização é do 1º ao 3º ano e durante esses anos os alunos não podem ser

reprovados.

 
 “Os que estão aqui desde pequenininhos são medianos, vão conseguindo acompanhar.



Eles tem mais dificuldade com a escrita. A comunicação eles acabam aprendendo mesmo
no convívio, lá na comunidade. A maioria absoluta foi para outra escola, porque ainda está
no 1º segmento - do 1o ao 5o ano; não passaram do 5º ano. Os que estão incorporados são
os que nasceram aqui. Ou vieram ainda bebês. Esses já falam o português correntemente.
Escrevem direitinho;  a  mãe  já aprendeu  a  língua  portuguesa.” (...)  Eles  vem com um
encaminhamento da CRE. Para a gente nivelar.  Só que eles não falam nem escrevem
português. Então como vamos fazer o nivelamento? Aí mandamos de volta para a CRE
para nos ajudarem. Para eles fazerem o nivelamento. Pela idade deles deveriam estar no
3o ano. Mas a gente vê que nem precisa prova para nivelar. Porque se eles não sabem ler
nem escrever, a gente teria que colocar no primeiro ano. Ou em uma turma especial que
tem um projeto específico para os alunos mais atrasados; para os que não sabem ler nem
escrever. Nós colocamos lá. E eles terminaram o ano sem saber escrever nem ler direito.
Na verdade eles aprendem a linguagem é mesmo no convívio lá na comunidade.” 

O terceiro ponto se refere à relação desses alunos com os com os professores e
com os demais alunos. Em geral, essa relação é também entendida pelas entrevistadas
em termos de disciplina, do “comportamento” desses alunos e da existência ou não de
conflitos. Como já apontado acima, é destacado como ponto muito positivo o respeito que
os alunos “congoleses” têm com os professores. E os conflitos, raros, são relatados como
algo inerente aos adolescentes em geral. 

“Eles não são desrespeitosos com os professores.  Nunca são! Todos são muito
tranqüilos, em geral, exceto um rapaz que tem um problema especifico. Mas, na
prática, eles aqui já têm um tempo de vivência, também dentro da comunidade de
Brás de Pina, e eles já aprenderam determinadas coisas, já se “abrasileiraram”; e
fazem sim, aquilo que os nossos adolescentes brasileiros também fazem. Às vezes
se  envolvem  em  conflitos,  com  os  colegas.  Os  colegas  implicam.  Eles  não
entendem  isso.  Eles  não  entendem  que  os  colegas  não  implicam  porque  são
congoleses, mas porque sabem que alguns vão se “estourar”. Isso também é o que
acontece com os brasileiros; coisas de adolescentes... Botam apelido, sabe como é
adolescente!”

 
Contudo, ao longo das colocações, surgem alguns relatos de conflitos entre alunos

brasileiros e congoleses e uma forma de percepção, por parte das entrevistadas, que
indica problemas mais freqüentes. O que inclui algumas críticas de pais congoleses em
relação à postura da escola. 

“Eles viviam falando uma palavra no dialeto deles, uma palavra enorme, que eles
falavam  para  os  colegas.  E  isso  deu  em  briga.  Os  brasileiros  aprenderam  e
passaram a também xingar no dialeto deles. Foi uma grande confusão. Chamamos
os pais e nós falamos para os pais que se as crianças brasileiras usaram essa
palavra é porque foram eles, os congoleses, que ensinaram... É muito complicado.
Os  brasileiros  aprendem  e  devolvem.  (...)  Eles  têm  uma  postura  na  escola
"abrasileirada"  e tem uma postura dentro de casa.  Só que aqui  eles estão bem
inseridos  nos  "modos"  da  adolescência  brasileira.  Muitas  vezes  as  mães  não
acreditam nisso."

“Todos os problemas que temos aqui, nós registramos em ata. Porque já tivemos
problemas; alguns mais sérios. O aluno que dá mais dá problemas é um que já veio
rapazinho pro Brasil.  Sempre se envolve em conflitos com os colegas. Mas nós
achamos que é um aluno com questões específicas dele. Já é um rapaz mais velho,
já trabalha, e tudo que ele ganha ele tem que dar para a mãe. Ele cuida dos irmãos.
Ele é como se fosse o patriarca da família. Ele é bem interessante, mas se defende,
fica agressivo, pelo temperamento dele, pelo que ele passou. Ele está aqui há cinco
anos. (...) A mãe, quando chega aqui, é que é um problema maior ainda. Porque a
mãe reclama muito da escola. Diz que a escola não faz nada.” 



O quarto ponto que abordamos foi  colocado através da seguinte pergunta: Nós
pensamos que colocar a criança na escola é um projeto para os imigrantes congoleses e
que as crianças acabam ajudando as mães a aprenderem o português... O que vocês
acham desse papel da escola no contexto maior da família de imigrantes? 

As respostas permitem diversas interpretações. Se por um lado se destaca que
vieram para se estabelecer aqui e há um elogio aos pais em geral, por outro há certa
crítica  ao  confronto  de padrões  de comportamento  e  respeito  à  autoridade dos mais
velhos no âmbito familiar, segundo a cultura congolesa, e o modo como os alunos filhos
de congoleses passam a agir na escola depois de se “abrasileirarem”. 

“(...) Eles parecem que vieram para se estabelecer aqui mesmo, criar os filhos. O
que nós estranhamos  é que mesmo passando muitos problemas nas sociedades
deles, eles falam com muito orgulho de lá. Os pais fazem comparações. O respeito
com os adultos é a diferença mais citada. ‘Lá no meu país não se faz isso... No meu
país se tem respeito pelo adulto’. (...). Então, o que acontecia com freqüência era
que qualquer problema que os filhos tinham com os colegas (briga ou coisas assim)
a gente chamava as mães e elas não acreditavam naquilo, porque diziam que no
país delas os alunos não fazem isso na escola. As mães contam que a escola no
Congo  é muito rígida; que o professor até podia bater com palmatória e os pais
tinham que acatar aquilo. Que o professor lá nos países deles é uma figura muito
respeitada.  E que o professor  aqui  não  é respeitado pelos brasileiros.  Por  isso,
quando os professores, ou nós mesmas, da coordenação, chamamos os pais aqui
eles nunca dão razão aos filhos; eles sempre acatam a escola. Os pais e padrastos
também vêm aqui; alguns são brasileiros, outros não. A maioria não é de brasileiros.
Alguns vêm de gravata, bem vestidos.” 

Finalmente, os depoimentos abordam que há dificuldades na escola como um todo;
questões  estruturais  da  escola  pública  no  Rio  de  Janeiro  e  que  os  poucos  alunos
“congoleses” que conseguiram seguir na escola, pois chegaram ao segundo segmento do
ensino fundamental (EF), já estão bem integrados e adaptados.

“O ambiente atual da escola é muito difícil, de forma geral. Faltam funcionários. Só
temos dois inspetores para 1000 alunos. Os adolescentes dessa geração de agora
não tem nenhum respeito.  É muito difícil. Não tem limites. Muitas mães são muito
novas. Engravidaram muito cedo. Temos uma leva de meninas, alunas de 13 ou 14
anos que estão grávidas. Nessa situação geral é muito difícil podermos dar conta de
todos esses problemas específicos dos alunos não brasileiros sem um apoio maior.
(...) Nós recebemos alunos novos. Porque perdemos o primeiro segmento do EF e
ganhamos todos os do segundo segmento do EF de outra escola.  Dos nossos
alunos “congoleses” antigos, nós temos oito atualmente, mas pode ser que nessa
vinda de outra escola, haja alguns congoleses, africanos, e que a gente não tenha
identificado ainda. Até porque eles estão tão inseridos na comunidade que a gente
às vezes nem percebe a diferença! Esses registros dos alunos novos ainda não
foram colocados no sistema oficial. Ainda temos alunos fazendo matricula ate hoje
com essa mudança. (...) Agora ficamos com poucos alunos “congoleses”. E os que
ficaram não dão problemas, estão integrados.”

A pesquisa na Escola Municipal F. J. Oliveira Viana 

A escola funciona em dois turnos, com duas turmas de cada ano do primeiro segmento

do Ensino Fundamental. O espaço físico é bem organizado e o projeto teve uma boa

recepção por parte da equipe de direção. Um ponto logo identificado como positivo foi o



fato  da  diretora  da  escola  morar  em  Brás  de  Pina  e  ter  maior  conhecimento  da

comunidade congolesa. A escola tem doze alunos congoleses ou filhos de congoleses

nascidos no Brasil  e  diversos professores  já  conheciam os alunos “congoleses”,  pois

também veio da escola São Paulo no processo de remanejamento.  A equipe de direção

conhece cada aluno e procuram acompanhá-los de perto, em trabalho conjunto com 

As  professoras  mostraram-se  empenhadas  e  preocupadas  em  superar  com

estratégias  variadas  as  dificuldades  de  aprendizagem  e  atender  também  ao  que

consideram  dificuldades  de  natureza  emocional,  ou  decorrentes  da  situação  de

estrangeiros, e da história de vida dos alunos e das suas famílias. 

Neste contexto bastante favorável para a pesquisa fomos recebidos pela equipe de

direção por três vezes e percebemos que antes do dia marcado para a entrevista gravada

tiveram atenção em ler o material que disponibilizamos.

Fomos convidados a participar de um encontro mensal dos professores para fazermos

uma apresentação da temática do projeto e disponibilizarmos material para a escola e

para os professores utilizarem diretamente com os alunos, a partir do que apresentamos

na contraproposta do projeto.

Nesse encontro denominado “Centro de estudos”  foi  apresentado aos professores,

através de variados materiais simples e de possível utilização em sala de aula, a temática

da pluralidade cultural, da cultura africana e afro-brasileira, e alguns aspectos específicos

da República Democrática do Congo – sempre relacionados às características do grupo

de imigrantes e refugiados congoleses residentes no Rio de Janeiro. Outras fontes de

informações e materiais impressos foram distribuídos, tais como, pequenos vídeos, séries

de slides, fotos, informações sobre o Congo RDC, mapas, histórias de tradição oral, livros,

endereços de sites relevantes, informações sobre  refugiados no Brasil e sobre refugiados

congoleses em especial, etc.

Em  outra  etapa  da  pesquisa  realizamos,  em  dois  dias,  entrevistas  com  três

professoras.   Na fase atual  de  desenvolvimento da pesquisa  na escola,  a  equipe de

direção está agendando as entrevistas a serem realizadas com pais e alunos escolhidos

por elas e já contatados. 

Nos limites desse texto, e em acordo com a fase de desenvolvimento da pesquisa,

apresentaremos alguns destaques das entrevistas realizadas com a equipe de direção e

as professoras, tomando em conjunto os depoimentos em seus pontos mais significativos.

Seguem trechos selecionados das entrevistas abertas, na qual era pedido que avaliassem

e complementassem a proposta do projeto.  

“(...)  é boa a possibilidade de trabalhar com essas questões.  Percebemos aqui  um



número cada vez maior de estrangeiros; no nosso caso, os congoleses. Aqui em Brás
de Pina o numero é cada vez maior. Do Congo, a comunidade é numerosa. Eles estão
vindo para as escolas públicas dessa localidade e estão sendo bem recebidos. (...) Eu
já trabalhei em outra escola aqui nesta área e também não vi “assim nada demais” em
termos de não serem bem recebidos. São bem aceitos. Aqui, em relação  à interação,
não temos problemas entre as crianças; mesmo entre os mais velhos... O problema é
de natureza pedagógica. Temos a questão do idioma. Eles tem o dialeto, tem a língua
oficial.  (...) A gente percebe que a alfabetização, precisa de mais suporte, de novas
estratégias. Mas a recepção e a adaptação na escola não é um problema.” 

“Esses alunos não podem ser alfabetizados como uma criança brasileira. Porque eles
vem  de  um  mundo  diferente,  com  uma  bagagem diferente,  carregam  uma cultura
diferente. Mesmo eles morando hoje numa mesma numa comunidade, eles tem talvez,
alguns  deles,  pelas  histórias  que  nós  conhecemos,  certos  traumas,  certas
características que muitas das nossas crianças não tem. (...)  Os pais não sabem o
português. Os pais vão orientar na cultura e na língua que eles conhecem. A gente
infelizmente  não  tem  esse  apoio.  Nós  temos  que  "nos  virar"  por  aqui...  com  as
professoras,  com  a  coordenadora,  com  os  estagiários  (quando  tem  estagiários  na
escola),  para  ajudar  essas  crianças,  que  geralmente  sofrem  e  ficam  realmente
defasadas na alfabetização da língua portuguesa. Muitos, infelizmente não conseguem
acompanhar, chegam a certo ponto, no 4º ou 5º ano, que ficam reprovados, ficam com
notas baixas ou ficam aquém do que era esperado para aquela série em termos de
conhecimento; porque não conseguem entender. Se não conseguem entender o que
está sendo falado, como vão entender ou apreender o conhecimento, a atividade que a
professora esta passando?”

“A questão é assim (...) se tem alguém que o Brasil já recebeu, já aceitou, diz que pode
morar aqui e trabalhar aqui, que pode estudar aqui, tem que oferecer esse apoio para
ajudar; vai acontecer uma adaptação na linguagem, vai acontecer uma adaptação na
aprendizagem, porém vai ser um processo mais lento e mais complicado. As crianças
aprendem mais rápido que os pais. Isso  é fato. Mas quem vai ajudar as crianças em
casa? Tem que ser os pais...”

       “É preciso  auxiliar  os  professores.  Isso  é muito  importante.  A gente  já tem
dificuldades com os alunos pobres da comunidade. Agora, além de ter que trabalhar
com os alunos da nossa comunidade, a gente tem que atender alunos refugiados, que
também sofreram muito, tem dificuldades financeiras também aqui no Brasil.  Então o
público ficou mais heterogêneo. (...) Seria dar apoio  à família. Se tivesse alguém que
ajudasse a família a se inteirar com a língua, a trabalhar mesmo com a língua. Se
tivesse  algum  grupo,  alguma  ONG  para  trabalhar  com  os  pais  com  a  língua
portuguesa, para que esses pais ajudassem os filhos e motivassem os filhos com a
língua, já estaria de bom tamanho. Ou, talvez, um professor da escola...  Seria uma
continuidade (possível) do trabalho em casa. Porque a escola sozinha não faz nada
nem com os nossos alunos brasileiros; e principalmente não consegue sozinha fazer o
que é preciso pelos alunos congoleses."

A  seguir  abordamos  as  exigências  legais  para  que  os  filhos  de  imigrantes

ingressem e sejam regularmente matriculados nas escolas públicas e alocados em séries

e turmas específicas. A forma como essas normas são cumpridas no caso específico dos

alunos “congoleses” na escola.  E solicitamos uma avaliação e análise da propriedade

e /ou inadequações dessas exigências por parte dos profissionais da escola.

“As crianças da Educação Infantil  e  do Ensino Fundamental  são colocadas nas



séries de acordo com a idade, e em função da documentação. A partir do momento
em que uma criança vem sem documentação, sem uma comprovação da sua data
de nascimento, fica complicada essa alocação; até porque a gente não sabe se a
idade que a família está dizendo para a escola é verdadeira. E pode acontecer de
haver  algumas distorções,  como estão acontecendo com dois  alunos aqui.  Eles
foram alocados na série errada, estão muito novos para a série em que estão e, com
certeza, não foi problema da escola, foi uma questão de comunicação da família
com a escola; até porque os pais não falavam direito o português, provavelmente
não tinham a documentação com a idade correta, e agora eles estão com muita
dificuldade com a aprendizagem (...)”

“(...) eles estão vindo com o protocolo. O protocolo de pedido de refúgio. Só que nós
temos  que  matricular  com  o  protocolo.  Nós  não  precisamos  de  todos  os
documentos.  Não  precisamos  de  certidão  de  nascimento,  de  nenhum  outro
documento; nós só precisamos do protocolo para fazer a matrícula. Mas depois,
aquele protocolo, para ser validado, e ser transformado em identidade, pode fazer
chegar alguma nova informação. Mas então a matrícula já foi feita e passam a haver
vários transtornos (...)”

A dificuldade de aprendizagem dos alunos, os problemas da alfabetização, foram

relacionados  à  forma como os  alunos  são  alocados  nos  diferentes  anos  do  primeiro

segmento do Ensino Fundamental - a partir da idade. Perguntadas sobre como procuram

minimizar  as  dificuldades  quando  percebem  que  pela  idade  os  alunos  filhos  de

congoleses foram colocados numa turma que eles não estão conseguindo acompanhar,

algumas informações bem precisas e considerações interessantes foram, 

“(...) No Rio de Janeiro existe um sistema de ciclos. Existe um de três anos - 1º 2º 3º
ano do Ensino Fundamental 1. Não se pode reter nenhum aluno no 1º ou no 2º ano,
eles seguem automaticamente até o 3º. Somente no 3º ano é que o aluno pode ser
retido. O que aconteceu esse ano aqui na escola, falando mais especificamente dos
alunos congoleses? Nós vimos que alunos congoleses do 3º ano,  não estavam
acompanhando bem a turma, estavam fora da faixa etária, com dificuldades. Como
a 4ª CRE está com um projeto  que  é o  Profap  -  do  qual  a  nossa  escola  está
participando - e em que as professoras estão trabalhando com alfabetização, o que
nós  fizemos  foi  fazer  um  novo  agrupamento.  Nós  pegamos  esses  alunos  com
dificuldades,  re-arrumamos,  deslocamos  de  uma  turma  que  aparentemente  era
"mais forte", estava evoluindo melhor, e deslocamos esses alunos congoleses que
estavam precisando de atenção especial  pra  uma turma específica,  para  que a
professora pudesse trabalhar melhor com os problemas de aprendizagem (...)  o
Profap  é um  curso  preparatório  para  professores  alfabetizadores  que  está
acontecendo na 4ª CRE e foi oferecido para algumas professoras do 1º ao 3º ano.
Aproveitamos esse projeto para atender melhor alguns dos alunos congoleses, que
foram  realocados  nessas  turmas  especiais  – que  são  reduzidas,  que  estão  no
mesmo processo de aprendizagem, que são formadas com alunos de um mesmo
nível  de  alfabetização  – onde  eles  estão  tendo  acesso  a  mais  estratégias  para
alfabetização. Os alunos congoleses que vieram aqui para o Brasil já mais crescidos
apresentaram uma dificuldade de alfabetização maior; então, como já tinham idade
para  isso,  eles  acabaram  entrando  nesse  projeto  de  re-alfabetização. (...)  Os
resultados estão sendo positivos. Eles melhoraram muito, tiveram muita evolução;
ainda não concretizaram a alfabetização, mas avançaram, evoluíram, e muito... Eles
acabaram sendo favorecidos por essa iniciativa que permitiu que a escola fizesse
esse reagrupamento para reduzir as dificuldades.” 



Outro  ponto  abordado  referia-se  a  como  a  escola  lida  com as  diferenças  e  a

pluralidade de culturas. De que forma aparece na escola a “tensão” que se cria nesse

processo contínuo de mudança e de interações necessárias entre duas realidades; os

aspectos de “encontro” e “tensão” entre duas culturas que se colocam para os imigrantes

em geral. Que práticas a escola e seus diversos integrantes vêm desenvolvendo para que

a  recepção,  acolhimento  e  permanência  desses  alunos  sejam  mais  integradores  e

inclusivos.  Como  se  expressa  no  espaço  da  escola  o  fato  deles  serem  filhos  de

imigrantes, de pais não falam a língua, de que eles não falam a língua, e o fato deles

terem dificuldade de aprendizagem. Como é a reação dos demais alunos a isso.

(...) não houve necessidade de ter esse acolhimento especial, esse cuidado, porque
elas convivem normalmente, não tem essa questão de diferença, a gente não vê
isso aqui na escola.  Porque eles já tem esse convívio no local aqui da comunidade
onde eles moram - aqui de Brás de Pina. Então, as crianças quando vem para cá
elas já se conhecem de onde elas moram.  Elas moram próximas umas às outras. 
E eles já vieram de outras escolas do município, acompanhando a turma; todos os
alunos aqui são novos, todos foram acolhidos de forma especial esse ano por nós.
Porque todos são novos. A escola é nova para eles. Porque nós éramos de segundo
segmento; aí viramos primeiro segmento. Houve aquela mudança. Eles vieram da
Escola São Paulo e da Escola Goethe; a maioria. Então, eles já vieram para cá com
as suas turmas, com as professoras que eles já conheciam, com os colegas que já
conheciam.  O espaço físico  é novo,  a  equipe  de direção  é novidade,  porém os
colegas e os professores não são novidade (...) “

“Eles querem se integrar. Eu acho que qualquer adolescente nesta fase quer se
integrar com o meio; tem mais essa necessidade que a própria criança que vê tudo
mais igual...  Uma das mães nos chamou mais atenção porque sente muito essa
questão da diferença da criação que ela da para os filhos coma criação que as
vizinhas  e  as  mães  dos  outros  colegas  dão  para  os  filhos...  Mas  em  geral  os
congoleses não vem de  chinelo,  não usam shortinhos...  As  crianças vem todas
arrumadinhas. As crianças, os pequenos, seguem mais a cultura do pai e da mãe.
Os mais novos. Os mais velhos já tem essa necessidade de querer se enturmar, de
querer ser igual. E também, convenhamos, eles já vem traumatizados, já vem com
uma revolta, revolta não e bem o termo, vem com uma dor, porque eles já entendem
mais  o  que  passaram;  os  maiores  já entendem  as  dificuldades  da  vida  que
passaram e tudo isso dá uma mexida no interior deles. Mas o adolescente, não vai
quer ser diferente (...)”

Finalmente, foi solicitada uma visão geral sobre os aspectos positivos e negativos

de terem alunos estrangeiros, no caso, congoleses, na escola.

“Eu não vejo nenhum aspecto negativo. EUA Cho que desvantagem para a escola
não  tem  nenhuma.  A  gente  só ganha  tendo  eles  aqui.  A  gente  ganha  pela
pluralidade de cultura, a gente ganha porque a gente consegue ver uma forma de
educação diferente,  a gente consegue ver  crianças que mesmo com dificuldade
tentam, a gente consegue ver pais ou familiares participativos. O que eu acho ruim
é para eles, pelo lado deles, porque eles não conseguem muitas coisas porque eles
não tem o apoio necessário. Não tem acompanhamento para a família ou apoio para
eles”



Considerações Finais

Pelo fato de compreendermos cada situação pesquisada em suas singularidades e

especificidades, a definição dos instrumentos a serem efetivamente utilizados na pesquisa

de campo nas diversas escolas é mais bem formatada ao longo da fase de observação e

de uma primeira troca de informações com os profissionais da direção da unidade escolar.

O mesmo vale para a dinâmica do processo de observação participante, a forma e a

qualidade dos resultados e como podem ser analisados e relacionados no sentido do

tratamento do problema formulado na pesquisa e seus objetivos. 

Nesse  texto  apresentamos  parte  da  pesquisa  empírica  já  realizada  ao  longo  do

desenvolvimento do projeto em duas escolas situadas em uma das maiores áreas de

concentração dos imigrantes e refugiados congoleses na metrópole do Rio de Janeiro.

As  duas  escolas  pesquisadas  em Brás  de  Pina  nos  levaram a  reflexões  sobre  a

socialização dos filhos de congoleses no ambiente escolar que  permitem,  em  termos

preliminares,  concluir  que  não  há  uma  estratégia  de  apoio  às  escolas  por  parte  da

Secretaria de Educação que favoreça a o processo de alfabetização na língua portuguesa

para os filhos de imigrantes e a superação das dificuldades de aprendizagem que vão se

acumulando ao longo da sequencia de anos do ensino fundamental e retém os alunos

'congoleses' no primeiro segmento, apesar dos projetos de alfabetização para alunos com

dificuldades que a prefeitura possui.  Assim sendo, o fracasso escolar e/ou as grandes

dificuldades de aprendizagem aparecem como a tônica maior daquilo que os agentes e

atores do espaço escolar consideram como um real problema na recepção desses alunos

e no trabalho que a escola desenvolve com eles.

A aquisição de competência falada e escrita por parte desses alunos parece exigir

(como fica claro nos depoimentos que vimos coletando e analisando) uma revisão na

forma de ingresso e alocação em séries no ato de matricula e/ou novas estratégias de

apoio a esses alunos.

A socialização primária tem como espaço de grande importância a escola, e quando

tomada no sentido apresentado nas considerações teóricas iniciais pode-se concluir que

se  “a  maioria  das  crianças  é,  desde  os  primeiros  anos,  integrada  em  contextos

educativos,  mediáticos  e/ou  propriamente  infantis  que  transcendem  a  esfera  familiar

(Mollo-Bouvier, 2005), os filhos de imigrantes e refugiados congoleses precisam realizar

esse processo com todos os desafios apontados nesse texto.  



Além disso o estudo pode contribuir para a superação de situações de intolerância,  ao

mesmo tempo que pode permitir atendimento adequado pela equipe escolar gestora e por

parte dos demais profissionais que vivem e trabalham na escola. 
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