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1 RESUMO 

Este trabalho pretende fazer uma análise sobre as dificuldades de inclusão e 
alfabetização de migrantes maranhenses no processo de ensino e aprendizagem na 
Escola Municipal Azilío Antônio do Prado, General Salgado- SP. Busca-se refletir 
sobre as dificuldades de inclusão e alfabetização e sobre as intervenções 
pedagógicas que podem ser feitas pelos docentes dessa instituição para minimizar 
tais dificuldades. Neste sentido, o principal objetivo do trabalho de pesquisa é 
verificar como o processo de ensino e aprendizagem acontece e elencar, por meio 
de questionários, as dificuldades enfrentadas pelo professor e pelo aluno migrante. 
Diante desse cenário, a metodologia utilizada na elaboração deste trabalho, a 
pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo visam contribuir para o processo de 
inclusão e alfabetização dos alunos migrantes nordestinos.  Portanto, pode-se 
afirmar que a presença de alunos migrantes cria novas possibilidades para o 
processo de ensino e aprendizagem. O professor pode aproveitar o conhecimento 
cultural dos alunos migrantes, discutir e trabalhar com os alunos as variedades 
linguísticas e promover o respeito entre os colegas da turma. Esses temas devem 
ser relacionados com o conteúdo curricular e, aos poucos, serão eliminados os 
preconceitos e o respeito com as diversidades linguísticas na sala de aula será 
reforçado.  
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2 INTRODUÇÃO 

 

O estudo em questão retrata as dificuldades de inclusão e alfabetização de 

alunos migrantes nordestinos no processo ensino-aprendizagem nas séries iniciais 

de alfabetização na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Azílio Antônio 

do Prado da cidade de General Salgado– SP. A escolha do tema relaciona-se com 

situações vivenciadas por meio das leituras e da escrita dos alunos migrantes.  

 Neste sentido, analisaram-se os procedimentos pedagógicos de intervenção 

durante o processo de alfabetização de alunos migrantes, refletindo sobre aspectos 

relacionados à dificuldade de aprendizagem.  

 A importância desta pesquisa é para que os gestores, professores e toda a 

equipe escolar, na qual os alunos maranhenses são inseridos, reflitam sobre suas 

práticas pedagógicas revendo seus conceitos em relação a alunos migrantes com 

dificuldades de aprendizagem.  

 

 

 

 



3 OBJETIVOS 

 

 Compreender e analisar as causas das dificuldades de inclusão e 

alfabetização de migrantes nordestinos no processo ensino e aprendizagem da 

EMEF Azílio Antônio do Prado no município de General Salgado. 

  Objetivos específicos: 

 Investigar quais são os fatores que dificultam a alfabetização dos referidos 

alunos; 

 Verificar quais as ações desempenhadas pela escola para o acolhimento e 

inclusão dessa população migrante; 

 Observar as práticas adotadas pelos professores para o processo de 

alfabetização; 

 Acompanhar as intervenções realizadas pelo professor regente a fim de    

 sanar as dificuldades apresentadas durante o processo de alfabetização; 

 Investigar a diversidade cultural como fator determinante no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Para essa investigação foram utilizadas pesquisas bibliográficas, tão 

importantes e necessárias em uma pesquisa principalmente quando falamos das 

pesquisas voltadas para o campo educacional. 

 Para a professora Márcia Rita Trindade Leite Malheiros (2010), a pesquisa 

bibliográfica levanta o conhecimento disponível na área possibilitando que o 

pesquisador conheça as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua 

contribuição para compreender ou explicar o seu problema objeto de investigação. 

 Outros dados utilizados neste trabalho foram artigos científicos, entrevistas 

esquematizadas em questionários propostos aos gestores, professores e 

coordenadores escolares. Em questão utilizou-se abordagem qualitativa e de forma 

explícita, cuja intenção é identificar as possíveis causas de alunos migrantes 

nordestinos chegarem até a escola com graves dificuldades de leitura e escrita na 

fase de alfabetização. 



 Para a coleta de dados e revisão da literatura, recorreu-se a artigos 

científicos nacionais, livros e monografia publicada na revista Percursos 

Florianópolis e a revista Mirante (edição especial) encontrados em sites para 

imprimir consistência científica a este trabalho. Com o intuito de aprofundar a 

respeito das dificuldades de aprendizagem de migrantes nordestinos utilizaram-se 

entrevistas na forma de questionário direcionada a professores e a coordenação da 

escola (já previamente citada), por meio de pesquisa de campo, técnica essa muito 

utilizada pelos pesquisadores, uma vez que as obtenções de informações adquiridas 

pelos entrevistados são mais rápidas e precisas.  

 A pesquisa de campo é uma fase que é realizada após o estudo 

bibliográfico, para que o pesquisador tenha um bom conhecimento sobre o assunto, 

pois é nesta etapa que ele vai definir os objetivos da pesquisa, as hipóteses, definir 

qual é o meio de coleta de dados, tamanho da amostra e como os dados serão 

tabulados e analisados. As pesquisas de campo podem ser dos seguintes tipos 

(MARCONI & LAKATOS, 1996). 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

 Por volta do ano 2000, intensificou-se a demanda de mão-de-obra para o 

setor sucroalcooleiro do noroeste paulista. Tal necessidade de trabalhadores 

configurou-se como uma considerável oportunidade para famílias oriundas do 

nordeste do Brasil, em especial do estado do Maranhão, que migraram em grande 

contingente para as cidades do interior do estado de São Paulo, mais precisamente 

para a cidade de General Salgado– SP, dados estes colhidos através de entrevista 

com Wilson Malala (2016), funcionário encarregado do setor do Rh da usina Aralco 

cidade de Santo Antônio do Aracanguá- SP. 

 A maior parte das famílias migrantes nordestinas trabalha no campo, em 

especial no corte da cana-de-açúcar. Grande parte dessas famílias tem baixo nível 

educacional. 

 Os alunos migrantes são regularmente matriculados na EMEF Azílio Antônio 

do Prado que fica situada na Rua Azílio Antônio do Prado, nº 990 bairro Vila Maria, 

cidade General Salgado– SP. Segundo Ferrero (1999) uma das necessidades dos 

seres humanos em comunicar-se com seu semelhante é por meio da leitura e da 



escrita, isso faz com que a facilitação de aprendizagem seja feita em um ambiente 

escolar. 

Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve para 
escrever coisas inteligentes, divertidas ou importantes. Essas são as que 
terminam de alfabetizar-se na escola, mas começaram a alfabetizar muito 
antes, através da possibilidade de entrar em contato, de interagir com a 
língua escrita. Há outras crianças que necessitam da escola para apropriar-
se da escrita. (FERRERO, 1999, p.23)  

 
 Sendo o Brasil um país de dimensões continentais, é natural que existam 

grandes diferenças culturais, especialmente linguísticas, entre suas cinco 

macrorregiões. Dessa forma, o ingresso de um aluno da região nordeste em uma 

instituição de ensino do interior de São Paulo gera um estranhamento bilateral, 

principalmente por causa das expressões linguísticas e costumes dos novos colegas 

e professores. De acordo com Paulo Freire (1975), a escola deve ser um lugar de 

trabalho e de ensino, de aprendizagem.  

 Além disso, as diferenças de metodologia de ensino entre os docentes de 

ambas as regiões também contribuem para aumentar a sensação de estranhamento 

do aluno migrante. Em outras palavras, uma série de fatores pode justificar as 

dificuldades de adaptação e aprendizagem. Frente a essa realidade, cabe à unidade 

de ensino não um simples recebimento desses alunos, mas sim uma atitude mais 

acolhedora, visto que se trata de crianças afastadas de quase tudo e todos com 

quem conviveram até o momento, como familiares, amigos, escola, usos e 

costumes. 

 O aluno migrante vem com graves problemas de aprendizagem como: 

dificuldades de leitura, escrita e comportamentos que se incorporam às escolas, 

porém cada um tem suas particularidades em seus ritmos de aprendizagem enfrenta 

o processo educacional de acordo com a sua possibilidade educativa. Assim, de 

acordo com a matéria publicada no jornal vias de fato nº.33 de junho de 2012, 

dificuldades acontecem devido à falta de infraestrutura escolar que eles não 

recebiam antes como água, merenda escolar. 

 Dados da Secretaria de Educação do Maranhão comprovam que a estrutura 

oferecida a alunos e professores precisa melhorar. Em 2012, havia 259 escolas 

funcionando em templos ou igrejas, outras 16 em salas de empresa e 310 escolas 

de taipa, embaixo de árvores, sem quadro, sem carteiras, dificultam o processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos maranhenses. Em uma era digital, onde se exige 

salas de informática e laboratório nas escolas públicas das grandes cidades, 



imaginar que nos povoados do Maranhão não existem sequer banheiros nas 

instituições de ensino é garantir que não existem condições para uma educação de 

qualidade. 

Sabe-se que para que um desenvolvimento escolar com qualidade aconteça, 

necessita-se de tais itens como: água, merenda escolar, professores estimulados e 

capacitados. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1996, Lei nº 9.394, Art. 2º.) 

 Ao considerar o contexto apresentado, observou-se que os alunos migrantes 

nordestinos, além de suas dificuldades de alfabetização, enfrentam outra barreira 

chamada “preconceito linguístico”, em relação ao sotaque carregado, ou, em termos 

mais específicos, variante linguística nordestina. 

 Tratando-se especificamente da EMEF Azílio Antônio do Prado, de General 

Salgado, salienta-se que no início do ano letivo, essa instituição de ensino inicia um 

trabalho de integração, socialização e acolhimento. O projeto visa a valores que 

incluem respeito, companheirismo, solidariedade, cooperação para o acolhimento 

dos alunos migrantes. 

 O primeiro procedimento que o professor desempenha ao receber esse 

aluno é o diagnóstico e, logo de início, observa por meio da escrita do nome que a 

criança não está alfabetizada. Outro trabalho desenvolvido pelo professor são 

atividades individuais promovidas conforme a necessidade do aluno até que o 

discente consiga alcançar o objetivo principal: a alfabetização. 

  A variante linguística nordestina é outro desafio encontrado pelos alunos 

nordestinos migrantes, pois as vogais “e” e “o” têm outro som, assim como as 

consoantes “r” e “s” no meio das palavras isso diferencia do que estão acostumados, 

mas a EMEF Azílio Antônio do Prado faz um trabalho de integração e socialização e 

acolhimento de uma maneira geral ,trabalhando valores com os seus alunos isto 

inclui respeito, companheirismo , solidariedade e cooperação para quando algum 

aluno migrante chegar ele seja bem recebido e acolhido.  

 O currículo e a carga horária que é apresentado aos alunos, não são 

compatíveis com o currículo e carga horária da sua região de origem Penalva- MA, o 

que dificulta a aprendizagem.  



 Segundo o secretário de Educação do Município de Penalva- MA, Geovane 

Santos Muniz (2016), o currículo escolar da cidade de Penalva- MA é composto das 

seguintes disciplinas: Português; Matemática; Ciências; Geografia; História; Arte. 

 O horário de entrada no período matutino é das 07h20min às 11h20min e 

vespertino é das 13h20min às 17h20min. Isso quando tem merenda escolar, pois 

quando não, os alunos entram no horário normal e são dispensados mais cedo.  

 O currículo do Estado de São Paulo é unificado em todas as cidades. As 

disciplinas são: Português; Matemática; Ciências; Geografia; História.  O horário de 

aula matutino é das 07h15min às 12h00min e vespertino é das 12h40min às 

17h40min. 

 

6 RESULTADOS 

  

  Com a realização desse trabalho, constatou-se através de fontes 

consultadas que um dos fatores que contribuem para que os alunos migrantes 

nordestinos venham com tantas dificuldades é a estrutura escolar que o estado e 

município não oferecem.  

 A partir de diversos dados coletados em entrevistas, questionários, fontes 

consultadas foram possíveis inferir que há vários fatores que contribuem para que os 

alunos maranhenses apresentem muitas dificuldades de aprendizagem na escola 

EMEF Azílio Antônio do Prado. Contudo, percebeu-se que escolas que eles 

frequentavam antes não tinham condições estruturais como água e merenda 

Escolar, prédios sem nenhuma ventilação, carteiras precárias, professores sem 

formação acadêmica para o exercício da profissão.  

 O transporte escolar é precário para frequentar as escolas, os alunos 

caminham entre piçarras (rochas moles, parecidas com saibro) e poeiras durante o 

verão, no entanto, durante o período chuvoso, as mães dos alunos transportam seus 

filhos. 

 



Foto 1 – Realidade da Região Nordeste do Brasil. 

Fonte: Fotos apresentadas no jornal Bom dia Brasil - Rede Globo, 2015. 

 

 A variante linguística nordestina é outro elemento que dificulta a vida dos 

alunos migrantes, enfim, o problema requer uma atenção por parte dos professores 

para evitar a exclusão e fazer com que todos os alunos tenham uma educação de 

qualidade. 

 Na tentativa de amenizar tais dificuldades, a instituição de ensino na qual os 

alunos migrantes maranhenses estudam, EMEF Azílio Antônio do Prado, promove 

um projeto político pedagógico de acolhimento. Desde o começo do ano letivo, a 

escola trabalha valores morais com seus alunos e inclui em seu planejamento datas 

comemorativas para possibilitar o contato com manifestações culturais diferentes. 

 

http://ma.caritas.org.br.s174889.gridserver.com/2012/09/10/educacao-maranhao-retratos-caos/dsc02887/


7 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 Desta forma, foi possível concluir com este trabalho bibliográfico e de 

pesquisa que alunos migrantes maranhenses não tiveram boas condições 

educacionais na sua cidade de origem, o que reflete na aprendizagem: falta de 

estrutura escolar, água, merenda escolar, professores não capacitados, falta de 

transportes escolares, etc. No entanto, a escola que receberá o aluno migrante tem 

um papel importante, pois cabe a ela e seus profissionais a inserção desses alunos 

de cultura, costumes e sotaques diferentes. As instituições de ensino devem 

promover sempre ações que possibilitem as mesmas condições de aprendizagem a 

todos, respeitando as diferenças socioculturais dos estudantes. 

 Portanto, pode-se afirmar que a presença de alunos migrantes cria novas 

possibilidades para o processo de ensino e aprendizagem. O professor pode 

aproveitar o conhecimento cultural dos alunos migrantes, discutir e trabalhar com os 

alunos as variedades linguísticas e promover o respeito entre os colegas da turma. 

Esses temas devem ser relacionados com o conteúdo curricular e, aos poucos, 

serão eliminados os preconceitos e o respeito com as diversidades linguísticas na 

sala de aula será reforçado.  

 O tema escolhido para este estudo é muito amplo e, com certeza, muitos 

assuntos poderiam ser discutidos.  Com o trabalho, buscou-se abordar as 

dificuldades de inclusão e alfabetização de alunos migrantes maranhenses no 

processo de ensino e aprendizagem em uma escola municipal de General Salgado– 

SP. A principal intenção deste trabalho foi de abordar as dificuldades de 

aprendizagem que os estudantes migrantes apresentam na escola investigada.  
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