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Resumo  

 

O objetivo dessa dissertação foi identificar os sentidos e significados atribuídos à “escola”, 

para a família e para o aluno com dificuldades de aprendizagem. Parte dos referenciais da 

Psicologia Social Comunitária e do pressuposto de que todo conhecimento humano está 

condicionado pelos limites impostos pela própria realidade. O método utilizado pela 

dissertação é a epistemologia qualitativa sendo o estudo realizado em uma instituição 

particular de ensino envolvendo pais e alunos do segundo grau. Os instrumentos de 

pesquisa foram à aplicação de questionário com dois pais e entrevista com quatro alunos 

com dificuldades de aprendizagem. Os resultados evidenciaram que os sentidos e 

significados de “escola” e “família”, para estes alunos são relativos a “tarefas”, “reunião”, 

“aprender” e “assistência”. Significa uma relação prática ligada a alguma atividade ou 

obrigação por parte do aluno. Os resultados com os pais reforçaram essa percepção na qual 

os sentidos e significados da escola são relacionados aos elementos “Agenda Escolar”, 

“Reunião de Pais e Mestres”, “Boletim Escolar” e “Reforço Escolar”. Tanto o sentido 

quanto o significado remetem a termos objetivos e práticos fortemente amparados em 

ações cotidianos. Como consideração final observa-se que pais que possuem participação 

ativa nos mecanismos de comunicação entre a escola e a família possuem um conceito 

mais amplo de escola como uma obrigação social da família e compreendem que esses 

elementos fazem parte do processo de ensino aprendizagem. No entanto, os pais que não 

verificam a agenda, bem como não participam das reuniões se apropriam de um sentido 

abstrato da escola, e esse sentido fragmentado tende a influenciar indiretamente o conceito 

de escola no filho e podem comprometer seu processo de aprendizagem. No contexto das 

dificuldades de aprendizagem a participação dos pais na escola configura uma 



 

 

 

subjetividade social que pode ser caracterizada como o ponto de contato e mediação 

importante para a aprendizagem do aluno com dificuldades de aprendizagem. 

Palavras chave: Subjetividade, Sentidos e Significados, Dificuldade de Aprendizagem. 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

The objective of this work is to identify the senses and meanings assigned to "school” for 

the student with learning difficulties and the student’s family. It was used as a reference 

the Social Community Psychology and the assumption that all human knowledge depends 

on the limits imposed by their own reality. The method was based on qualitative 

epistemology and it was conducted in a private school. A questionnaire was applied to two 

parents and an interview was made to four students who presented learning difficulties. 

The results showed that the scientific concepts of "school" and "family” for students with 

learning difficulties are related to "tasks”, "meeting”, "learning" and "assistance", which 

means that there is a practical relation connected to some activities or obligations 

performed by the student. The results for the students’ parents reinforced even more this 

perception since the concepts are related to "School Calendar”, "Parent-Teacher 

Conference", "School Report" and "Tutoring". Both the sense and the meaning refer to a 

more objective and practical terms and it is strongly supported in everyday actions. As a 

final consideration, it was observed that parents who are actively involved in the 

mechanisms of communication between school and family can have a broader concept of 

school as a family social obligation and understand that these elements are part of the 

teaching-learning process. However, parents that nor following the school calendar or 

attending meetings tend to have an abstract sense of the school and this fragmented sense 

tends to influence a child indirectly to the concept of school and it may impair their 

learning process. When it comes to learning difficulties, parents’ involvement in school is 

a social subjectivity that can be considered as an important connection to help students 

with learning difficulties. 

Keywords: Subjectivity, Senses and Meanings, Learning Difficulties. 



 

 

 

Sumário 

 

1 Introdução .............................................................................................................................. 12 

2 Revisão Literatura.................................................................................................................. 18 

2.1 A Educação no Contexto da Psicologia Social Comunitária .............................................. 18 

2.2 Escola e Comunidade ......................................................................................................... 24 

2.3 Os sentidos e significados................................................................................................... 28 

2.4 Desenvolvimento dos conceitos ......................................................................................... 34 

2.5 Conceito e Histórico de Dificuldades de Aprendizagem ................................................... 36 

2.6 O Papel da Família no Processo de Ensino-Aprendizagem ............................................... 41 

2.7 O Papel que Desempenha a Escola .................................................................................... 49 

3 Metodologia ........................................................................................................................... 52 

4 Resultados e Discussão .......................................................................................................... 56 

4.1 Analise do Questionário para os Pais ................................................................................. 57 

4.1.1 Questionário P1 ............................................................................................................... 58 

4.1.2 Questionário P2 ............................................................................................................... 62 

4.2 Análise das Entrevistas com Alunos .................................................................................. 66 

4.2.1 Resultado entrevista aluno M. ......................................................................................... 70 

4.2.2 Resultado Entrevista Aluno E ......................................................................................... 72 

4.2.1 Resultado Entrevista Aluno J .......................................................................................... 75 

4.2.1 Resultado Entrevista Aluno G ......................................................................................... 77 

5 Considerações Finais ............................................................................................................. 79 

6 Referências ............................................................................................................................ 86 

Apêndice 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Autorização dos pais ............... 91 



 

 

 

Apêndice 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Participação dos Pais .............. 95 

Apêndice 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – A Instituição ........................... 99 



12 

 

 

 

1 Introdução 

 

 O desejo de aprender marcou minha vida desde muito criança. Natural de Maquimba 

Ebo, uma aldeia de costumes típicos de Angola na África, até os 8 anos não conhecia a 

escola, tampouco tive contato com qualquer mecanismos de ensino. No entanto, já me 

fascinava aprender coisas novas e sonhar e vislumbrar o que existia além da aldeia. 

 Meu primeiro contato com os livros se deu por meio da professora Madalena que 

dava aulas na aldeia. 

 As aulas na escola traziam para as crianças da aldeia conceitos desconhecidos e 

imagens difíceis de serem compreendidas, como por exemplo visualizar um avião, o mar, 

uma canoa grande, uma cidade iluminada. Esses conceitos aguçaram minha curiosidade e 

o desejo de aprender. Com isso, deixei de realizar minhas atividades comuns para uma 

criança da minha idade na aldeia (lavoura, pesca, caça) e passei a frequentar as aulas da 

professora Madalena. 

 Meu pai teve a reação natural dos Maquimba Ebo´s, que não queriam nem 

incentivavam seus filhos a estudar, no entanto, o desejo de aprender era maior, e sem que 

meu pai soubesse, matriculei-me na escola, e nessa condição frequentei as aulas por três 

meses.  

 Quando meu pai soube, já estava matriculado, então, mesmo sem apoio nem 

incentivo, consegui convencê-lo a continuar meus estudos. 

 Embora o significado de escola tenha sido gradativamente aprimorado ao longo de 

minha trajetória, esse espaço de aprendizagem sempre se apresentou como uma 

oportunidade para eu descobrir o mundo.  

 Minha história na África não finalizou com a escola missionária, pois com 11 anos 

fui morar em Luanda, e o desejo de aprender novamente me levou para a escola. A pessoa 
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que me hospedou em sua casa, mostrou-me apenas o endereço da escola, e novamente 

sozinho e sem incentivo fiz minha matrícula, permanecendo ali por 5 anos.  

 Dos 16 aos 20 anos, minha história foi marcada por um chamado do Exército, que na 

época era uma ordem política, social e moral, que incluía todos os angolanos do sexo 

masculino, independente de sua crença religiosa ou origem étnica: a guerra. 

 Esse novo momento marcou profundamente minha vida, participei de vários 

combates e presenciei a morte de muitos colegas. Conheci várias formas de sofrimentos e 

ao acionar uma mina, um dos acidentes mais comuns entre os combatentes, fui gravemente 

ferido em minha perna direita, o que me impossibilitou de continuar atuando no campo de 

batalha.  

 A retomada da vida de um ex-combatente não é algo simples, sobretudo em virtude 

dos problemas psicológicos e físicos que se adquire na guerra. No entanto, renovei minhas 

esperanças dando aula de alfabetização para os mutilados de guerra. 

 Por uma façanha do destino, um dia encontrei em uma lata de lixo algumas revistas, 

e em uma delas havia o comercial de uma escola brasileira. Com fé e esperança inabalável 

e muita determinação, escrevi para essa escola. Contrariando a todos que me 

desmotivaram, venci as dificuldades e barreiras para mudar de país, concluindo meu 

ensino médio no Brasil. 

 Os primeiros anos no Brasil foram muito difíceis, com apenas USD 111, dei inicio a 

uma nova vida. Dormia em um quarto cedido por uma família evangélica; durante o dia 

era auxiliar de manutenção de impressoras e computadores, e a noite frequentava o ensino 

médio. 

  O desejo de aprender ficava mais forte com o novo estilo de vida e com as 

oportunidades que o Brasil me possibilitava, o que me incentivava a me preparar melhor 

para ajudar meus irmãos deixados em Angola. Com isso, todo dinheiro que conseguia, 
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investia em livros o que me rendeu sete internações por hipoglicemia devido à falta de 

alimentação regular. 

 Outra conquista que obtive no campo educacional foi a conclusão do curso de 

Filosofia, em uma instituição particular. O meu desempenho crítico chamou a atenção do 

reitor que me incentivou a fazer uma pós graduação e lecionar em um colégio que pertence 

a mesma instituição, na qual hoje sou professor e oriento pais e alunos com dificuldade de 

aprendizagem. 

 Essa minha particular experiência de vida, aliada à experiência como professor, em 

uma instituição particular de ensino, com metodologia, estrutura e qualidade de referência 

nacional, me fez perceber que a dificuldade de aprendizagem pode ser resultado de várias 

causas, me motivando a realizar uma pesquisa voltada para sentidos e significados dados a 

escola pelos pais e alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem. Dessa forma, 

passei a observar como os sentidos e significados atribuídos aos principais mecanismos de 

comunicação entre os pais e a escola (agenda escolar, reunião de pais e mestres, boletim 

escolar e reforço escolar) e entre os alunos e a família (escola, aprender, reforço escolar e 

papel da família) influenciavam no processo de ensino aprendizagem.  

 Observando os pais que possuem participação ativa nos mecanismos de comunicação 

entre a escola e a família, sobretudo no acompanhamento das agendas e frequência nas 

reuniões de pais e mestre, pude perceber que esses pais possuem um conceito mais amplo 

de escola e compreendem que esses elementos fazem parte do processo de ensino 

aprendizagem. No entanto, os pais que não verificam a agenda, bem como não participam 

das reuniões se apropriam de um sentido abstrato quanto a escola, e esse sentido 

fragmentado tende a influenciar indiretamente o conceito de escola no filho. 

 Outra observação que motivou essa dissertação é referente às transformações sociais 

e culturais vividas pela atual sociedade que marcada pelos avanços da tecnologia e da 
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informação conduziram às mudanças na forma de interagir com os alunos. O uso da 

internet ampliou o campo da pesquisa, o uso de softwares didáticos permite aulas 

dinâmicas e interativas, a sociedade em geral está mais globalizada e fortemente marcada 

por mudanças no comportamento consumidor e nas relações familiares. Contudo, percebi 

que a importância da família na escola não diminuiu e ela prossegue com seu papel 

insubstituível neste processo, sobretudo na educação de alunos com dificuldade de 

aprendizagem. 

 Assim, diante das novas exigências sociais e legais do sistema de ensino, bem como 

dos propósitos e expectativas, a comunidade escolar não pode atuar sozinha, isolada ou 

separada da realidade circundante, mas sim de forma integrada em uma comunidade que 

interage com a vida social do sujeito, sem deixar de lado que a atuação dos profissionais da 

educação e de seus usuários (alunos e pais) influenciam tanto de forma benéfica quanto 

prejudiciais para a instituição escolar (Libâneo, 2004).  

 Com isso, a interpretação da relação entre sentidos e significados atribuídos à escola 

passaram a ser fundamentais para o processo de ensino aprendizagem, nos estudos sobre a 

subjetividade de Vygotsky entre outros, cujo conceito de sentido subjetivo numa 

perspectiva histórico-cultural me motivou a realizar uma pesquisa qualitativa para 

complementar minhas investigações pessoais. Nessa linha de pensamento, essa dissertação 

tem por objetivo: Identificar os sentidos e significados atribuídos à “escola”, para a 

família e para a criança com dificuldades de aprendizagem.  

 Vale salientar que a dificuldade de aprendizagem tem se tornado um problema 

relevante na educação, e de constante investigação para a psicologia, representando uma 

área que requer ações transformadoras no nível de consciência crítica da comunidade. 

Assim, esse estudo se justifica por sua relevância social ao apresentar ensaios de um 

método qualitativo de avaliação quanto à subjetividade (sentidos e significados) de 
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“escola” para a família e para os alunos com dificuldades de aprendizagem, abrindo 

perspectivas para aplicação do estudo em outras comunidades, colaborando com isso, para 

avanços na Psicologia Social Comunitária1. 

 Á luz da Psicologia Social Comunitária, essa dissertação se organiza em cinco 

capítulos que juntos permitem uma melhor compreensão e análise sobre a temática 

proposta. Dessa forma, o capítulo 1 apresenta a introdução do trabalho, onde são 

detalhados o objetivo geral, a justificativa pessoal, social e acadêmica do estudo, bem 

como sua relevância. No capítulo seguinte são apresentados os caminhos metodológicos da 

pesquisa qualitativa. 

 O terceiro capítulo constitui-se de uma revisão da literatura e consiste na maior 

produção textual da dissertação. Apresenta um estudo sobre a subjetividade referente a 

formação dos sentidos e significados, desde sua concepção antropológica nos ensaios 

sobre a língua de Rousseau (1978) às pesquisas experimentais das obras de Vygotsky: 

Construção Social da Mente e A construção do Pensamento e da linguagem, bem como sua 

concepção quanto ao desenvolvimento de conceitos. No mesmo capítulo, um tópico é 

destinado ao conceito histórico de dificuldades de aprendizagem onde, diversos autores 

são explorados de modo a apresentar o conceito de Dificuldade de Aprendizagem em suas 

mais variadas formas. Na sequencia é apresentado o papel da família no processo ensino 

aprendizagem, onde é novamente evocada a concepção sócio cultural de Vygotsky para 

explicar o papel de mediação da família no processo de construção de significados por 

parte do indivíduo. Por fim, o capítulo se completa com um tópico destinado ao papel da 

escola em conjunto com a família no processo de ensino aprendizagem, que tem por 

objetivo situar a escola no contexto social do indivíduo. 

                                                 

1 A Psicologia Social Comunitária aqui é conceituada como a área do conhecimento que trabalha com 
grupos, para a formação da consciência crítica e para a construção de uma identidade social e individual 
orientada por preceitos eticamente humanos (Freitas, 2007, p. 73)  
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 Os resultados da pesquisa qualitativa são apresentados no capítulo 4, onde é 

realizada uma “costura” com o referencial teórico de modo que a interpretação reflita com 

a máxima fidelidade os sentidos e significados atribuídos à “escola” identificada nos 

questionários. 

 No capítulo cinco são apresentadas as considerações, relacionando todo o referencial 

teórico, os resultados identificados na pesquisa qualitativa, à sugestão de novos 

encaminhamentos e aplicações, bem como ampliação de pesquisas na área de Psicologia 

Social Comunitária.  
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2 Revisão Literatura 

 

 A dificuldade de aprendizagem é uma temática que tem se tornado objeto de 

investigação em diversos estudos, dada sua relevância social. Nesse contexto, a 

interpretação das manifestações relacionadas à dificuldade de aprendizagem pode ser a 

base fundamental para a orientação da construção teórica do sujeito, em sua condição de 

sujeito social ou individual, sua relação em família, na comunidade e na escola. 

 Do mesmo modo, a Subjetividade tem sido ao longo da história objeto de estudo da 

Psicologia em suas mais variadas vertentes, contribuindo significativamente para a melhor 

compreensão do comportamento, consciência e psique do ser humano como relação 

dialética entre o individual e o social. Dessa forma esse capítulo apresenta uma revisão da 

literatura que parte primeiramente do pressuposto de que a Psicologia Social Comunitária 

permite trabalhar as relações culturais a partir do diálogo, fornecendo métodos e 

instrumentos para se compreender a subjetividade humana, tendo como base fundamental 

o estudo dos sentidos e significados presentes na linguagem e pensamento humano.  

 

2.1 A Educação no Contexto da Psicologia Social Comunitária 

 

 Esse estudo parte do pressuposto de que a Psicologia Social Comunitária permite 

trabalhar as relações culturais a partir do diálogo, fornecendo instrumentos teóricos e 

metodológicos que permitem a análise das situações e a construção de novas 

interpretações. Assim, objetiva traçar uma relação entre a Psicologia Social Comunitária e 

a Psicologia Escolar.  

 Diferentemente dos países da América e Europa, onde a Psicologia Social 

Comunitária teve origem a partir de movimentos sociais de negação ao modelo médico 



19 

 

 

tradicional na área de saúde mental comunitária, no Brasil, segundo Lane (2007) ela surgiu 

na década de 1960, em um período de extrema repressão e violência fazendo com que os 

profissionais de psicologia se questionassem sobre a atuação junto à maioria da população, 

bem como seu papel na conscientização e organização (Lane, 2007). Nesse período a 

Psicologia Social Comunitária apresentava um caráter essencialmente assistencialista, com 

pouco ou nenhum direcionamento para a análise crítica em relação a técnicas e 

procedimentos utilizados (Lane, 2007). Assim, os primeiros trabalhos comunitários 

partiram das necessidades e carências vividas pelo grupo-cliente, sobretudo no que se 

refere às condições de saúde, educação e saneamento básico, onde são utilizados métodos 

e processos de conscientização dos grupos populares para que esses assumam 

progressivamente seu papel de sujeitos, conscientes dos determinantes sócio-políticos de 

sua situação (Lane, 2007). 

 Freitas (2010) explica que o estudo da história da Psicologia Social Comunitária, no 

Brasil e na América Latina, permite compreender que se trata de um tipo de trabalho que 

vai além da investigação, do estudo ou da análise teórica. Nesse contexto, sua 

compreensão requer análise de sua finalidade que está diretamente ligada a uma prática 

que possibilita mudanças.  

 A Psicologia Social Comunitária parte da intervenção ou ação psicossocial nas 

relações do cotidiano entre os agentes internos e externos, numa relação partícipe e 

partilhada da problematização da realidade de modo a elaborar alternativas por meio de 

processos de formação e capacitação de lideranças e agentes comunitários, entre outras 

estratégias (Lane, 2007).  

 Vale salientar que a Psicologia Social Comunitária surgiu no Brasil na década de 

1980 sob a influência da Psicologia Social Crítica, cuja principal referencia foi a criação da 

Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO), uma instituição pautada nos 
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princípios de historicidade e de transformação social. Nessa época o materialismo 

histórico-dialético sustentava as discussões rompendo a influência da psicologia 

cientificista norte americano no Brasil (Freitas, 2010).  

 Conforme Freitas (2010) a Psicologia Social Comunitária abriu espaço para o 

enquadre teórico da psicologia social, privilegiando o trabalho com os grupos, colaborando 

para a formação da consciência crítica e para a construção de uma identidade social e 

individual orientadas por preceitos eticamente humanos. Essa área da psicologia social 

visa estudar os fatores psicossociais que permitem desenvolver, fomentar e manter o 

controle e o poder que os indivíduos podem exercer sobre seu contexto individual e social, 

para que busquem solucionar seus problemas e conseguir mudanças em suas vidas e na 

estrutura social. Nesse contexto, os trabalhos comunitários são pautados no 

desenvolvimento da consciencia crítica dos sujeitos, e baseados em suas necessidades 

presentes no cotidiano da comunidade, pela ética da solidariedade e de ações cooperativas 

que visam contribuir para a melhoria das condições de vida da população focalizada 

(Campos, 2007). 

 Em relação aos procedimentos metodológicos, a Psicologia Social Comunitária 

utiliza e desenvolve diferentes instrumentos e estratégias de pesquisas, como a pesquisa 

qualitativa – que é a mais comum – a pesquisa  participante e a pesquisa ação sempre 

primando pelo trabalho em conjunto e objetivando respostas para os problemas 

vivenciados. 

 Conforme Sant´Ana (2008) a relação entre psicologia e educação iniciou no século 

XX a partir de teses desenvolvidas na área médica e em disciplinas de formação de 

professores. 

 Conforme assinala Sant´Ana (2008) é possível traçar um percurso histórico da 

relação entre a educação e a psicologia no Brasil, a partir de três períodos fundamentais: 
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1) Primeira República (de 1906 a 1930): Marcado pelo analfabetismo e mão de obra 

não qualificada. Nesse contexto a Psicologia se desenvolveu em laboratórios 

próximos a instituições escolares utilizando-se de modelos europeus; 

2)  Período do Capitalismo (1930 a 1960): Se caracterizou pela ideologia 

desenvolvimentista-nacionalista e reforma do ensino que visava qualificar mão-

de-obra para ser aproveitada na indústria. Nesse contexto a psicologia assume o 

perfil psicométrico, experimental e tecnicista, sustentada em estudos norte-

americanos; 

3)  Ascenção da Psicologia período a partir de 1960: Nesse período a psicologia é 

inserida nas escolas visando selecionar os indivíduos segundo critérios 

notadamente adaptacionistas. 

 A Lei 4.119/62 que regulamentou a prática profissional do psicólogo no Brasil 

dispondo sobre a formação profissional e currículo mínimo refletiu nas atividades 

desenvolvidas nos diversos campos e locais onde a Psicologia estava, no entanto não 

previa formação especializada em nível de graduação (Sant´ana, 2008). 

 No final da década de 70 que a relação entre psicologia e educação passou por um 

período de reflexão e análises críticas das bases epistemológicas e conceituais da prática 

profissional (Sant´Ana, 2008).  

 Andrey (1984) relata que na década de 1980 foram realizadas experiências em 

escolas públicas de Ensino Fundamental dando início a atuação da Psicologia Social 

Comunitária no contexto educativo. Essas experiências buscavam compreender e 

contribuir para que os alunos de bairros populares efetivamente tivessem suas necessidades 

atendidas. 

 Foi na década de 1980 que os debates em torno do caráter não remunerado e 

voluntário dos psicólogos em comunidades, bem como a expressão psicologia comunitária 
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começaram a ser usados em diversos trabalhos e publicações como o trabalho de 

D´Amorim (1980) intitulado “A Psicologia Comunitária: considerações teóricas e 

práticas”, na sequencia muitos outros trabalhos foram publicados dando espaço a uma 

prática de psicologia social que segundo Freitas (2010, p. 66) anuncia seu compromisso 

político às teorias psicologizantes e a-histórica. 

 Conforme Monteiro (2011) a partir de 1980 multiplicaram-se as obras literárias 

voltadas a uma crítica à prática da psicologia com títulos que utilizavam a palavra 

apelativa “crítica”. Na América Latina algumas expressões passaram a ser desenvolvidas 

como Psicologia Política e Psicologia Social Comunitária influenciado por movimentos 

radicais e crítico desenvolvido nos EUA que deram origem a Filosofia da Libertação. Na 

educação Monteiro (2011) salienta a influencia da educação popular e da Pedagogia da 

Libertação desenvolvida por Paulo Freire, que transcendeu as fronteiras do Brasil e se 

estendeu pela América, África e Ásia. Essas ideias críticas, libertárias e de emancipação 

influenciaram a reflexão científica, sobretudo nas ciências sociais e humanas.  

 Não é possível passar pela história da Psicologia da Libertação sem citar Marx. Ao 

debater religião, Marx traz a tona novos conceitos, como o de que as classes sociais 

aparecem na religião, por meio de suas formas específicas de praticá-la e interpretá-la. 

Monteiro (2011) explica que a relação entre marxismo e Psicologia da Libertação é 

precedida pela relação entre marxismo e Teologia que deu origem à formulação teórico-

prática da Teologia da Libertação2 nas décadas de 1960/1970. 

 O principal representante da Psicologia da Libertação é Martín-Baró que ao realizar 

seu trabalho de Professor e pesquisador social da Universidade Centro americana alerta 

                                                 

2 Em linhas gerais a Teologia da Libertação partiu da uma reinterpretação à luz da filosofia marxista da 
Bíblia, em uma relação dialética entre a realidade social e o cristianismo católico, os oprimidos e a realização 
da prática de dimensão libertadora da religião (Monteiro, 2011) Nesse contexto, a igreja deixa de ser uma 
instituição à margem da história latino-americana, transformando-se em protagonista histórica, a partir da 
vida real, política, econômica, cultural e religiosa do povo, dos pobres explorados. 
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sobre os limites da psicologia adaptativa propondo um compromisso político e social para 

ela (Monteiro, 2011). 

 Á luz da Psicologia da Libertação Martín-Baró (2011) considera que: 

 

Todo conhecimento humano está condicionado pelos limites impostos pela própria realidade. Sob 
vários aspectos a realidade é opaca e só atuando sobre ela, transformando-a, é possível ao ser humano 
ter notícia dela. O que vemos e como vemos, certamente, está condicionado por sua perspectiva, pelo 
lugar a partir do qual nos ligamos à história; mas também está determinado pela própria realidade. 
Assim para conhecer um novo conhecimento psicológico, não basta nos situar na perspectiva do povo, 
é necessário nos envolver em uma nova práxis, uma atividade transformadora da realidade que nos 
permita conhece-la não apenas no que é, mas no que não é, e isto ocorre na medida em que tentamos 
orientá-la para aquilo que deve ser (p. 193). 

 

 O principal herdeiro da concepção marxiana foi a Pedagogia da Libertação de Paulo 

Freire, que em sua obra delineou uma ideologia da Educação baseada nas lutas do homem 

por meio de sua práxis para alcançar a liberdade. Nesse contexto, a educação é concebida 

como ação política relacionada ao processo de consciência crítica, cujo principal objetivo 

deve ser a de “instrumento” para a organização dos oprimidos (Freire, 1979). 

 A Pedagogia da Libertação de Paulo Freire tem suas bases fundamentais no projeto 

humanista marxista que visa à autenticação dos seres humanos, destacando a ideia da ética 

universal do homem. Assim o objetivo da educação libertadora é amparar os ideais de 

libertação e mudança social, uma vez que compreende que o homem não é concebido 

como um ser passivo, mas sim um ser ativo e cognosciente (Freire, 1979). 

 A escola, segundo a Pedagogia da Libertação pode ser um espaço de opressão ou um 

lugar de desenvolvimento e transformação. Dessa forma por meio da dialética o aluno 

problematiza sua realidade, e em uma relação horizontalizada o professor media com base 

em uma perspectiva crítica da sociedade, e à medida que esse aluno toma consciência de 

seu lugar no mundo, passa a ser sujeito e capaz de mudar sua história (Freire, 1999). 

 Em seus estudos Andery (1984) considera que existe uma lacuna entre a prática 

educativa e relação social que cerca a criança e sua família, compreendido como um 
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verdadeiro descompasso entre os objetivos e ideais da escola e o processo de ensino. É 

nesse intervalo que deve residir às ações do psicólogo, intercedendo por meio da presença 

ativa nas reuniões de pais e professores, visitas domiciliares e reuniões com mães de 

alunos.  

 Ao compreender o ambiente e a realidade da vida em que o aluno está inserido, bem 

como seus problemas sociais, o psicólogo social terá um diagnóstico dos fatores que 

interferem no processo de aprendizagem das crianças. Além disso, esse diagnóstico pode 

ser ampliado para a realidade do bairro, ao levantar as características sociais da população, 

permitindo com isso traçar estratégias que colaboram para melhorar a qualidade da 

educação na comunidade como um todo (Andery, 1984). 

 Nos dias atuais, conforme ressalta Sant´Ana (2008) a escola encontra-se diante de 

um grande desafio: propor atividades que despertem o interesse dos alunos, diante das 

condições adversas presentes nas escolas.  

 

2.2 Escola e Comunidade 

 

 A luz dos objetivos da psicologia social comunitária, que busca estabelecer uma 

relação de respeito com as demandas da comunidade, criando para isso condições para que 

a comunidade seja autora de suas transformações sociais, a escola, a família e a 

comunidade são espaços relacionais, em uma relação onde a escola tem um papel 

fundamental de mediadora no desenvolvimento do indivíduo (Freitas, 2010).  

 Freire (1999, p.16) já vislumbrava a escola como um “modo de ser”, um espaço para 

a participação coletiva da construção de um saber, que ultrapassasse o “saber de pura 

experiência feito”. A escola para Freire (1999) não deve ser observada apenas como um 

espaço físico, mas sim um centro irradiador da cultura popular, com as portas sempre 
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abertas a disposição da comunidade, e atuando como um centro irradiador da cultura 

popular. 

 É importante lembrar que a escola está integrada e indissolúvel à sociedade, e 

conforme assevera González Rey (2004) “não atua apenas nos aspectos objetivos de sua 

organização, mas também nos aspectos subjetivos que integram e expressam de múltiplas 

formas, seus diferentes processos objetivos” (p. 17). 

 Para explicar como se dá a organização subjetiva dos diversos espaços sociais, 

González Rey (1997) estabelece o conceito de subjetividade social. Para o autor, a 

subjetividade é uma realidade que se expressa e se constitui no social, ou seja, a partir da 

multiplicidade de produções nos mais diversos espaços sociais que coexistem na 

sociedade. 

 Para discutir como se estabelece a relação e a participação entre a escola e 

comunidade, é fundamental compreender primeiramente que a escola está inserida na 

comunidade, e a comunidade interage, influencia, e é influenciada pela escola. Trata-se de 

uma relação de constantes trocas sociais que pulsam na mesma frequência. Nesse contexto 

a participação da escola nesse processo de comunicação ou subjetividade social pode ser 

caracterizada como o ponto de contato da mediação. 

 A Leis de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, Lei nº 9.394, de 20 de 

Dezembro de 1996 assevera que “a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais”. Além disso, afiança que a educação escolar deverá vincular-se ao 

mundo do trabalho e à prática social. 

 Manfredi (1999) levantou a questão relativa aos conceitos de Trabalho, qualificação 

e competência profissional em suas dimensões conceituais e políticas em um estudo 
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realizado em 1999, que embora tenha se passado quase 14 anos ainda é atual e pode servir 

de pano de fundo para melhor compreensão dessa participação da escola e da comunidade 

na formação subjetiva do individuo.  

 Conforme Manfredi (1999) as transformações que a sociedade brasileira sofreu em 

relação as mudanças técnico-organizacionais no mundo do trabalho, podem ser explicadas 

por meio dos mais diferentes campos das ciências sociais (economia, sociologia, história, 

antropologia) gerando com isso um objeto de preocupação de educadores, linguistas, 

psicólogos entre muitos outros; enfim, todos aqueles que se preocupam com as questões 

relativas ao trabalho humano e às suas metamorfoses. Trata-se de uma construção social 

dos significados que ao longo dos tempos têm sido atribuído às noções de qualificação e 

competência. Nesse contexto a constituição do sujeito tende a ser influenciado a partir dos 

estilos de aprendizagem nas diferentes instituições de ensino. 

 Rubinstem (2003) faz alguns apontamentos relevantes em relação a aprendizagem e 

a constituição do sujeito. Para a autora, o sujeito da aprendizagem constitui seu próprio 

estilo de aprender ou não aprender, dessa forma precisa ser compreendido a partir da sua 

constituição psíquica. Nesse contexto, a escola ocupa um lugar de destaque na sociedade, 

em uma relação onde estar integrado à escola “é uma condição de sobrevivência e 

cidadania”.  

 O sujeito da aprendizagem está inserido em um contexto que segundo Rubinstem 

(2003) é efeito de um “discurso social”, ou seja, uma linguagem compartilhada por um 

grupo de indivíduos, que rege as formas de laço social (p. 52). Dessa forma a 

aprendizagem consiste em uma forma de discurso, caracterizada pelo conjunto de 

enunciados e de mensagens que regem o modo como se organiza a sociedade pelo laço 

social. Em relação à escola e a sociedade Rubinstem (2003) explica: 

 



27 

 

 

Pela aprendizagem formal oferecida pela escola apreende-se não somente o conhecimento social 
valorizado, mas valores e ideais do grupo para poder aproximar-se, dominar e reinterpretar, podendo 
criativamente dar continuidade a essa transmissão. A escola é o lugar onde se dá continuidade ao 
processo de educação que foi iniciado com os adultos significativos. Por intermédio dos desafios 
propostos na transmissão do conhecimento o jovem irá desenvolvendo estratégias para ressignificá-lo, 
usando a inteligência e a sensibilidade. Mas ninguém aprende sozinho. A escola é um lugar para 
aprender por meio das relações verticais com os mestres e horizontais com seus pares. O 
desenvolvimento da sociabilidade também é um dos projetos da educação formal. Em síntese, cabe à 
escola: transmitir o conhecimento e o saber, promover o desenvolvimento da mente, bem como da 
sociabilidade, isto é, o viver em grupo (p.70). 

 

 Considerando o fundamental papel da escola enquanto parte integrante da sociedade, 

os valores expressos no discurso que rege as formas do laço social irá organizar o projeto 

pedagógico. A esse respeito, Rubinstem (2003) explica que a queixa escolar consiste na 

“dissonância do projeto pedagógico, mas é também uma forma de discurso”: 

 

Aqueles que organizam o projeto educacional estão inseridos num grupo cultural com o qual 
estabelecem um diálogo: a sociedade pede um tipo de escola e a ela cabe responder ao pedido. A 
escola busca atender ao pedido do grupo. Mas o grupo único não existe como tal. Ele é formado por 
sujeitos, os quais ressignificam por sua singularidade o projeto institucional. É nesse ponto que se 
deve procurar a origem da queixa escolar: do contraste entre o gênero e o estilo surgem as 
dissonâncias do discurso. É esperado que todos aprendam, mas ninguém aprende igualmente (p. 53). 

 

 Na relação entre a escola e a comunidade, por um lado está a expectativa dos adultos 

significativos, de que a escola atinja determinados níveis e padrões. Nesse contexto, 

qualquer desvio da norma pode ser interpretado como uma patologia da aprendizagem. 

Assim, ao invés de formar sujeitos maduros, e adultos, Rubinstem (2003) alerta que está 

sendo formado indivíduos frágeis ou superprotegidos, considerando que os estudantes 

precisam corresponder a uma performance normativa. 

 Diante do exposto conclui-se que a escola não está imune às questões da sociedade, e 

ao oferecer tarefas de ingresso ao mundo cultural, profissional e social promove o 

desenvolvimento do sujeito à estágios mais elevados, que não ocorreriam espontaneamente 

(Vigotski, 2011). Assim, toda prática realizada pelo homem compreende uma atividade 

simbólica, que primeiramente foi organizada por meio de signos e instrumentos e por sua 
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vez essa prática promove mudanças em sua realidade, tanto objetiva como subjetiva. Nesse 

contexto, a escola se caracteriza como um processo mediador social e instrumental, onde o 

indivíduo encontra significados que vão aos poucos sendo internalizados e modificados. 

Do mesmo modo os sentidos passam a ser produzidos a partir das experiências individuais 

que coletivamente são compartilhadas na escola ou na comunidade (Vigotski, 2009). 

Assim, conforme explica González Rey (2004, p. 156) “o sujeito individual está 

inseparavelmente ligado ao curso dos processos sociais por sua subjetividade” em uma 

relação onde o social é uma rede de ações envolvidas em um sistema gerador de sentidos 

subjetivos. 

 

2.3 Os sentidos e significados 

 

 Para a escola e para o processo de ensino e aprendizagem a comunicação e a 

linguagem desempenham um papel fundamental. A linguagem, essa faculdade que o 

homem tem para se comunicar com seus semelhantes, valendo de um sistema formado 

pelo conjunto de sinais linguísticos e suas relações com a sociedade e com a escola 

constituem ainda para o campo da pedagogia e da psicologia um grande desafio 

(Rousseau, 1978). Ainda que muitos pesquisadores tratem de jogar luzes sobre este 

mistério, seus resultados não passam de meras especulações.  

 Em Ensaios sobre as Línguas, Rousseau (1978) apresenta como a origem da 

expressão linguística está diretamente ligada às emoções e não propriamente ao sentido ou 

significada do som emitido. Nessa perspectiva, o antropólogo e filósofo explicita como a 

primeira invenção das palavras não vem das necessidades primárias do homem, mas sim 

das paixões. Nos ensaios de Rousseau (1978): 
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Não se começou raciocinando, mas sentindo. Pretende-se que os homens inventaram a palavra para 
exprimir suas necessidades; tal opinião parece-me insustentável. O efeito natural das primeiras 
necessidades consistiu em separar os homens e não em aproximá-los. Era preciso que assim 
acontecesse para que a espécie acabasse por esparramar-se e a terra se povoasse com rapidez, pois 
sem isso o gênero humano ter-se-ia amontoado num canto do mundo e todo o resto ficaria deserto 
(p.265) 

 

 Mais adiante o autor conclui: 

 

Daí se conclui, por evidência, não se dever a origem das línguas às primeiras necessidades dos 
homens; seria absurdo que da causa que os separa resultasse o meio que os une. Onde, pois, estará 
essa origem? Nas necessidades morais,' nas paixões. Todas as paixões aproximam os homens, que a 
necessidade de procurar viver força a separarem-se. Não é a fome ou a sede, mas o amor, o ódio, a 
piedade, a cólera, que lhes arrancaram as primeiras vozes. Os frutos não fogem de nossas mãos, é 
possível nutrir-se com eles sem falar; acossa-se em silêncio a presa que se quer comer; mas, para 
emocionar um jovem coração, para repelir um agressor injusto, a natureza impõe sinais, gritos e 
queixumes. Eis as mais antigas palavras inventadas, eis por que as primeiras línguas foram cantantes e 
apaixonadas antes de serem simples e metódicas. (p. 266) 

 

 Ainda em Rousseau (1978) é possível perceber o germinar de uma concepção do 

conceito de sentido e significado da linguagem. Apoiado na ideologia de que os “motivos 

que fizeram o homem falar foram as paixões” (p. 267) em uma relação onde a linguagem 

figurada é a primeira expressão da comunicação, para que então se adquira a compreensão 

do significado, a abordagem de Rousseau (1978) abre novas perspectivas para a 

compreensão da formação psicológica do homem.  

 Desde o ponto de vista antropológico e etnológico, é inolvidável que a linguagem 

constitui uma das manifestações características que separam o homem dos seres irracionais 

(Vygotsky, 2009). Estes últimos expressam e comunicam suas percepções por meios 

instintivos, mas não são dotados de consciência, e por esse motivo não atribuem sentido e 

significado às coisas.  

 A partir da análise de diversos experimentos animais, Vygotsky (2011, p. 111) 

apresenta conclusões quanto às raízes genéticas do pensamento e da linguagem que tem 

um ponto de intersecção com a teoria de Rousseau (1978) ao considerar que a fala primária 

ou infantil, é uma forma de comportamento predominantemente emocional.  
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 Vale um parêntese quanto à concepção de subjetividade no pensamento de Rousseau, 

que tem na natureza humana sua base fundamental. Em sua obra Emilio, Rousseau (1995) 

apresenta algumas considerações quanto à formação da subjetividade e como em sua 

concepção a natureza humana contrapõe a razão:  

 

A natureza quer que as crianças sejam crianças antes de ser homens. Se quisermos perturbar essa 
ordem produziremos frutos precoces, que não terão maturação nem saber e não tardarão em 
corromper-se; teremos jovens doutores e crianças velhas. A infância tem maneiras de ver, de pensar, 
de sentir que lhes são próprias; nada menos sensato do que querer substituí-las pelas nossas; e seria o 
mesmo exigir que uma criança tivesse cinco pés de altura do que juízo aos dez anos. Com efeito, que 
lhe adiantaria ter razão nessa idade? Ela é o freio da força e a criança não tem necessidade desse freio 
(p. 75). 

 

 Seguindo a linha de raciocínio de Rousseau (1995) quanto à subjetividade, outra 

reflexão em Emílio permite melhor compreensão quanto à ligação entre sentido e 

significado: 

 

Os pensamentos mais brilhantes podem cair no cérebro das crianças, ou melhor, as melhores saídas 
em sua boca, tanto quanto os diamantes mais caros em suas mãos, sem que com isso pensamento ou 
diamante lhes pertençam; não há nenhuma propriedade de nenhum tipo nessa idade. As coisas que 
uma criança diz, não são para ela o que são para nós; ela não lhes atribui às mesmas ideias. Estas, se é 
que elas as tem, não comportam, em seu pensamento nem consequência, nem ligação; nada fixo, nada 
de seguro no que pensa (p. 96). 

 

 Essa conceituação da “razão” em Rousseau (1995) se relaciona no pensamento de 

Vygotsky (2011) quando o psicólogo explica o processo de desenvolvimento da fala: “as 

risadas, balbucio, os gestos e os movimentos são meios de contato social a partir dos 

primeiros meses de vida da criança”, nesse momento a curva da evolução do pensamento e 

da fala está separada, e conforme a criança vai desenvolvendo suas habilidades físicas e 

intelectuais, essa curva se encontra, aproximadamente aos dois anos, ocorrendo oque 

Vygotsky (2009) caracteriza como “despertar da consciência obscura” do significado da 

linguagem, fazendo com que a criança perceba então que cada coisa tem o seu nome. 

Assim, gradativamente o pensamento vai se tornando verbal, e a fala intelectual (p. 133). 
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 É importante observar que diferentemente de Rousseau, Vygotsky não considerava a 

natureza como principal fonte de educação do sujeito, mas sim a sociedade como a 

principal força motora do desenvolvimento humano. 

 A linguagem está impregnada de sentidos e significados que são atribuídos por seu 

interlocutor a partir de seu contexto histórico e social. A esse respeito Vygotsky (2009) 

explica que a relação entre pensamento e linguagem é bastante estreita, já que ambos os 

processos psicológicos estão unidos e uma vez que se unem não podem ser separados. 

Estes processos psicológicos básicos são adquiridos em idade precoce, na infância para 

depois serem desenvolvidos com mais perfeição. 

 A partir desse momento, a fala entra em uma fase intelectual, permitindo à criança 

em desenvolvimento descobrir a função simbólica da fala, estabelecendo com isso, uma 

relação entre signo (função significativa da palavra) e significado (significado funcional). 

 As conclusões quanto ao desenvolvimento da linguagem pela criança, na perspectiva 

de Vygotsky (2009, p. 132) são: 

1)  No seu desenvolvimento ontogenético, o pensamento e a fala têm raízes 

diferentes; 

2)  No desenvolvimento da fala da criança existe um “estágio pré-intelectual”, e no 

desenvolvimento de seu pensamento, um “estágio pré-verbal”; 

3)  Até certa altura, as duas modalidades de desenvolvimento seguem diferentes 

linhas, independentes uma da outra; 

4)  Em um determinado ponto, ambas as linhas se cruzam, após o que o pensamento 

se torna verbal e a fala intelectual. 

 Quando ocorre a junção entre o pensamento e a fala, a criança adquire um aumento 

repentino da curiosidade ativa e uma ampliação considerável do vocabulário. O processo 
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de desenvolvimento da fala pré-intelectual, para a formação de conceitos passa pelos 

seguintes estágios (Vygotsky, 2009): 

1) Natural ou primitivo: Característico da fala pré-intelectual.  

2) Psicologia ingênua: Fase da inteligência prática (manipulação de objetos e 

termos: porque, quando, se, mas, etc). Domínio operacional, sem apropriação 

das funções lógicas (causais, temporais, condicionais, etc.) ligadas a estes 

termos; 

3) Operações externas: Corresponde à fase egocêntrica piagetiana; 

4)  Crescimento interior: Há um deslocamento para dentro da fala, com o 

aparecimento, na sua etapa final, da fala interior, ou pensamento verbal. Este 

processo é um processo sócio histórico por excelência.  

Na concepção de Vygotsky (2009) quando a criança atinge o pensamento verbal, a 

natureza do próprio desenvolvimento se transforma do biológico para o sócio - histórico. O 

pensamento verbal não é uma forma de comportamento natural e inata, mas é determinado 

por um processo histórico-cultural e tem propriedades e leis específicas que não podem ser 

encontradas nas formas naturais de pensamento e fala. 

 Assim, o significado da palavra consiste em uma unidade indecomponível tanto no 

fenômeno da linguagem quanto do próprio pensamento. Nas palavras de Vygotsky (2009) 

“a palavra desprovida de significado não é palavra, é um som vazio. Logo, o significado é 

um traço constitutivo indispensável da palavra. É a própria palavra vista no seu aspecto 

interior” (p. 398). 

 Para Vygotsky (2009) a linguagem é o agente transformador dos processos 

biológicos naturais em funções psicológicas superiores, permitindo à criança desenvolver o 

pensamento abstrato, onde se encontram tipos de pensamento com um maior esforço 

mental (Moll, 1996). Assim, desenvolvimento do pensamento pela criança se dá por meio 
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da interação com outros sujeitos (Vygotsky, 2009). É nessa relação que as “formas de 

pensar são construídas, via apropriação/internalização do saber do fazer da comunidade em 

que o sujeito se insere” (Molon, 2010, p. 163). 

 Pela teoria de Vygotsky é possível compreender a importância em rever 

permanentemente as teorias e práticas utilizadas pela escola, uma vez que essas são 

dependentes e sensíveis às transformações das formas de cultura onde estão inseridas 

(Molon, 2010, p. 79). Nesse contexto as mudanças no núcleo familiar têm influenciado a 

percepção e participação da família e da criança no processo de ensino aprendizagem, em 

virtude de sua função social e, sobretudo, produção de subjetividade. 

 Na concepção de Vygotsky a categoria de significado se refere a um ponto fixo e 

estável, em todas as mudanças do sentido da palavra em seus diferentes contextos. Assim, 

para compreender como os sentidos e significados atribuído à “escola” para sujeitos em 

condições sócio-histórica diferentes se articulam é necessário uma concepção que 

considere a unidade simbólica e emocional como via de integração da experiência social 

do sujeito, em uma relação onde o pensamento não seja concebido como uma função 

cognitivas, mas sim uma função de sentido do sujeito. Assim, essa pesquisa encontrou 

amparo teórico nos estudos de González Rey (1997) no campo de estudos da 

Subjetividade.  

 Com base em estudos na obra de Vygotsky e seu discípulos Gonzalez Rey (1997), 

desenvolve uma teoria da subjetividade de base histórico-cultural, estabelecendo uma 

relação inseparável entre o sentido subjetivo e a subjetividade como sistema. 

 Na teoria de González Rey (1997) a categoria de sentido subjetivo: 

 

orienta-se a apresentar o sentido como momento constituinte e constituído da subjetividade, como 
aspecto definidor desta, enquanto é capaz de integrar formas diferentes de registro (social, biológico, 
ecológico, semiótico, etc.) numa organização subjetiva que se define pela articulação complexa de 
emoções, processos simbólicos e significados, que toma formas variáveis e que é suscetível de 
aparecer em cada momento com uma determinada forma de organização dominante. (p. 18) 
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 A teoria do sentido subjetivo de Gonzalez Rey (2007) é apropriada ao estudo do 

sentido e significado atribuído à família, pois enuncia a “relação inseparável do emocional 

e do simbólico onde um evoca ao outro sem ser a sua causa” (p.170). Essa teoria na prática 

permite compreender a subjetividade social, como um processo emocional e simbólico 

produzido nas diferentes esferas da sociedade, considerando para tanto que a subjetividade 

é uma produção humana e não uma internalização, que produz consequências ao homem e 

sobre a organização de seus diferentes espaços de vida social. 

 Na concepção de González Rey (2012) a produção de sentidos não segue nenhuma 

lógica nem racionalidade externa à configuração de sentidos em que se produz (p. 144). 

Assim para compreender essa configuração subjetiva é necessário analisar de forma 

singular, tanto considerando seus espaços sociais como individuais para que a partir disso, 

seja possível estabelecer níveis de generalização. Ou seja, como os sentidos se produzem 

de maneira diferenciada em cada nova geração, ou nos momentos diferentes que 

caracterizam o desenvolvimento de uma mesma geração o processo apropriado para 

compreendê-lo parte de um processo construtivo-interpretativo da construção de 

conhecimentos, o que é especificado por González Rey (2012) como epistemologia 

qualitativa (p. 144). 

 Por fim, há de se considerar que o sentido é guiado por aquilo que o sujeito sente, 

dessa forma, conhecer esse “sentir” é o caminho para conhecer sua produção social. 

 

2.4 Desenvolvimento dos conceitos 

 

 Nos estudos experimentais, à luz da gênese da evolução dos processos naturais do 

pensamento, acompanhados por Vygotsky (2009), o desenvolvimento de conceitos é 
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constituído de três estágios básicos; primeiramente o sujeito organiza seu pensamento por 

meio do agrupamento por semelhança, na sequencia adota conceitos potenciais, agrupando 

a partir de um único atributo, e, por fim, realiza o pensamento abstrato por meio de 

conceitos interiorizados e ditos verdadeiros. 

 Rosa (2008) em sua percepção quanto ao desenvolvimento de conceitos postulados 

por Vygotsky, explica que existe uma diferença entre possuir um conceito e poder defini-

lo verbalmente. Para o autor, primeiramente ocorre a apropriação operacional do conceito 

para depois haver a possibilidade de defini-lo de forma verbal. Dessa forma, o adolescente 

primeiro usa o conceito para depois tomar consciência dele, por esse motivo, a capacidade 

de aplicar o conceito a uma situação totalmente nova somente aparece ao final da 

adolescência. 

 No processo do desenvolvimento dos conceitos, na perspectiva de Vygotsky (2009) 

deve-se atentar primeiramente ao nível atual do desenvolvimento da criança, que 

representa todo conhecimento adquirido e toda capacidade da criança resolver problemas 

sem a ajuda de adultos. Esse estágio da criança irá determinar a dinâmica a ser trabalhada e 

a forma como o conteúdo irá ser aplicado para que então seja possível identificar o que 

Vygotsky (2009) caracterizou como Zona de Desenvolvimento Potencial, ou seja, a 

capacidade da criança resolver problemas sob a orientação de um adulto. Entre esses dois 

níveis de desenvolvimento encontra-se a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que 

irá mediar à distância entre esses dois níveis de desenvolvimento. É na Zona de 

Desenvolvimento Proximal que está o potencial de aprendizagem. 

 Fazendo um paralelo entre o conhecimento que a criança adquire na escola e o 

conhecimento espontâneo fruto da interação social da criança onde a família tem papel 

fundamental. 
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2.5 Conceito e Histórico de Dificuldades de Aprendizagem  

 

 Desde os tempos mais remotos, existem relatos da marginalização e do tratamento 

estigmatizados àqueles que são diferentes, ou ditos “não normais” por não atenderem aos 

padrões preestabelecidos. Apesar dos preconceitos existentes, muitos já se preocupavam 

em buscar entendimento para o problema. Conforme nos relata Bossa (2005) “Desde o 

século XVIII, médicos, psiquiatras e filósofos do iluminismo já se reuniam a fim de tentar 

compreender a origem dos problemas de aprendizagem, atribuindo–lhe uma visão 

organicista, ideia que permeou a prática psicopedagogica até pouco tempo atrás”. (p.9) 

 O termo dificuldade de aprendizagem surgiu em 1962, para especificar esta 

problemática num contexto educacional, tentando, assim, retirar-lhe o estigma clínico que 

o caracterizava. Surge, então, uma primeira definição proposta por Kirk (1962) em que era 

bem evidente a ênfase dada à componente educacional e o distanciamento, em termos 

biológicos, de outras problemáticas, tal como deficiência mental, privação cultural, entre 

outras. 

 Brandão (1992) consideram que os distúrbios ou dificuldades de aprendizagem (DA) 

e suas implicações estão relacionados a uma defasagem entre o desempenho real e o 

observável de uma criança em comparação ao que é esperado dela, em seus aspectos 

cognitivos e dentro de sua faixa etária. 

 Na concepção de Gusmão (2001), a dificuldade de aprendizagem, pode estar 

associada a uma falha no processo de aprendizagem proveniente de um não 

aproveitamento escolar. 

 Quando ocorre perturbação num ou mais dos processos psicológicos básicos que 

envolvem a compreensão ou a linguagem falada ou escrita, essa se caracteriza, segundo 
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Correia (2001) como uma Dificuldade de aprendizagem específica, uma vez que pode 

manifestar na aptidão imperfeita de escutar, pensar, ler, escrever, soletrar, ou fazer cálculos 

matemáticos. Inclui-se a essas perturbações a lesão cerebral, disfunção cerebral mínima, 

dislexia e afasia de desenvolvimento. Vale salientar que segundo Correia (2001), o termo 

“Dificuldade de Aprendizagem Específica” não engloba os problemas de aprendizagem 

resultante de deficiências, visuais, auditivas, ou motoras, de deficiência mental, de 

perturbação emocional, ou de desenvolvimento ambientais, culturais ou econômicos. 

 O tema dificuldade de aprendizagem constitui um problema de proporção mundial, 

frente aos novos desafios do mundo globalizado que impõem novo ritmo ao cotidiano e 

novo estilo de vida, acentuado pelas tecnologias e registrando na história esse momento 

como a era da informação. Esse novo paradigma tem seu maior impacto nas relações e 

trocas de conhecimento, afetando assim o processo de ensino e aprendizagem. Nesse 

contexto, o baixo rendimento por parte dos alunos passa despercebido, sem uma devida 

caracterização do problema, sendo o reforço escolar, o método paliativo para resolver os 

problemas relacionados a Dificuldades de Aprendizagem. 

 Polity (2001) conceitua a dificuldade de aprendizagem como um sintoma 

psicossocial, que tem em sua causa três constituintes básicos: a criança, a família e a 

escola. Assim, a autora explica que as dificuldades não devem ser observadas somente 

como uma falha individual, mas sim como um conjunto de fatores que incluem a escola, a 

família, os professores e o sistema de relações sociais envolvidos. 

 As questões relativas às dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos das 

series inicias do ensino fundamental, tem sido estudadas e debatidas amplamente, por 

todos aqueles que estão envolvidos com a educação.  

 Segundo Moojen (1999), os termos distúrbios, transtornos, dificuldades e problemas 

de aprendizagem têm sido utilizados de forma aleatória, tanto na literatura especializada 
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como na prática clínica e escolar, para designar quadros diagnósticos diferentes.   E tem se 

tornado presente principalmente nas questões relacionadas à aquisição da leitura e da 

linguagem escrita. As abordagens tem sido as mais variadas sempre na tentativa de 

explicar as dificuldades durante esse processo. Para Fonseca (1995): 

 

Dificuldades de Aprendizagem (DA) é um termo geral que se refere a um grupo heterogêneo de 
desordens neurológicas que interferem com a recepção, integração ou expressão de informação, 
refletindo, estas desordens, numa incapacidade e/ ou impedimento para a aprendizagem da leitura, da 
escrita ou do cálculo, ou para a aquisição de aptidões sociais.(p.71) 

 

 A luta contra o insucesso escolar tem tomado corpo e despertado a consciência de 

muitos, embora compreender todas as causas das dificuldades de aprendizagem e como 

agir para saná-las, não seja uma tarefa simples.  Como salienta Fonseca (1995): 

 

A definição do que se considera como distúrbio, transtorno, dificuldade e/ou problema de 
aprendizagem é uma das mais inquietantes problemáticas para aqueles que atuam no diagnóstico, 
prevenção e reabilitação do processo de aprendizagem, pois envolve uma vasta literatura 
fundamentada em concepções nem sempre coincidentes ou convergentes. (p.73)  

 

 As DA, são vistas sob duas perspectivas, a orgânica e a educacional, conforme são 

descritas a seguir por Gómez e Terán (2009).  

 

Numa perspectiva orgânica as DA, são desordens neurológicas que interferem na recepção, integração 
ou expressão de informação, caracterizando – se, em geral pela discrepância acentuada entre o 
potencial estimado do aluno e sua realização escolar. Numa perspectiva educacional, as DA são 
desordens que refletem uma incapacidade ou impedimento para a aprendizagem da leitura, da escrita, 
do cálculo ou para aquisições de aptidões sociais. (p.93) 

 

 Percebe-se que a tentativa de encontrar uma definição padrão para DA, não pode ser 

considerada unânime, pois ao revisar a bibliografia foram encontradas algumas definições 

que apontam para a origem do sintoma, ligada à aprendizagem. Assim teríamos: 

• Dificuldade - origem cognitiva;  

• Distúrbio - origem neurológica ou genética;  
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• Problema - origem emocional. 

 Na concepção de Rossato e Martínez (2011, p. 73) as dificuldades de aprendizagem 

são analisadas sob duas perspectivas:  

1)  Deficiência nas funções Biológica: São as deficiências que podem comprometer 

a capacidade do estudante de acompanhar o ritmo e padrão determinado pelo 

currículo escolar. Essa deficiência pode, ainda, influenciar o processo de 

aprendizagem ao produzir sentidos subjetivos integrantes ao seu sistema de 

configurações; 

2)  Deficiência na Organização Subjetiva do Estudante: Nessa condição o aluno não 

apresenta deficiência em suas funções biológicas, mas sim na dinâmica das ações 

e relações das diferentes zonas de sua vida, inclusive a escola, impossibilitando o 

sujeito de dominar conceitos mais amplos conforme o ritmo e padrão determinado 

pelo currículo escolar. 

 Pain (1983) explica que se deve distinguir o aluno com dificuldades de 

aprendizagem, do aluno que experimenta problemas de aprendizagem por razões de 

desvantagens culturais, de inadequada aprendizagem, de envolvimento socioeconômico 

pobre, de inadequada integração pedagógica, ou de deficiência diagnosticada 

cientificamente. As dificuldades de aprendizagem devem ser consideradas como uma 

causa possível. Pain (1983) nos esclarece que: 

 

Podemos considerar o problema de aprendizagem como um sintoma, no sentido de que o não 
aprender não configura num quadro permanente, mas sim entra numa variedade peculiar de 
comportamentos nos quais se destaca como sinal de descompensação. O sintoma deve ser entendido 
como um estado particular de um estado que para se equilibrar, precisou a adotar o que 
caracterizamos como não aprendizagem (p.94). 

 

 Assim, Polity (2001) ao abordar a dificuldade de aprendizagem como um sintoma, 

explica que o sujeito em idade escolar que não tem a colaboração dos pais, tem mais 



40 

 

 

dificuldade em diminuir o baixo rendimento. Assim, crianças e jovens com dificuldade de 

aprendizagem são beneficiados com uma intervenção familiar, que lhes possibilite sair da 

posição portadora do sintoma para a construção de uma nova relação com o saber, em uma 

situação, onde seja qual for à etiologia da dificuldade de aprendizagem (neurológica, 

emocional, cognitiva ou genética), o grupo familiar é fator decisivo para a condução e/ou 

resolução da situação (p. 16). 

 Em relação à Dificuldade de aprendizagem, na concepção de Gonzalez Rey (2011): 

 

a pessoa com deficiência sempre sente e expressa afetas que se relacionam com os processos 
simbólicos da mesma forma que as pessoas que não têm deficiência, mesmo no caso de danos 
intelectuais severos a produção de significados ocupe um espaço menor dentro do conjunto de 
processos simbólicos que entram nesse processo. (p. 51) 

 

 González Rey (2011, p. 51) explica que um grande número de “defeitos” não implica 

nenhum comprometimento das operações intelectuais pela natureza destes em si e as 

pessoas com dificuldades de aprendizagem apresentam essa dificuldade em decorrência de 

dificuldades no desenvolvimento de suas personalidades como resultado do tipo de 

relações e práticas que dominam sua vida social. Assim, as atividades devem ser 

observadas como fontes do desenvolvimento de configurações subjetivas geradoras do 

desenvolvimento nas crianças com defeito3.  

 Nesse contexto não devemos tratar as dificuldades de aprendizagem como se fossem 

problemas insolúveis, mas como desafios que fazem parte do processo de aprendizagem de 

uma “criança normal”, que aprende de forma diferente e no seu tempo, e quanto mais 

rápido os pais, professores e a escola como um todo compreenderem que é preciso ter um 
                                                 

3 Ao explicar a categoria de sentido subjetivo, González Rey (2011, p. 68) explica que o sentido subjetivo é 
uma produção simbólico-emocional inseparável das configurações subjetivas da pessoa que emerge no 
processo de viver uma experiência concreta, nesse caso, a aprendizagem. Assim, os processos cognitivos são 
produções subjetivas inseparáveis das configurações subjetivas que se organizam na experiência de aprender. 
Dessa forma o “defeito”, organiza-se como uma configuração subjetiva na vida social da pessoa, não 
existindo nenhum relacionamento entre uma limitação, sensorial, intelectual ou física e sua configuração 
subjetiva.  
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novo olhar e buscar novos caminhos, que mudanças implicam em desafios e quebra de 

antigos paradigmas e preconceitos em relação ao tradicional, onde não se priorize apenas o 

desenvolvimento cognitivo do aluno, mas contemple uma dimensão onde ocorra uma 

formação plena do sujeito, traçando novos parâmetros em relação à aprendizagem 

(González Rey, 2011 p. 52).  

 Rossato e Martínez (2011, p. 72) explicam que existem poucas pesquisas empíricas 

quanto ao processo de superação das dificuldades de aprendizagem. Trata-se de uma 

matéria complexa devido à subjetividade do processo de aprendizagem de cada sujeito. 

Segundo as autoras essa superação não é considerada um processo cognitivo, uma vez que 

dependem das diversas dimensões decorrentes e presentes na vida do aprendiz. 

 Gonzáles Rey (2011) explica ainda que em suas pesquisas com crianças que 

apresentam dificuldades de aprendizagem, mas que não são classificadas como deficientes 

intelectuais, existe um grande contingente de crianças com bloqueios originados por 

emoções que as impedem de se tornar sujeitos de operações intelectuais. Nesses casos o 

fracasso é vivenciado subjetivamente antes do processo de realização da tarefa, 

impedindo-as de empreende-las. O autor recomenda que a dimensão singular do aluno 

deva ser resgatada nas práticas educativas em todos os níveis do ensino, em uma relação 

onde toda aprendizagem eficiente se torna um processo de desenvolvimento da pessoa (p. 

62). 

 

2.6 O Papel da Família no Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

 A reflexão sobre o papel da família no processo de ensino aprendizagem deve partir 

primeiramente de que a família é um sistema de vínculos afetivos, que os processos de 

humanização se dão através de relações emocionais desenvolvidas entre os membros da 
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família nuclear, fazendo com que a aprendizagem ocorra ou não, de forma satisfatória 

(Polity, 2001). 

 Assim, a dificuldade de aprendizagem pode estar relacionada às condições 

emocionais, fazendo com que alguns alunos tenham dificuldades de acompanhar os 

demais. Nesse contexto, há de se ressaltar que o programa pedagógico de uma instituição 

pode ter maior conteúdo que outra, assim, quando um aluno, acostumado a uma ritmo 

pedagógico diferente entra em uma dessas instituições, ocorre um impacto de conteúdos, o 

que se agrava com a falta de acompanhamento dos pais, fazendo com que erroneamente 

seja interpretado como uma dificuldade de aprendizagem. 

 Outra questão é que a forma com que os pais compreendem a escola, também 

influencia de forma indireta o processo de ensino aprendizagem. Ou seja, alguns pais 

concebem a escola como um “depósito” que futuramente será “sacado”, trata-se de um 

investimento em longo prazo, cujo objetivo final é a faculdade. Essa pressão criada em 

torno do investimento desprendido pela família, cria um distanciamento do real sentido e 

significado de escola, podendo em alguns casos desmotivar o aluno, gerando também com 

isso a errônea interpretação de que esse aluno tem dificuldade de aprendizagem. 

 É por essa razão que se entende nesse estudo que o sentido e significado que a 

família dá para a escola consistem na força motriz que impulsiona o ensino aprendizagem 

dos alunos.  

 Pela concepção sócio-histórica compreende-se que o desenvolvimento humano e da 

linguagem ocorre por meio das interações que o sujeito estabelece em sua vida. Assim, 

com o nascimento a criança passa a integrar uma matriz social geradora de significados 

que são atribuídos, assumidos, gerados e recriados na própria interação (Oliveira; Guanaes; 

Amaral, 2008).  
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 Segundo Oliveira, Guanaes e Costa (2008), Vygotsky e Bakthin contribuíram no 

campo dos estudos quanto à natureza social do psiquismo humano, relacionando o 

desenvolvimento da afetividade, da linguagem e da cognição com as práticas sociais em 

geral. 

 Nesse contexto, a família é uma das formas de organização do ambiente que o 

sujeito está inserido, e tem um papel fundamental na maneira como esse sujeito reage nas 

diferentes situações que se depara. Nessa relação, Oliveira, Guanaes e Costa (2008, p. 67) 

explicam que a forma como a família se move ou interage fornecem ao sujeito, que nela 

estão imersos, os conhecimentos, as técnicas, os instrumentos e também os motivos para 

suas ações. 

 A família, então, tem um papel de mediação no processo de construção de 

significados por parte do sujeito, em uma relação onde a cultura familiar torna-se parte da 

natureza do sujeito, moldando significativamente seu funcionamento psicológico (Oliveira, 

1992, p. 23).  

 É importante salientar que o conceito de “mediação” postulado por Vygotsky inclui 

dois aspectos segundo Oliveira (1992): 

1) Representação Mental: Considerando que primeiramente o homem possui 

conteúdo mental de natureza simbólica, ou seja, tem registrado representações 

do objeto, situações e eventos em seu universo psicológico, então, esse homem 

será capaz de operar mentalmente sobre o mundo (relações mentais, 

imaginação); 

2) Operação com sistemas simbólicos: Considera que o homem tem a capacidade 

de abstração e generalização, assim, a cultura fornece ao sujeito os sistemas 

simbólicos de representação da realidade, permitindo construir uma ordenação, e 
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interpretação dos dados do mundo real, sendo a linguagem o sistema simbólico 

básico de todos os grupos humanos. (p. 25-27). 

 Nesse contexto, quando o sujeito se depara com outros sujeitos em práticas sociais 

existentes em sua cultura, como, por exemplo, o ambiente de escola (comum para suas 

atividades, no entanto alheia a sua matriz familiar) ambos são levados a se modificar em 

sua forma de agir, sentir, falar e pensar, avançando em seus processos de constituição com 

o indivíduo (Oliveira; Guanaes; Amaral, 2008, p. 70). No entanto, quando ocorrem 

situações partilhadas, como, por exemplo, a mãe alimenta sua filha, o pai conta histórias 

para seu filho, o irmão de 10 anos monta um quebra cabeça com a irmã menor, as 

instruções, apontamentos e representações do indivíduo mais experiente interagem com os 

gestos e as concepções dos demais. Assim, conforme Oliveira, Guanaes e Costa (2008) “os 

indivíduos desenvolvem formas mais complexas de resolver um problema, de se relacionar 

com as pessoas, de simbolizar o mundo e de perceber suas próprias necessidades”(p.70). 

 Nesse contexto, a criança ao longo de seu desenvolvimento internaliza as formas de 

comportamento, culturalmente apropriadas por sua família, em um processo onde as 

atividades externas e funções interpessoais, se transformam em atividades internas, 

intrapsicológicas (Oliveira, 1992, p.27).  

 Ao refletir sobre a relação família e escola, Oliveira (2009) explica que além da 

função de escolarização, a escola tem o papel de transmitir valores e significados que 

determinam uma cultura em sua dinâmica própria, enquanto espaço relacional, funcional, 

sistêmico e organizacional. Nesse contexto, a família se insere no espaço do sistema 

escolar, ao participar de seu cotidiano (normas, regras). 

 Na percepção de Polity (2001, p. 32) nossos processos de humanização se dão por 

meio das relações emocionais e a família é um sistema de vínculos afetivos. Assim, as 
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trocas emocionais ocorridas no núcleo familiar confere forte influência no processo de 

ensino aprendizagem.  

 A nova realidade social, econômica e tecnológica da sociedade moderna, tem 

influenciado no modo de ser, viver e agir das pessoas, sendo que o maior impacto é 

percebido nas famílias (Bock; Furtado; Teixeira, 2001). Aquela família tradicional, 

constituída de pai, mãe e filhos tornou-se uma raridade, dando espaço para inúmeras 

formas de estruturas familiar como, por exemplo, família de pais separados que realizam 

novas uniões, das quais resulta uma convivência entre os filhos dos casamentos anteriores 

das quais resulta uma convivência entre os filhos dos casamentos anteriores de ambos e os 

novos filhos do casal; a família chefiada por mulher (em todas as classes sociais), a 

nuclear, a extensa, a homossexual, enfim, observa-se uma infinidade de tipos que a cultura 

e os novos padrões de relações humanas vão produzindo (Bock; Furtado; Teixeira, 2001).  

 Essa mesma sociedade tem exigido, por diferentes motivos, que pais e mães 

assumam posições cada vez mais competitivas no mercado de trabalho. Então, enquanto 

que, antigamente, as funções exercidas dentro da família eram bem definidas, hoje pai e 

mãe, além de assumirem diferentes papéis, conforme as circunstâncias saem todos os dias 

para suas atividades profissionais, restando aos filhos somente tempo à noite.  

 Esse novo cenário da vida familiar é contemplado pelo sujeito, e cuja repercussão 

pode afetar em sua formação de conceitos quanto a regras, limites e estruturas (Oliveira, 

2009).  

 Outra questão a ser observada é que nova essa situação acaba gerando uma série de 

sentimentos conflitantes, não só entre pais e filhos, mas também entre os próprios pais.  

 Oliveira (2009) salienta que é comum recair sobre os filhos expectativas por 

performances intelectuais de sucesso. Quando essas expectativas não são correspondidas, 
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ocorre um momento de difícil enfrentamento, o que pode gerar uma dificuldade ainda 

maior, estagnando padrões de relação e flexibilidade. 

 Sabe-se que a família é a matriz que promove a iniciação cultural, de valores e de 

normas civis e sociais. Nessa perspectiva, o desenvolvimento da personalidade do 

indivíduo, está diretamente relacionado ao seu ambiente familiar. Por esse motivo, a escola 

tem um papel que vai além de apoiar e respeitar os esforços dos pais e responsáveis pela 

educação das crianças: gerar iniciativas que promovam o aprimoramento social e 

educacional de seus educandos e respectivas famílias. Essa promoção ocorre quando ela 

consegue envolver a família nas atividades escolares, ouvindo suas queixas e buscando em 

conjunto estabelecer um senso de pertencimento da família e suas atividades como por 

exemplo os  projetos, festas, desfiles escolares, etc. 

 Dessa forma, compreende-se que na comunidade a escola na é a instituição mais 

próxima da família, e se constitui em uma organização social que deve constantemente 

objetivar a integração entre a escola e a família de modo que todos juntos consigam buscar 

soluções para os desafios dessa sociedade.  

 Como diz Paro (2000): 

 

a escola deve utilizar todas as oportunidades de contato com os pais, para passar informações 
relevantes sobre seus objetivos, recursos, problemas e também sobre as questões pedagógicas. Só 
assim, a família irá se sentir comprometida com a melhoria da qualidade escolar e com o 
desenvolvimento de seu filho como ser humano. (p.30) 

 

 Quando se fala em vida escolar e sociedade, não há como não citar Freire (1999), 

quando diz que: 

 

a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Se opção é 
progressista, se não se está a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e 
não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não se tem outro caminho se 
não viver a opção que se escolheu. Encarná-la, diminuindo, assim, a distância entre o que se diz e o 
que se faz.(p.18) 
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 Nessa concepção, Paulo Freire (1999) abre a discussão em torno da inter-relação 

escola sociedade e como essas instituições em conjunto podem enfrentar as questões 

socioeducativas  no conjunto do movimento social. Por meio das ações pedagógicas as 

escolas pode incluir a família em seus projetos. 

 Nesse contexto, Freitas (2010) explica que a psicologia social comunitária ao 

compreender o homem como um ser sócio histórico, construído e ao mesmo tempo 

construindo a concepção a respeito de si mesmo, busca a formação da consciência crítica e 

a construção de uma identidade social e individual orientadas por preceitos eticamente 

humanos (p. 73). Nesse contexto, a escola e a família também cumpre um papel de 

estrutura social, onde além do espaço organizacional, social, simbólico (regras e códigos), 

imaginário (representações e mitos) e psicológicos, juntas, colaboram em conjunto 

constituindo uma identidade interiorizada em um sistema de regras, que transmite um 

saber que é próprio, e que de certa forma está ligado a uma ideologia, valores e cultura 

(Nasciutti, 2010, p. 109). 

 Vale salientar que a dinâmica psicologia social comunitária permite trabalhar as 

relações culturais em situações de diálogo. Isso quer dizer que, é através da análise do 

diálogo, no interior da comunidade, que é possível construir novas interpretações. Trata-se 

de uma construção contínua. A esse respeito Campos (2010) explica que: 

 

No interior da mesma formação social, podem  encontrar interpretações divergentes sobre o mesmo 
fenômeno que nascem da experiência diversificada de grupos sociais em conflito. Por isso, e também 
a partir da observação da miríade de categorias culturais através das quais os sujeitos sociais 
constroem suas respectivas identidades, torna-se importante incorporar à análise a percepção dos 
próprios sujeitos sobre as categorias psicossociais que regulam sua conduta, e até sobre os próprios 
cientistas que buscam estuda-los (p. 174). 

 



48 

 

 

 Na prática escolar existe uma necessidade latente de desenvolver e aprimorar formas 

de mobilização dos alunos e pais, de modo a integra-los nos espaços educacionais. Assim, 

o caminho pode ser o melhor posicionamento da família na agenda escolar. 

 É a família quem elegem o centro educativo, sobretudo nas etapas de educação 

primária e secundária. Ajudam os filhos também a escolher os amigos e a lhes situar em 

determinados contextos sociais, onde se engajam as relações de amizade. São quem gozam 

dessa relação de intimidade única que exclusivamente se dá no seio de uma família e que 

permite todo tipo de inter-relações pessoais: de afeto, ajuda, orientação, suporte, etc., que 

influem e modificam os comportamentos de todos seus membros (Oliveira, 2002). 

 São quem estão em melhores condições, por causa de seu carinho sem interesse, de 

conseguir o crescimento em autonomia de seus filhos e, por tanto, a maturidade: um 

crescimento em liberdade e responsabilidade que somente é possível, de maneira 

harmônica, quando a família suporta as decisões pessoais, com sua mistura de acertos e 

erros. E é ao eleger a escola quando a torna partícipe de seus desejos, ideais, valores e 

objetivos educativos, ainda que com frequência não os tenham eles mesmos 

suficientemente definidos ou explícitos (Paro, 2000). 

 Dessa forma, a aproximação entre a família e a instituição escolar, promove a 

construção do conhecimento por meio da interação. Na prática a análise da cultura requer 

uma “dupla visão”, que se movimenta do narrador (o cientista social) ao protagonista da 

ação (o insider, portador dos significados que se quer conhecer). Assim, “a compreensão 

dos significados, compartilhados ou não representam um instrumento de trabalho que 

contribui para a compreensão dos determinantes da ação de cada um dos sujeitos na 

situação” (Campos, 2010, p. 174). 

 Campos (2010) explica que para a psicologia social comunitária a interpretação da 

ação dos sujeitos de uma determinada cultura resulta em um processo de reflexão, cuja 
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análise focaliza diferentes pontos de vista envolvidos na definição da situação, em um 

processo onde a cultura, caracterizada como uma construção intersubjetiva de significados, 

tem no diálogo o contexto para a problematização e reconstrução cultural (p. 175). Por fim, 

a conscientização é o aspecto crucial no trabalho da psicologia social comunitária. 

 

2.7 O Papel que Desempenha a Escola 

 

 Os pais com a escola estabelecem uma particular relação de confiança, mediante a 

qual delegam autoridade, funções, objetivos familiares, etc., na instituição à que confiam 

seus filhos. A relação que se engaja entre família e escola é tão peculiar que só cabe situar 

no marco da confiança. É a escola, como parte da família, um prolongamento seu, 

adquirindo assim seu pleno sentido. 

 González Rey (2011, p. 58) considera que a criança traz consigo toda a rede de sua 

vida social, por meio da singular configuração subjetiva que é constituída a partir de seu 

processo de aprendizagem. Essa configuração subjetiva influencia de forma positiva ou 

negativa na produtividade. Nesse contexto, para o autor, sentir-se rejeitado ou excluído é 

uma produção subjetiva do próprio aluno, na qual participam sentidos que vêem de 

diferentes configurações subjetivas da personalidade.   

 Outra consideração de González Rey (2011) pertinente a essa pesquisa é que em sua 

teoria a aprendizagem é um processo de produção subjetiva, em um processo que passa 

pela percepção emocional própria do indivíduo, onde novo recurso de pensamento bem 

como a organização das ideias pessoais permite operações cada vez mais complexas e 

independentes, capazes de transcender o meramente reprodutivo. Para González Rey 

(2011) a aprendizagem não pode ser reduzida a uma operação intelectual. 
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 Essa concepção do ensino aprendizagem dá forma ao binômio família-escola, que 

deve estar marcado por uma atitude de responsabilidade compartilhada e complementar na 

tarefa de educar os filhos. Isso implica uma verdadeira relação de comunicação onde pais e 

mestres estabeleçam uma via aberta de informação, de orientação, sobre a educação dos 

filhos, construtiva e isenta de tensões pelo papel que a cada um deles desempenha. Se não 

se produz esse acordo prévio sobre como e para que se quer educar os filhos, a 

disfuncionalidade na relação pais-mestres e no mesmo processo educativo, estará 

assegurada. Uma escola não pode limitar sua atividade aos campos que sejam de seu 

exclusivo interesse, sem atender às necessidades da família (Carvalho, 2004). 

 Miranda (2012) ao escrever sobre o processo de socialização na escola considera que 

no convívio com a família, “a criança internaliza padrões de comportamento, normas e 

valores de sua realidade social decorrente de sua condição de classe” pela mediação do 

outro. Esses padrões passam por um processo de socialização qualitativamente distinto 

assim que a criança passa a frequentar a escola, pois passa a internalizar novos conteúdos, 

padrões de comportamento e valores sociais. 

 Do mesmo modo Libâneo (2012) considera que o ponto inicial de qualquer plano de 

ensino é a consideração dos antecedentes sociais. Para o autor, são as condições sociais 

concretas (de vida e de trabalho) aqui se inclui também a família, que determinam 

necessidades, interesses, atitudes, autoconceitos, assim como impõem certo limites para o 

desenvolvimento das capacidades envolvidas no ato de aprender. 

 Nesse momento o envolvimento dos pais é fundamental para que o sujeito 

desenvolva uma percepção positiva do papel da escola e de sua família no processo de 

constituição histórica do sujeito. 

 Nos estudos de Bhering e Siraj-Blatchford (1999) foram identificados cinco tipos 

distintos de envolvimentos na relação escola-pais: 
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Tipo nº 1 – As obrigações básicas dos pais se referem às responsabilidades da família pela saúde, 
segurança e bem-estar da criança; à atenção às necessidades das crianças no seu processo de 
desenvolvimento e para o seu ingresso na escola; à criação de condições propícias para a 
aprendizagem escolar em casa; supervisão, disciplina e orientação. 
Tipo nº 2 – As obrigações básicas da escola se referem às responsabilidades da escola em enviar 
informações para os pais (ou responsável) sobre a s regras e normas da escola, o seu funcionamento, 
os programas e métodos de ensino, o progresso das crianças e outras informações que sejam 
relevantes. As informações, mensagens, convites, boletins, e regras variam de escola para escola e em 
forma e frequência. 
Tipo nº 3 – Envolvimento dos pais na escola se refere ao voluntarismo dos pais em ajudar os 
professores, orientadores e supervisores pedagógicos como também os administradores da escola, 
quer seja na escola em geral, quer seja na sala de aula, reuniões, eventos sociais, excursões ou outros 
como matérias extra-curriculares (arte e música) etc. 
Tipo nº 4 – Envolvimento dos pais em atividades feitas em casa que auxiliam a aprendizagem e 
rendimento escolar se refere à ajuda que os pais dão às crianças em casa, seja ela iniciativa dos pais 
ou dos professores (ou até mesmo das crianças) em atividades relacionadas com as atividades 
escolares, como deveres de casa, pesquisa, visitas a lugares culturais, etc. 
Tipo nº 5 – Envolvimento dos pais no governo da escola refere-se à inclusão dos pais no que diz 
respeito à tomada de decisões em geral, Associação de Pais, Colegiado, Conselho Administrativo; e 
ainda na intervenção junto às Secretarias e Ministérios. Este tipo também inclui movimentos da 
comunidade que afetam o trabalho da escola e das crianças (p.195). 

 

 Quanto se trata do sentido e significado sobre a escola e sobre o processo de 

aprendizagem, estes sentidos apreendidos no seio familiar tendem a ser desenvolvidos 

pelas crianças nos demais espaços sociais. Dessa forma, identificar os significados e 

sentidos dados à escola pode ser uma estratégia pedagógica para melhor direcionar as 

atividades promovendo com isso, à mudança de percepção e em consequência a 

aprendizagem significativa4. 

 Assim sendo, a dificuldade de aprendizagem da criança em sala de aula, pode estar 

relacionada com o sentido e significado apreendido no seio familiar, uma vez que as 

crianças produzem e reproduzem o comportamento de seus pais. Dessa forma, identificar 

os significados e sentidos dados a escola pode ser uma estratégia pedagógica para melhor 

direcionar as atividades promovendo com isso, a mudança de percepção e em 

consequência uma aprendizagem mais significativa. 

                                                 

4 Aprendizagem Significativa é conceituado por Libâneo (2006) como a capacidade de síntese da 
aprendizagem, ou seja, o momento em que o aluno supera a visão parcial e confusa para uma visão mais 
clara e unificadora ( p. 42). 
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3 Metodologia 

 

 Para que fosse possível identificar os sentidos e significados sobre escola, a partir da 

família e da criança com dificuldades de aprendizagem, foi necessário uma série de 

procedimentos que tiveram por objetivo tornar a pesquisa clara, objetiva e transparente, 

transmitindo ao entrevistado e à instituição escolar segurança quanto à privacidade dos 

dados, bem como, relevância da produção de conhecimento obtida através de seus 

resultados. Dessa forma, primeiramente foi encaminhada à Instituição escolar uma carta de 

autorização de acordo com as normas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) diretamente ligada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), criada pela 

Resolução do CNS 196/96 como uma instância colegiada, de natureza consultiva, 

educativa e formuladora de diretrizes e estratégias no âmbito do Conselho, solicitando 

autorização para a aplicação dos questionários no estabelecimento. 

 A unidade escolar autorizou o desenvolvimento da pesquisa por meio da assinatura 

da carta de autorização pela Gestora da Unidade. 

 A compreensão dos sentidos e significados apreendidos pelos alunos com 

dificuldade de aprendizagem fornece informações que são fundamentais para traçar 

estratégias pedagógicas que alinhe uma melhor comunicação entre a família e a escola. 

Essa foi a hipótese apresentada para a instituição, que após analisar o instrumento de 

pesquisa (questionário e entrevista) colaborou fornecendo uma sala com computador, mesa 

e três cadeiras, o que foi fundamental para que a pesquisa fosse adequadamente 

desenvolvida respeitando a individualidade e sigilo dos participantes. 

 Com isso, os pais receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, se 

propondo a participar da pesquisa, bem como autorizando seus filhos.  
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 Para esta pesquisa foi utilizada a metodologia qualitativa exposta por González Rey 

(2011) que compreende o conhecimento como uma criação teórica acerca da realidade 

plurideterminada, diferenciada, irregular, interativa e histórica, que representa a 

subjetividade.  O instrumento da pesquisa é um questionário com 11 perguntas direcionada 

aos pais e uma entrevista semiestruturada com 12 perguntas direcionadas aos filhos. 

 A seleção dos sujeitos para a pesquisa foi realizada a partir de análise dos 

documentos internos da instituição com base nos seguintes indicadores: 

• Boletim escolar com notas inferiores à média; 

• Alunos com número de falta superior a 10% em aulas regulares; 

• Alunos com pais que não participaram em reuniões no ano de 2012; 

• Alunos que apresentam baixa frequência nas aulas de reforço; 

 Com base nesses critérios, e em virtude da dificuldade na adesão, quatro alunos 

aderiram à pesquisa sob as mais diversas justificativas entre elas, a falta de tempo, que a 

pesquisa poderia atrapalhar os estudos, que os alunos poderiam ser estigmatizados ou 

comprometer sua autoestima e etc. 

 Em relação a participação dos pais na pesquisa, foram enviados 33 cartas convite 

para pais de alunos conforme os critérios pré-estabelecidos. Com isso, apenas 2 pais 

aderiram a pesquisa. O número reduzido de participantes se deu em virtude das mais 

diversas justificativas, como falta de tempo, alguns pais residem em outras cidades, e falta 

de interesse em participar.  

 Dessa forma, foi aplicado um questionário junto aos pais com 11 perguntas fechadas 

(Anexo 2), com o cuidado de proporcionar uma aproximação de situação limite.  

 É importante salientar que a pesquisa foi realizada em uma das 33 unidades do 

colégio no Brasil, na cidade de Curitiba e com a turma do ensino médio.  
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 Os dados coletados foram submetidos à análise construtivo-interpretativo-

interpretativo-interpretativo-interpretativo-interpretativo-interpretativo-interpretativo-

interpretativo-interpretativa-interpretativa dos discursos, entre os meses de janeiro a 

setembro de 2013. O período extenso deve-se ao fato da disponibilidade de agendamento 

com os pais e alunos. 

 Conforme Gonzalez Rey (2011) o discurso é um sistema organizado de natureza 

semiótica, assim, constitui uma entidade externa ao pesquisador. Além disso, para o autor, 

a análise do discurso permite acesso a um momento da realidade social implícita nos 

processos de subjetivação em cada realidade social concreta. No entanto, “o discurso não 

esgota a riqueza da vida social e, portanto, não pode constituir a única via de produção de 

informação sobre ela” (p. 152). 

 Por esse motivo, González Rey (2011, p. 153) explica que: 

Nem a análise do discurso, em que o discurso é de certa maneira reificado como a realidade social, 
nem a análise narrativa, em que a perspectiva do relator com frequência se expressa de forma 
demasiadamente livre ou arbitrária, poderiam representar uma opção metodológica única diante das 
necessidades da pesquisa psicológica (p. 153). 

 

 Seguindo o exposto por Rey (2011) a pesquisa se caracteriza como interpretativa e 

qualitativa, pois sua “interpretação não se refere a nenhuma categoria universal e 

invariável do marco teórico adotado”. Isso quer dizer que durante a aplicação da entrevista 

com os alunos será considerada a complexidade do sujeito estudado e sua relação social e 

familiar, por meio da análise do questionário com os pais. Além disso, a interpretação do 

pesquisador estará norteada pelo marco teórico delimitado pelos conceitos de “sentidos” e 

“significados” atribuídos à escola. Dessa forma, pela interpretação dos discursos será 

possível a construção de categorias empíricas que venham a surgir no decorrer da análise 

dos dados. 
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 Como procedimento de análise buscou-se nas entrevistas captar os “sentidos” e 

“significados” dos principais conceitos atribuídos à escola, como “Escola”, “Aprender”, 

“Reforço Escolar” e “Papel da Família” pelos alunos. Do mesmo modo, no questionário 

direcionado aos pais, foi investigado o conceito atribuído aos principais mecanismos de 

comunicação entre os pais e a escola, como “Agenda Escolar”, “Reunião de Pais e 

Mestres”, “Boletim Escolar” e “Reforço Escolar”. Com isso, as análises dos discursos e 

dos dados obtidos junto ao questionário e entrevista permitiram uma maior compreensão 

da influência que o “sentido” e “significado” atribuído à escola têm no processo ensino 

aprendizagem. 

 Observaram-se neste trabalho os percalços de construir uma pesquisa científica sobre 

a relação entre pais e alunos e a escola, na medida em que os espaços escolares em sua 

grande maioria não estão dispostos a participar. Os pais também não percebem a 

relevância da pesquisa científica e ainda assim como a escola privada não quer questionar 

o sucesso ou o fracasso de seus métodos de ensino ao mesmo tempo em que temem se 

expor pelos resultados evidenciados.  

 

 



 

 

 

 

4 Resultados e Discussão 

 

 Para identificar os sentidos e significados atribuídos à “escola” pela família dos estudantes com dificuldades de aprendizagem, foi enviado 

um questionário com 10 perguntas (Apêndice 1) aos pais. Entretanto é importante salientar que para a concretização desse estudo algumas 

dificuldades foram superadas como o desinteresse dos pais, alegando falta de tempo para responder ao questionário e resistência por parte da 

escola, em relação ao caráter exploratório da pesquisa levantada pela instituição. Assim, a escola temia que ao autorizar a pesquisa, abriria 

espaço para novos pedidos, o que poderia comprometer a atividade administrativa e, em alguns casos, inclusive, a exposição inadequada de sua 

imagem institucional. 

 Dessa forma, foram necessários três meses de negociação para que essa fosse efetivamente iniciada. Durante esse período várias reuniões 

foram realizadas com o gestor da unidade, Diretor Geral da instituição e área médica e psicóloga a fim de explicar os caminhos metodológicos, 

finalidades e objetivos, bem como a contribuição que esse estudo traria para a instituição em relação ao perfil dos alunos com dificuldade de 

aprendizagem e a participação dos pais em relação aos instrumentos de comunicação da escola com a família.  

 A análise do questionário para os pais são apresentados no item a seguir. 

 

 

 



 

 

 

4.1 Analise do Questionário para os Pais  

 

No quadro 1 a seguir é apresentada a síntese do questionário aplicado com os pais dos alunos. 

 

Quadro 1 Questionário para Pais 

Pai 

Porque considera 
importante acompanhar as 
tarefas e a agenda de seu 
filho 

Você acompanha as tarefas e a 
agenda de seu filho 

diariamente? 

Porque sua participação nas reuniões 
periódicas escolares é importante? 

A quem atribui a 
responsabilidade pelo fato 
de seu filho estar 
participando do programa 
de assistência escolar? 

Qual sua responsabilidade 
diante de um rendimento 
abaixo da média no boletim 
de seu filho? 

P1 Para participar de forma 
efetiva no desenvolvimento 
acadêmico e moral de meu 
filho 

Sim, compreendo que é 
obrigação de meu filho ter 
responsabilidade com sua lição 
de casa. 

Porque essa é uma oportunidade de 
alinhar, corrigir e/ou reclamar do 
processo de ensino e aprendizagem 
ofertado pela escola, com os padrões 
de minha família. 

Método de ensino Frustração, não consegui 
ajudar meu filho 

P2 

É muito importante o 
engajamento em todas as 
atividades escolares, na 
agenda tenho conhecimento 
de todos os eventos e 
acontecimentos da vida 
escolar de meu filho. 

Sim, Proporcionamos um 
ambiente adequado para que 
meu filho possa fazer suas 
atividades, caso seja necessário 
possibilitamos aulas 
particulares de reforço, ou 
investimos em tecnologias para 
proporcionar maior facilidade 
para seu aprendizado. 

Para acompanhar a efetividade dos 
processos educacionais, a relação 
dos professores e da escola com meu 
filho. 

Método de ensino Frustração, não consegui 
ajudar meu filho. 

Fonte: O autor (2013)
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4.1.1 Questionário P1 

 

 O Pai “P1” tem 47 anos, e possui um grau de instrução de nível mestrado, devido a 

sua profissão o pai tem a necessidade de se ausentar constantemente, pondendo essa 

ausência se extender por semanas. Durante esse período a mãe assume as 

responsabilidades com o ensino do filho. Quanto à rotina extraescolar de seu filho, o pai 

declarou que atualmente ele não participa de nenhuma atividade física ou de recreação. 

Quanto ao relacionamento do pai com o filho, bem como seu envolvimento nas atividades 

escolares, foi feita uma pergunta para verificar se o filho comenta as atividades realizadas 

na escola, e “P1” declarou que isso ocorre “às vezes”, o que supõe que não seja com 

frequência, uma vez que constava na pergunta outras opções como “nunca” e “sempre”. 

 Ainda observando a questão do relacionamento do pai com seu filho no ambiente 

familiar, “P1” declarou que o filho “sempre tem horário e local adequado para realizar suas 

tarefas", e que o filho tem constantemente autonomia para tomar a iniciativa de estudar 

sozinho. Ou seja, entende-se que não há acompanhamento do pai quanto à realização ou 

não das tarefas de casa. 

 “P1” declarou que às vezes o filho participa de reforço escolar e que é necessário 

lembrar o filho de estudar. A primeira pergunta tinha por objetivo elucidar o 

relacionamento ensino aprendizagem na relação pai - escola e o pai - filho, tendo como 

base um elemento fundamental nesse relacionamento, a agenda escolar. Dessa forma, foi 

perguntado por que o pai considerava importante acompanhar as tarefas e a agenda de seu 

filho. A resposta apropriada por P1 foi: “Para participar de forma efetiva no 

desenvolvimento acadêmico e moral de seu filho”. Essa resposta em comparação às demais 

permite concluir que para o pai, a escola é uma oportunidade de desenvolvimento integral 

do filho, e que a família tem um papel significativo na participação do processo de ensino 
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aprendizagem, uma vez que a agenda é um elemento fundamental para a comunicação 

diária da escola com os pais, além disso, permite considerar ainda, que essa concepção de 

que o acompanhamento diário da agenda “permite participar de forma efetiva no 

desenvolvimento acadêmico e moral de seu filho”, evidencia que o pai preza pela troca de 

experiências, vivências e valores que o filho apreende fora do ambiente familiar. 

 A segunda pergunta invocava uma ação, de modo a analisar se o pai, na prática 

compreendia o “significado” de escola. Dessa forma, foi perguntado se o pai acompanhava 

as tarefas e a agenda de seu filho. Vale salientar que da primeira pergunta para a segunda, 

saímos de uma pergunta subjetiva (sentido) para uma pergunta objetiva (significado) na 

relação pai-escola e pai-filho. Com isso, P1 respondeu que, quanto ao acompanhamento 

das tarefas e da agenda de seu filho, ele considera que “é obrigação de meu filho ter 

responsabilidade com sua lição de casa”. 

 A opção escolhida por P1 permite considerar que na relação pai-escola existe um 

distanciamento, uma vez que o pai separa suas responsabilidades educacionais com as da 

escola.  

 Seguindo o significado proposto por Polity (2001), Bhering e Siraf Blatchfor (1999) 

e Paro (2000) estudados nessa monografia, a alternativa mais adequada seria a que “a lição 

de casa é uma oportunidade para compreender o nível de aprendizado do meu filho”, o 

que não ocorreu com P1. Essa resposta também evidencia o distanciamento do pai com o 

filho, e a contradição entre a primeira questão com a segunda. Ou seja, existe a 

compreensão de que os elementos de comunicação entre escola e família são importantes 

para que o pai possa participar de forma efetiva no desenvolvimento acadêmico e moral de 

seu filho, no entanto, quando se evoca uma ação, “participar efetivamente”, ainda existe 

um distanciamento, sendo necessário que esse “sentido” passe para o campo do 

“significado”. 
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 A terceira questão referia-se à participação nas reuniões periódicas escolares. Quanto 

à importância da participação, P1 respondeu que considera importante “porque essa é uma 

oportunidade de alinhar, corrigir e/ou reclamar do processo de ensino e aprendizagem 

ofertado pela escola, com os padrões da minha família”. Dessa forma, percebe-se que na 

relação pai-escola, P1 entende que a escola é uma oportunidade de desenvolvimento 

integral de seu filho, e que a família tem papel significativo nessa relação, o que colabora 

com o “significado” de escola abordado nesse estudo. Ou seja, a escola é um sistema que 

atua em conjunto com o sistema familiar e social (Polity, 2001, p.280) e que a relação 

família-escola, que deve estar marcada por uma atitude de responsabilidade compartilhada 

e complementar na tarefa de educar os filhos (Carvalho, 2004). 

 Do mesmo modo, compreende-se que na relação pai – filho preza-se a troca de 

experiências, vivências e valores. Nesse contexto trata-se de uma rede de vida social onde 

o sujeito traz consigo uma singular configuração subjetiva que vai se constituindo a partir 

de seu processo de aprendizagem (González Rey, 2011). Além disso, durante a 

socialização na escola, o sujeito internaliza padrões de comportamento, normas e valores 

de sua realidade social decorrente de sua condição de classe por meio da mediação do 

outro Miranda (2012). 

 Na quarta questão, novamente nos deparamos com uma objetividade que evoca ação. 

Assim, quando é questionado quanto à responsabilidade pelo fato do filho estar 

participando do programa de assistência escolar, o pai atribui a responsabilidade ao 

método de ensino. Nesse contexto, a migração da responsabilidade até então atribuída à 

família, passa a fazer parte do processo escolar, ou seja, ao método de ensino. Aqui cabe o 

trabalho da Psicologia Social Comunitária que deve atuar criando instrumento de 

aproximação entre a escola e a família, compreendendo que a família cumpre um papel de 

estrutura social, que colabora com a formação social, simbólica (regras e códigos) e, 
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imaginária (representações e mitos). Assim, a escola e os psicológicos, juntos, devem 

colaborar constituindo uma identidade em um sistema de regras, que transmite um saber 

que é próprio, e que de certa forma está ligado aos mesmos valores e cultura (Nasciutti, 

2010). 

 A escolha do pai sugere que a relação pai-escola, tem um sentido de obrigação social 

da família, sem envolvimento ou participação direta com a prática escolar, uma vez que 

consideram que o método da escola é fator determinante no rendimento escolar do aluno. 

Ou seja, há de se considerar que mudando o método sanam-se os problemas de 

aprendizagem do filho. Novamente, percebe-se que quando a pergunta evoca ação, as 

respostas migram para um campo subjetivo, impregnado de particularidades ou sentidos. 

Esse padrão corresponde ao tipo 1 identificado nos estudos de Bhoeing e Siraj-Blatchford 

(1999) dos pais que consideram a escola como uma obrigações básicas caracterizada pela 

responsabilidades da família que é voltada pela saúde, segurança e bem-estar da criança 

que engloba atenção às necessidades no seu processo de desenvolvimento e ingresso na 

escola e a criação de condições propícias para a aprendizagem escolar em casa, ou seja, 

supervisão, disciplina e orientação. 

 A última questão se refere à responsabilidade diante de um rendimento abaixo da 

média no boletim de seu filho. A resposta de P1 foi: “Frustração, não consegui ajudar meu 

filho”. Novamente o pai, evidencia que compreende o significado da escola, como 

oportunidade de desenvolvimento integral do filho e que a família tem um papel 

significativo da participação desse processo.  
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4.1.2 Questionário P2 

 

 A mãe P2 é de origem norte americana e trabalha como professora de inglês em seu 

domicílio. A família é evangélica e vinculada ao trabalho missionário internacional, o que 

exige viagens fora do país. Com isso, constantemente o pai precisa se ausentar transferindo 

a responsabilidade exclusiva para a mãe que tem 44 anos e possui grau de instrução de 

nível de pós-graduação. 

 A mãe se divide entre a sua profissão domiciliar, as responsabilidades domésticas e a 

educação familiar e escolar de dois filhos, sendo que o aluno que participou da pesquisa 

possui 14 anos e sua irmã 11 anos.  

 Seu filho participa de atividades extracurriculares, e no ambiente familiar “às vezes” 

comenta sobre as atividades na escola. Não existe acompanhamento quanto a realização 

das tarefas que não possui regularidade quanto ao horário e local de estudo. Outra 

observação é que o pai é ausente no convívio familiar, atribuindo exclusiva 

responsabilidade das questões educacionais do filho à esposa. 

 P2 declarou que o filho tem constantemente autonomia para tomar a iniciativa de 

estudar sozinho, sendo que às vezes é necessário lembra-lo de estudar. Embora o filho 

esteja participando de atividades de reforço escolar, a mãe declarou que o filho “nunca” 

precisou desse acompanhamento. Percebe-se contradição entre as respostas, sobretudo na 

questão da “autonomia” atribuída ao filho, mas que “às vezes” é necessário lembra-lo. 

Outra questão é que, a mãe declarou que o filho “nunca” precisou de assistência, no 

entanto, atualmente o aluno está incluído no programa de assistência, ou seja, reforço 

escolar. Esse tipo negação deve ser trabalhada de modo a compreender e interpretar a ação 

desse sujeito, uma vez que a conscientização é os aspecto crucial da Psicologia Social 

Comunitária (Campos, 2010). Além disso, a negação da mãe pode transmitir no interior da 
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matriz familiar uma configuração do sentimento de rejeição, exclusão ou negação, que por 

sua vez passa a ser uma produção subjetiva no filho, nessa produção participam sentidos 

que veem de diferentes configurações subjetivas de sua personalidade (González Rey, 

2011). 

 A aplicação do questionário com P2 durou aproximadamente entre 15 e 20 minutos, 

e foi realizado na sua residência, sem a presença do pesquisador. Vale salientar que, foi 

necessário lembrar o aluno várias vezes quanto à entrega do questionário preenchido por 

sua mãe, e após várias tentativas, foi necessário entrar em contato com a mãe, que 

pessoalmente entregou a pesquisa para o pesquisador. Nessa dinâmica, percebe-se 

novamente a contradição no significado de autonomia, que não corresponde a um 

comportamento autônomo do filho, que finalizou com a mãe resolvendo questão que era 

atribuída a ele. 

 Na primeira pergunta a mãe declarou que “considera importante acompanhar as 

tarefas e a agenda de seu filho”, em virtude da oportunidade de engajamento em todas as 

atividades escolares, observando que percebe que a agenda é um instrumento que permite 

conhecer todos os eventos e acontecimentos da vida escolar do filho.  

 É possível compreender que o significado de escola para essa mãe, é de um espaço 

que permite a sociabilização do filho e de preparação para sua educação moral e cívica. 

Essa percepção se aproxima do Tipo 3 de pais caracterizados no estudo de Bhering e Siraj-

Blatchford (1999) onde envolvimento dos pais com a escola se move como um 

voluntarismo em ajudar os professores, orientadores e supervisores pedagógicos como 

também os administradores da escola, quer seja na escola em geral, quer seja na sala de 

aula, reuniões, eventos sociais, excursões ou outros como matérias extracurriculares etc. 

Nesse caso o trabalho deve ser voltado para que essa família crie condições sociais 

(interesses, atitudes, autoconceitos) para o desenvolvimento das capacidades envolvidas no 
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ato de aprender (Libâneo, 2012). Assim, compreende-se à luz da Psicologia Social 

Comunitária que Nesse momento o envolvimento dos pais é fundamental para que o 

sujeito desenvolva uma percepção positiva do papel da escola e de sua família no processo 

de constituição histórica do sujeito. 

 A segunda pergunta referia-se ao acompanhamento diário das tarefas e da agenda do 

filho. Nessa questão a mãe considera que a escola é uma obrigação social da família, sendo 

que sua participação direta com a atividade escolar é limitada. Isso é percebido na análise 

de sua resposta que foi “proporcionar um ambiente adequado para que o filho possa fazer 

suas atividades, caso seja necessário, é ofertado aulas particulares de reforço ou 

investimentos em tecnologias para proporcionar maior facilidade para seu aprendizado” 

com isso, comparativamente às demais opções de resposta, percebe-se que a preocupação 

gira em torno da prática escolar e dos mecanismos para que isso ocorra, restringindo a 

participação da família nos processos ensino e aprendizagem. Outra questão, é que em 

termos objetivos, a mãe não confirma sua participação no acompanhamento da agenda, 

principal instrumento de comunicação diária entre a escola e a família. 

 Aqui se percebe o total distanciamento da família em relação aos assuntos práticos 

da escola “acompanhar a tarefa de casa”, ou seja, essa família não compreende que o 

envolvimento dos pais nas atividades em casa auxilia e faz parte do processo de 

aprendizagem do filho, refletindo diretamente em seu rendimento escolar (Bhering; Siraj-

Blatchford ,1999). Essa condição é bem caracterizada nas questões relacionadas à 

participação da família em reuniões periódicas escolares. 

 Quando questionada quanto à importância de sua participação nas reuniões 

periódicas escolares, a mãe considera que por meio das reuniões pode acompanhar a 

efetividade dos processos educacionais, da relação dos professores e da escola com seu 

filho.  
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 Comparativamente às demais opções de resposta, a mãe percebe que a reunião 

periódica como uma oportunidade de compreender os processos da escola e de certa forma 

averiguar se as atividades estão aplicadas de forma correta, ou seja, se a efetivação está 

adequada ao compromisso firmado com a escola em termos pedagógicos, estruturais etc., 

uma vez que considera que a relação filho-escola está amparada na responsabilidade que a 

escola tem em atender as necessidades de aprendizagem do filho. Dessa forma, o 

significado da reunião pedagógica para essa mãe, está diretamente ligado à fiscalização da 

metodologia e práticas pedagógicas da escola, e se essas estão atendendo à suas 

expectativas. 

 A quarta questão objetivou verificar a quem a mãe atribui a responsabilidade pelo 

fato de seu filho estar participando do programa de assistência escolar. P2 respondeu que 

atribui ao método de ensino. Novamente é possível observar que a mãe percebe a relação 

família-escola como uma troca comercial, onde cada elemento (família ou escola) tem suas 

responsabilidades independente um do outro. Nesse caso, a mãe não incorpora a parcela de 

responsabilidade da família ao baixo rendimento escolar do filho. 

 A dinâmica da Psicologia Social Comunitária é compreender as relações culturais 

em situações de diálogo, assim o trabalho nesse contexto deve partir da análise do diálogo 

para então construir novas interpretações. Dessa forma, nas reuniões pedagógicas devem-

se trabalhar essas produções culturais única a essa família, mas que dá suporte para uma 

generalização de informações que rondam o subjetivo coletivo construído continuamente 

entre a relação escola e família (Campos, 2010). Nessa relação, onde a família passa a se 

integrar no processo de ensino aprendizagem, ocorre à ampliação do conceito de escola, 

fazendo com que essa família se sinta comprometida com a melhoria da qualidade escolar 

e com o desenvolvimento de seu filho como ser humano (Paro, 2000). 
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 Por fim, foi perguntado à P2, qual sua responsabilidade diante de um rendimento 

abaixo da média no boletim de seu filho, cuja resposta foi “frustração, não consegui ajudar 

meu filho”. Com isso, percebe-se que as relações entre sentido e significado dos elementos 

que compõe a comunicação entre família e escola, migram de acordo com o nível de 

conveniência exigida à família, ou seja, quando as questões estão ligadas à percepção 

individual do responsável, observa-se um maior nível de percepção do significado, no 

entanto conforme o nível de responsabilidade vai se aproximando da ação, o significado 

migra para um sentido subjetivo. 

 

4.2 Análise das Entrevistas com Alunos 

 

 No quadro a seguir são apresentados alguns recortes da entrevista realizada com os 

alunos, de modo a fornecer um cenário geral das percepções que os alunos constroem o 

sentido e significado de Escola, a partir dos sentidos e significados de tarefa, reunião, 

aprender e assistência. 
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Quadro 2 Entrevista com os alunos 

Aluno Escola Família Tarefa Reunião  Aprender Assistência 
M Transição da infância, 

Passagem para a 
faculdade, Lições para a 
vida, Processo 
fundamental na vida, Sem 
escola não tem 
oportunidade, Aprende 
questões morais – 
convívio, Não sei como 
pode ser alguém sem 
estudo ou formação. 

Meu pai pagou, Mas apoiaram, 
Minha mãe é histérica, Me apoia 
mais me deixa um pouco nervos, 
fica meio encima, Diz que tem 
que estudar todos os dias, Tem 
que ter apoio pai e mãe, pai não 
mora comigo, a preocupação da 
mãe me deixa nervoso, como 
você quer passar sem estudar, 
Meu Pai, Ter meus pais como 
uma base. 

Ela pergunta se estudei, 
não me acompanha nos 
estudos, não é formada ela 
acha que me atrapalha ao 
invés de ajudar, fazia 
quando era menor. 

Se chamar ela 
uma semana antes 
assim ela vem, 

Acho Legal, 
Enriquecer a si 
mesmo. 

Mau nas notas. 

E Lugar onde agente pode se 
socializar 
no conhecimento de outras 
matérias assim. 
 para a vida também 
muito se aprende na escola 
NE... os amigos, musica, 
as coisas 
É um lugar para se 
socializar e aprender 
bastante coisas, mesmo. 

Vê que estou me dedicando a 
escola, Que o que eu não sei eu 
venho aqui para tentar aprender 
direito, Muito boa, porque eles 
incentivam sempre em casa a 
estudar, às vezes quebrei o braços 
eles não vão querer que eu 
faltasse à escola, incentivam ir à 
aula a não ser que aconteça assim, 
uma coisa séria, minha mãe é que 
mais se preocupa e cuida mais da 
minha educação, Não ela não 
trabalha é dona de casa. ela (mãe) 
reclama do professor, meu pai é 
muito ocupado com o trabalho, 
Não ela (mãe) deixa mais por 
minha conta, ela (mãe) se 
preocupa mais com a note NE, ela 
(mãe) estudou no tempo antigo, 
ela não tem como me ajudar. Ela 
(mãe) sempre observa se estou 
estudando ou não, Separar o 
tempo ela (mãe) não separa, mas 
só manda eu estudar, Ué é muito 

Não ela (mãe) deixa mais 
por minha conta 

Participa, quando 
tem participa. 
Minha mãe, 
porque meu pai é 
muito ocupado 
com o trabalho. 

aprender algo novo 
que você não sabe, 
às vezes não gosto 
de aprender coisas, 
coisas que às vezes 
você no futuro você 
se arrepende, 
Coisas que aprende 
que são fútil, eh... e 
às vezes vão te 
prejudicar no 
futuro, Na escola a 
maioria das coisas 
já é boa, eu aprendo 
coisas boas, 
diferentes. 

Matérias que eu 
não consigo pegar 
na escola. estou 
fazendo mais uma 
revisão, mas 
quando eu vinha 
aprendia assim 
melhores as 
coisas. é bom 
assim... 
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importante N (papel da família), É 
um incentivo, Então você acredita 
que sem a sua família você não 
estaria aqui estudando (r. Certo), é 
muito carinho assim pela minha 
família, é muito carinho assim 
pela minha família. tenho 
admiração, porque agente já 
passou por dificuldades e superou. 

J É o lugar onde ... sei...é o 
segundo lugar, o lugar 
secundário de educação, 
que eles falam sei lá, é o 
lugar onde aprendo 
matérias. Junto com outras 
coisas, tipo a igreja. 
Só ... eu ... área do 
conhecimento NE, e não 
sei se a escola educa, É o 
objetivo dela era para 
contribuir, mas não sei se é 
isso que acontece. pela 
parte de aprender outras 
coisas NE... matérias 

a educação vem de casa, Significa 
amor deles... eh... risadas. 

Minha mãe me ajuda às 
vezes enquanto. Mas meu 
pai só se for inglês. Ela 
sempre observa se estou 
estudando ou não, ai ela 
sabe quando estudo ou não 
estudo. Separar o tempo 
ela não separa, mas só 
manda eu estudar, ela 
marca assim... 

Sim, mais minha 
mãe. 

quando aprendo 
fico...com objetivo 
completo eu fico 
feliz, Éh... é só ficar 
sabendo de uma 
coisa que eu não 
sabia. 
Por que 
aprendizagem é 
essencial na área 
financeira 

Uma ajuda a 
mais. 

G Acho que é aprender a 
conviver com pessoas 
diferentes. Porque no 
colégio agente aprende a 
conviver com coisas que 
agente gosta e as coisas 
que agente não gosta, pra 
mim a escola é o lugar 
aonde agente vai para 
aprender, tanto valores 
educacionais, tanto 
matemática, física, quanto 

Eles me apoiam, eles me trazem. 
As vezes quando o meu pai sabe 
de alguma coisa ele explica. Para 
mim é tipo uma das bases, tipo é 
muito importante. Ter a família 
para ajudar, para apoiar acho legal 
isso. No geral assim para agente 
não esquecer das coisas 
principais. 

Eu acho que é bom. 
Sempre que eu estou com 
dúvidas, agente conversa. 
Pergunto olha não sei o 
que é isso, não sei como 
funciona isso ou aquilo. É 
uma coisa legal, uma troca. 

Minha mãe ela 
sempre está aqui. 

È uma coisa boa, eu 
me sinto feliz 
porque eu tenho a 
capacidade de 
aprender. 

Para mim reforço 
é mais para fixar 
uma coisa que não 
foi fixada. É 
muito importante 
quando é no 
período de prova, 
ajuda naquilo que 
não entendi. No 
reforço o 
professor pó 
explicar melhor e 
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valores éticos. Tipo a 
filosofia, sociologia e por 
ai vai. Porque com a escola 
eu vou passar em um bom 
vestibular, hummm, 
ingressar em uma boa 
faculdade. Quanto para 
valores. 

tem mais tempo 
para explicar. 

Fonte: O autor (2013) 
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4.2.1 Resultado entrevista aluno M.  

 

O Aluno M. tem 16 anos, está cursando o terceiro ano do ensino médio. Desde o 

nono ano que vem passando de ano pelo conselho de classe. Seus pais estão separados, 

vive com a mãe, quem paga os estudos é o Pai, porém, quem está mais presente no seu dia 

a dia de estudos é a sua mãe. Para o pai, a participação na vida escolar do aluno consiste no 

pagamento das mensalidades e necessidades escolares. 

 O aluno M namora uma adolescente de 16 anos, e sua namorada é uma das melhores 

alunas da sala em termos de notas. Por estar no terceiro ano, o pai da namorada entende 

que o casal deve reduzir o tempo para namorar, para que dessa forma possam se dedicar 

mais aos estudos. 

 Tem aulas de assistência, porém, prefere que os demais colegas não saibam que ele 

esta fazendo aulas de assistência. Segundo ele, “a ficha caiu tarde para entender” que ele 

estava no ensino médio, agora tem que ir atrás de conteúdos do primeiro ano que ele não 

dominou e está tendo no terceiro ano, assim como do segundo ano. 

 Na compreensão de M, escola é: “Transição da Infância”, “Passagem para a 

faculdade”, “Lições para a vida”, “Processo fundamental na vida”, “Sem escola não tem 

oportunidade”, “Aprende questões morais – convívio”, “Não sei como pode ser alguém 

sem estudo ou formação”. 

Do mesmo modo, a análise do discurso quanto à percepção de Família, para M: 

1) Pai: “Meu pai pagou”, “pai não mora comigo”; 

2) Mãe: “Me apoia mas, me deixa um pouco nervoso”, “Fica meio encima”, “Diz 

que tem que estudar todos os dias”, “a preocupação me deixa nervoso”, “como 

você quer passar sem estudar”, “Minha mãe é histérica”, “Ela pergunta se 
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estudei”, “não me acompanha nos estudos”, “não é formada, ela acha que me 

atrapalha ao invés de ajudar”, “fazia quando era menor” 

3) Família: “Tem que ter apoio pai e mãe”, “Ter meus pais como uma base”. Quanto 

aos elementos que compõem o processo de ensino e aprendizagem ou de 

comunicação entre família e escola, “M” considera: 

− Tarefa: “não me acompanha nos estudos”, “não é formada ela acha que me 

atrapalha ao invés de ajudar”, fazia quando era menor; 

− Reunião: “Se chamar ela uma semana antes assim ela vem”; 

− Aprender: “Acho Legal”; “Enriquecer a si mesmo”. 

− Assistência: “Mau nas notas” 

 A análise das respostas de M permite considerar que o aluno possui uma percepção 

clara quanto ao significado de “escola”, no entanto percebe-se certa expectativa de que a 

escola é responsável por sua educação moral e cívica, bem como fonte de preparação para 

o exercício de sua cidadania, mas que a família não se enquadra nesse contexto. Assim, no 

discurso quanto ao papel ou importância da família, percebe-se um distanciamento 

enquanto elemento integrante na relação ensino aprendizado, o que ficou claro ao analisar 

como não há envolvimento ou participação direta dos pais com o filho nas questões 

escolares. 

 De forma geral, percebe-se para M o significado de escola está muito próximo da 

concepção estudada nessa dissertação, no entanto os demais elementos (tarefa, reunião, 

aprender e assistência) ainda possui um nível de abstração marcado pelo sentido subjetivo, 

possivelmente fundamentado no discurso apropriado na matriz familiar e demais núcleos 

sociais que constituem sua vida cotidiana. 
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4.2.2 Resultado Entrevista Aluno E 

 

O aluno “E” tem 16 anos e vive com a mãe. O pai trabalha em outro estado o que 

compromete o relacionamento diário com a família. Sempre que possível à família (mãe, e 

filho) se deslocam para o outro estado ou então o pai vem para Curitiba. A integração de 

“E” no colégio foi difícil em virtude das condições sociais (família de baixa renda). Os 

estudos são custeados pelo pai e pelo avô. Como “E” anteriormente estudava em um 

colégio público sentiu inicialmente muita dificuldade para se adaptar a nova realidade, ao 

sistema de ensino, metodologia, nível social do colégio e dinâmica de sala de aula, o que 

colaborou para sua dificuldade de aprendizagem, resultando em aulas de assistência em 

todos os anos do ensino médio. 

Em virtude da condição financeira da família de “E”, o adolescente passa por uma 

grande pressão do pai, que cobra resultados, dedicação, e melhor aproveitamento do filho 

por ser o único na família que estuda em uma escola particular. “E” veio da escola pública 

e está no colégio há 2 anos. Durante a entrevista “E” confidenciou que se sente 

pressionado devido a essa condição. 

 “E” é um menino extrovertido, alegre, de boa comunicação participa do reforço 

escolar com frequência e tem dificuldade em admitir que tenha necessidade de aulas de 

reforço.  

 Da análise da entrevista de E, é possível considerar que escola é um ambiente de 

socialização e de aquisição de conhecimento por meio de matérias. Não houve discussão 

quanto ao papel de formação integral da escola. Essa questão se reforça com a segunda 

pergunta que objetivava identificar como o aluno percebe a influência na escola em sua 

vida, e novamente o aluno associou “escola” a um ambiente de socialização. Talvez essa 

concepção de escola, esteja ligada a condição de vida de E, onde a escola se enquadra 
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como um local de interação coma sociedade, uma sociedade diferente da qual ele vive 

(família de baixa renda). 

 O aluno ainda compreende que a escola é importante para “se socializar e aprender 

bastante”. Nota-se que novamente a escola está enquadrada em uma concepção de 

“sociedade”, ou seja, “E” observa a escola como um local de trocas de experiências como 

músicas, amigos e etc.. 

 O discurso quanto ao significado de aprender para “E” é bem limitado, e 

condicionado a “aprender algo novo que você não sabe”, não existe associação com 

formação ou sentido de aplicação desse conhecimento. No entanto, ao ser questionado de 

como se sente quando aprende algo novo, “E” abre um parêntese interessante: “Bom, 

dependendo o que eu aprendo né, porque às vezes não gosto de aprender coisas”. Nota-se 

que esse particular sentido de escola como local de socialização, distancia “E” do real 

sentido de escola, fazendo com que seu “olhar” esteja voltado para tudo que se relaciona 

com socialização, no sentido de amizades, compartilhamento de novas experiências sociais 

e pessoais. Isso é confirmado, quando o entrevistador estende a pergunta, e “E” justifica o 

uso de drogas. Percebe-se então, que o discurso de “E” quando ao significado de Escola 

está associado a uma vida social, que permite conhecer coisas novas, ampliar amizades e 

etc. 

 A entrevista com respostas simplistas e limitadas, onde “E” diz que “na escola a 

maioria das coisas já é boa”, ou então que “eu aprendo coisas boas, diferentes”. 

 Quanto à assistência, para “E”, é um momento de tirar dúvidas, e aprender matérias 

que não consegue “pegar” na escola. Trata-se de um significado correto desse recurso de 

reforço escolar, no entanto, ainda persiste o significado de que escola é um local para se 

socializar com os amigos. Assim, no discurso de “E” percebe-se que o sentido de reforço 

escolar está associado mais a uma “dedicação à escola” que propriamente a condição de 
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não conseguir acompanhar o conteúdo apreendido em sala de aula. Outra questão, é que o 

aluno declarou que para os amigos é indiferente ele fazer reforço, e que ele o reforço é 

uma revisão. Percebe-se que o aluno não apropriou o real significado de reforço escolar, 

enquanto momento de rever matérias, tirar dúvidas, e aprimorar seu conhecimento, 

sobretudo um recurso para alunos que não conseguem acompanhar o natural curso do 

currículo escolar. 

 Quanto à família, “E” se limita a responder as perguntas sem evoluir em suas 

concepções. Por exemplo, referente ao apoio da família em sua aprendizagem, “E” 

considera “muito boa” justificando que ele recebe incentivo em casa para estudar, ir às 

aulas e biblioteca. Na conversa ele exemplifica que quando quebrou o braço foi 

incentivado a ir à escola mesmo doente... Essa condição apresenta um caráter de cobrança 

da família para que o aluno vá à escola e participe das atividades disponíveis, sem 

transparecer um discurso de que a família considera a escola algo importante para a 

formação intelectual do aluno. Nesse contexto a família atua mais como um elemento 

vigilante que incentivador. 

 A mãe de “E” é quem participa das reuniões, e a ela é atribuída à responsabilidade 

pela preocupação e cuidado com sua educação. No discurso “E” declara que a mãe 

“reclama do professor” sem exemplificar em qual situação. Esse tipo de ocorrência pode 

gerar uma concepção errada entre a relação do aluno com a escola (professor) que pode 

facilmente justificar o baixo rendimento. Cabe aqui as considerações de Oliveira, Guanaes 

e Costa (2008, p. 67) ao explicarem que a forma como a família se move ou interage 

fornecem ao sujeito, que nela estão imersos, os conhecimentos, as técnicas, os 

instrumentos e também os motivos para suas ações. Assim, a negativa percepção que a 

mãe transmite ao filho em relação aos professores pode ser um indicador que o desmotive 

a realizar suas atividades. 



75 

 

 

 

 O aluno justifica que a mãe não se envolve diretamente nas tarefas de casa, pois “ela 

estudou no tempo antigo” e que a preocupação da mãe está com a nota. O aluno declara 

ainda que a mãe sempre observa se o aluno está estudando ou não atuando com cobrança: 

“separar o tempo ela não separa, mas só me manda estudar, ela marca assim...”  

 A análise do discurso de “E” evidenciou que a matriz familiar não colabora para a 

formação do significado de escola, uma vez que a mãe atua como um elemento vigilante e 

o pai quem “financia” sua educação. Assim, o significado de escola para esse aluno, se 

associa a um ambiente de socialização, um lugar onde ele conhece novas pessoas, aprende 

novas “coisas” boas ou ruins e onde faz amizades. Os principais elementos como tarefa e 

reunião não tem um significado claro para o aluno, ele não entende ou sabe qual o objetivo 

desses instrumentos dentro do contexto escolar. Do mesmo modo, aprender e assistência 

tem significados limitados, sempre voltados para sua socialização, um discurso simplista 

que reflete seu cotidiano. 

 No caso de “E” o ponto de partida deve ser a família, que primeiramente deverá 

compreender os significados desses elementos, sua importância e aplicabilidade na vida 

pessoal do aluno. 

 

4.2.1 Resultado Entrevista Aluno J 

 

 O aluno J tem 14 anos e está cursando o primeiro ano do ensino médio. É filho de 

americanos, e o pai é vinculado a uma agência missionária que em virtude de suas 

atividades religiosa o leva a se ausentar constantemente de casa, limitando sua participação 

nas atividades escolares do filho. A mãe é autônoma trabalhando em casa como professora 

de inglês. Sempre estudou no mesmo colégio e quem financia os estudos são seus avós 
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paternos que são americanos. Já foi diagnosticado com déficit de atenção. É um menino 

disperso, desligado não tem muita motivação para os estudos. Em seu histórico consta que 

por negligência provocou um acidente que quase levou a seu afogamento, inclusive do 

salva-vidas que estava de plantão. Entrou no mar em um local assinalado como proibido e 

altamente perigoso. Esse comportamento de distração é característico na vida de J. Tem 

uma irmã que estuda no mesmo colégio que tem um comportamento oposto ao de J. 

 A análise do discurso de “J” permite considerar que o aluno compreende a escola 

como um lugar onde se aprende matérias, junto com outras coisas: “tipo igreja”. Nessa 

concepção, percebe-se a forte influência da matriz familiar na vida escolar do aluno. Isso 

se reforça na associação que ele faz entre educação e família: “educação vem de casa, e 

não sei se escola educa, pelo menos no meu caso”. Percebe-se um discurso mais 

aprimorado, com algumas concepção mais avançadas em relação aos demais alunos. Para 

“J” o objetivo de se ir para a escola consiste em aprender coisas novas (por exemplo, uma 

matéria) e “é só ficar sabendo de uma coisa que eu não sabia”. 

 “J” considera que reforço escolar significa “uma ajuda a mais” apoiada pela família, 

representada pela mãe (às vezes) e o pai (só se for inglês). Para o aluno, o apoio da família 

no processo de ensino e aprendizagem é essencial, sobretudo na área financeira. Nesse 

sentido o aluno faz uma associação: “me levar todos os dias e não ir de van”. Uma 

concepção de que quem estudo tem melhores condições financeiras. 

 A mãe é quem participa das reuniões de pais e mestres, sob a justificativa que o pai 

não tem horário disponível (reuniões) e representa um momento onde os pais ficam 

sabendo se o aluno está fazendo alguma coisa errada na escola. O aluno explicou que o 

resultado de uma das reuniões evidenciou que ele tinha déficit de atenção e que foi bom, 

pois a partir de então está fazendo tratamento para melhorar.  
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 Quanto às tarefas de casa, o aluno tem liberdade para se organizar, e disse que 

quando tem alguma matéria que não entende pede ajuda para a mãe, que reserva um tempo 

para isso. Assim, “J” conclui que sem a família não estaria na escola, considerando que 

“eles não só me botaram na escola, mas estão envolvidos no processo”. 

 O discurso de “J” evidenciou que a matriz familiar embora fortemente amparada pela 

figura da mãe, colabora para que o significado de escola apropriado pelo aluno esteja 

associado a uma oportunidade de melhorar a condição financeira. Assim, o significado de 

escola para esse aluno, se associa a um lugar onde ele aprende coisas novas, que serão 

importantes para sua carreira profissional. Os principais elementos como tarefa e reunião 

tem um significado claro para o aluno, sendo a mãe uma auxiliadora de todo o processo de 

ensino aprendizagem. Do mesmo modo, aprender e assistência têm significados limitados, 

embora mais avançados em relação aos demais alunos. 

 No caso de “J” o ponto de partida deve ser a família e os professores, que 

primeiramente deverão em conjunto trabalhar os significados desses elementos, sua 

importância e aplicabilidade na vida pessoal do aluno. 

 

4.2.1 Resultado Entrevista Aluno G 

 

 O aluno G tem 15 anos, é de Fortaleza, e está no colégio há três anos. Existe um 

histórico na família de dificuldades de aprendizagem entre os filhos. Ate o ano passado a 

irmã mais velha de 19 anos estava no ensino médio. O pai é um dos altos funcionário de 

uma empresa petrolífera e a mãe é dona de casa.  

 Em relação a mãe “G” reclamou que ela constantemente faz viagens internacionais, 

deixando ele e suas irmãs com a empregada. 



78 

 

 

 É casula de três irmãos. É um menino extrovertido comunicativo, faz teatro, e tem 

várias experiências de viagens internacionais, tem uma vida social intensa. O ano passado 

passou bulling e ciberbulling inclusive com condenação do agressor. Por essa razão sofre 

coerção moral em sala de aula.  

 De todos os alunos entrevistados, o discurso de “G” quanto ao significado de escola 

foi o mais ampliado. Para o aluno escola é o lugar onde se aprende tanto valores 

educacionais, disciplinas (matemática, física) quanto a valores éticos (filosofia sociologia). 

O aluno ainda associa escola a socialização e momento de equilibrar coisas boas e ruins. 

 O significado de escola está associado ao ingresso no vestibular e uma boa 

faculdade, e complementa: “quanto para valores”. Possivelmente essa concepção vem de 

encontro com a ideologia da própria instituição, voltada para os desafios acadêmicos que 

os alunos irão enfrentar na trajetória de sua via escolar. 

 O sentido de aprender está relacionado a aprender algo novo, e esse algo novo para 

“G” consiste em um benefício. Também associou aprender a uma “capacidade de 

aprender”, um discurso mais avançado em relação aos demais, que conota uma 

apropriação conceitual mais aprimorada. 

 Para “G” reforço e assistência servem para “fixar uma coisa que não foi fixada” e 

que ajuda principalmente no período de prova, além de proporcionar um momento onde o 

professor pode explicar com mais tempo uma determinada matéria, logo, representa um 

benefício. 

 Outro ponto observado, é que “G” tem consciência do papel do reforço e da 

assistência ao declarar que a família acha importante porque eles vêm que o aluno se 

preocupa com a matéria que não entende cujo apoio é percebido pelo aluno da seguinte 

forma: “Eles me apoiam, eles me trazem. Às vezes quando o meu pai sabe de alguma coisa 

ele explica”.
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5 Considerações Finais 

 

 O ambiente escolar é um campo fértil para a observação do comportamento humano, 

e foi nesse ambiente que passei a perceber como a relação de sentido e significado pode 

influenciar o processo de ensino aprendizagem. A análise dos discursos permitiu uma 

correlação entre a experiência dos alunos em casa e o sentido e significado que atribuem à 

escola, assim, dependendo de como “escola” é percebido na família, o aluno irá 

externalizar em sua vida escolar. Ou seja, se a família vislumbra a escola como uma 

oportunidade de socialização, o aluno irá construir e reconstruir sua concepção a partir 

dessa matriz familiar. Nesse contexto, todo seu olhar para os elementos da educação irão 

refletir a partir desse sentido e significado atribuído. 

 Na base que motivou essa dissertação, estava a hipótese de que os alunos do colégio 

não compreendem o real significado de “escola”, e que o sentido que esse aluno tem de 

“escola” fundamentado primeiramente em sua família, enquanto matriz geradora de 

significados, ao não ser adequadamente conceituado, gera distorções em suas construções 

sociais. 

 Embora a família seja quem primeiramente apresente a cultura, valores e normas da 

sociedade ao sujeito, sua estrutura tem sofrido alterações em uma relação, onde a maior 

referência e responsabilidade com as questões escolares recaem sobre a mãe. Essa 

condição merece uma atenção especial, se considerarmos que a família tem papel de 

mediação no processo de construção de significados, uma vez que, se a referência é a mãe 

e a mediação é sua, a construção social por parte do indivíduo quanto à “família” tende a 

seguir uma linha conceitual onde essa cultura familiar torna-se parte de sua natureza, 

moldando significativamente seu funcionamento psicológico. Esse “sentido” de 

família passa a ser construído e reproduzido em seu cotidiano e de certa forma, delimitado 
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pelo “sentido” apropriado que a mãe tem de “família” e “escola”. Essa relação foi 

evidenciada nas entrevistas com os alunos, cuja análise dos discursos permite categorizar o 

sentido e significado de família apropriado pelos alunos, a partir de três elementos: Tarefa, 

Aprender e Assistência, que dão base para compreender o processo de construção de 

sentidos e significados de “escola” e “família” pelo aluno. 

 É importante salientar uma observação. O termo “aprender” pertence a uma 

categoria subjetiva, e embora permita um discurso mais amplo, os quatro alunos 

entrevistados se limitaram a conceituar “aprender” a adquirir coisas novas, cuja escola é 

um dos meios para que isso aconteça. “Tarefa” e “Assistência” são termos objetivos, cuja 

unidade simbólica e emocional está integrada ou fundamentada na experiência social do 

sujeito, já que “tarefa” evoca a ação de fazer lição de casa, e “assistência” a participar de 

aulas de reforço escolar. 

 Nesse ponto das entrevistas, a “tarefa” aparece simbolicamente ligada à figura da 

mãe, quem cobra, monitora, colabora, faz o que pode, confia na responsabilidade do filho. 

Assim, “tarefa”, não esteve associada ao sentido de adquirir conhecimento, mas uma 

“responsabilidade a ser cumprida”. Do mesmo modo, o termo Assistência aparece 

associado a “ficar sabendo de uma coisa que eu não sabia”, “Na assistência aprende mais 

coisas” e “na Assistência melhora as notas”. Para os entrevistados o real significado de 

Assistência Escolar tem um sentido negativo, em uma relação onde a dificuldade de 

aprendizagem está diretamente ligada a sua autoestima. Por exemplo, no inicio do ano 

alguns alunos tem dificuldade de matemática básica, então a escola promove aulas de 

reforço de matemática básica, química, física e biologia de modo que os alunos possam 

acompanhar melhor as aulas durante o ano. Porém, os alunos que tem dificuldade nessas 

matérias justificam a dificuldade pela antipatia à disciplina, dando um sentido e significado 

negativo à matéria, entrando em um ciclo vicioso: “quanto mais eu não gosto, mais 
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dificuldade eu tenho” ou “quanto mais dificuldade eu tenho, mais eu não gosto”. Nesse 

contexto não é percebido nenhuma patologia associado à dificuldade de aprendizagem, 

mas sim uma apropriação incorreta do sentido de aprendizagem. 

 Os sentidos atribuídos a “aprender”, “assistência” e “tarefa” constituem uma 

expressão subjetiva que foi identificada no discurso dos alunos durante as entrevistas. 

Essas particulares formas de registro se articulam com as emoções e processos simbólicos, 

permitindo ao aluno, através da fala, expressar o significado de escola e família. Assim, foi 

possível perceber que o conceito de família é mais amplo para os entrevistados, no entanto 

o discurso é impregnado de frases subjetivas, sem relacionar o papel prático que deve 

existir entre a família e a escola. Para os entrevistados a família é a base, é quem dá apoio, 

é fundamental, e é quem motiva sendo que o elemento chave e de ligação prática entre a 

família e a escola é a mãe. Nesse contexto, o pai é visto como o provedor, quem paga as 

contas. 

 Sendo a família uma matriz social geradora de significados, o sentido subjetivo de 

“escola” apropriado pelo aluno/filho parte de um processo construtivo interpretativo 

gerado a partir de trocas emocionais, onde a família é a mediadora. Assim, é por meio da 

participação efetiva da família nas questões escolares, que é possível ampliar o conceito de 

escola.  

 Se for considerado que a maior parte do dia do estudante, é investida nas questões 

escolares ou familiares, a forma com que são organizados os sentidos de escola no núcleo 

familiar tem peso determinante na sua organização subjetiva. Por esse motivo, deve-se 

elevar o atual conceito de família, para um nível mais amplo posicionando-a como 

mediadora do funcionamento psicológico e, sobretudo, da natureza do sujeito, rejeitando-

se o conceito cotidiano de que a família é a provedora de condições logísticas, físicas e 

estruturais no processo ensino aprendizagem. Do mesmo modo, o significado de escola, 
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deve se aproximar gradativamente de um conceito mais amplo e amplo que inclui a família 

como principal agente mediador no processo ensino aprendizagem. 

 Nas entrevistas com os alunos, o distanciamento dos pais com os filhos ficaram 

evidentes. Embora a entrevista não tivesse esse objetivo, os discursos são impregnados de 

frases subjetivas que permitem perceber esse distanciamento. Nesse contexto é importante 

observar algumas frases atribuídas à família:  

− “Vê que estou me dedicando a escola”; 

− “Minha mãe é que mais se preocupa e cuida mais da minha educação”; 

− “Ela (mãe) reclama do professor”; 

− “Minha mãe é histérica”; 

− “Meu pai não mora comigo”. 

− “é muito carinho assim pela minha família. tenho admiração, porque agente já 

passou por dificuldades e superou”. 

 Uma reflexão nessas frases permite perceber o contraste que existe nas frases 

atribuídas à escola: 

− “Lições para a vida”; 

− “Sem escola não tem oportunidade”; 

− “M uito se aprende na escola ne... os amigos, música, as coisas”; 

− “Não sei se a escola educa”; 

− “É..., o objetivo dela era para contribuir, mas não sei se é isso que acontece”; 

− “É um lugar para se socializar e aprender bastante coisas, mesmo.” 

 Outra questão que foi identificada na entrevista com os alunos, é que a participação 

dos pais às vezes é limitada em virtude da mãe não ter conhecimento específico da matéria 

em estudo, para acompanhar o filho. Esse discurso parece um tanto destonado, e 

caracteriza a realidade do significado de escola e família ainda fundamentado nos 
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conceitos cotidianos. O papel da escola é ensinar e o da família mediar, em um processo 

onde Paulo Freire, sabiamente aconselhava “a diminuir a distância entre o que se diz e o 

que se faz”. Cada um deverá fazer seu papel, seja “objetivo ou subjetivo” em uma relação 

onde o processo ensino aprendizagem seja concebido como uma função de sentido do 

sujeito.  

 Na entrevista com os dois pais, foi possível identificar quatro categorias distintas 

formatadas a partir dos conceitos atribuídos ao papel de mediação da família no processo 

de ensino aprendizagem (escola). 

 Dessa forma, para alguns pais a escola é uma obrigação social da família, ou seja, a 

família é quem fornece estrutura física, logística, material e estrutural para que o processo 

ocorra. Não é percebido o envolvimento direto dos pais nas questões escolares e atribui-se 

a responsabilidade da aprendizagem acadêmica ao método de ensino, limitando a função 

mediadora da família, a fornecer ambiente adequado para as atividades escolares com 

disponibilidade de aulas particulares de reforço, investimos em tecnologias para 

proporcionar maior facilidade para seu aprendizado. Embora essa relação coloque a 

família em posição mediadora, ela falha ao não considerar o elemento fundamental na 

relação familiar que são as trocas emocionais, dos valores e das normas sociais. É muito 

comum, na experiência escolar como professor, se deparar com alunos munidos de todo 

aparato tecnológico cuja natureza é indisciplinada, agressiva, melancólica, e de valores 

sociais distorcidos.  

 Outra característica identificada é dos pais que consideram a mediação escola-

família uma relação comercial. Nessa relação, emerge os pais que cobram dos filhos uma 

posição, geralmente notas altas, como uma compensação pelo investimento. Os 

questionamentos dos pais perante a escola geralmente são vinculados a questões estruturais 

(espaço físico, material didático, atividades extracurriculares etc.), fazendo com que a 



84 

 

 

escola permaneça refém dos pais, enquanto estrutura de ensino, assumindo muitas vezes 

algumas responsabilidades da mediação familiar, para evitar conflitos.  

 Também foram identificados pais que transferem à escola a responsabilidade pela 

educação moral e cívica, bem como preparação de exercícios de sua cidadania. Essa 

relação geralmente é marcada por conflitos de ordem disciplinar. Sem referencia familiar 

para valores morais, os sentidos são produzidos e reproduzidos sem uma base conceitual 

sólida. Com isso, o discurso do aluno é de que a escola é um ambiente de sociabilização, 

de se divertir, fazer amigos, sem atingir um significado quanto ao papel da escola e da 

mediação familiar. Quando existe a necessidade de reforço escolar, a família busca 

justificativa no engajamento do aluno nas atividades escolares e na participação dos pais 

em todos os eventos solicitados pela escola. 

 Algumas famílias conseguiram atingir o significado de mediação familiar e do papel 

da escola. São os pais que dedicam seu tempo acompanhando as atividades dos filhos, 

vislumbram a escola como uma oportunidade de desenvolvimento integral do filho e a 

mediação da família como fundamental no processo de ensino aprendizagem. São os pais 

que estabelecem trocas emocionais e afetivas com os filhos, que compartilham 

experiências, vivências e valores. Nessa relação quando o aluno necessita de aulas de 

reforço, a família se organiza e trabalha encima de suas dificuldades. Há a preocupação 

com o alinhamento entre o processo de ensino e aprendizagem com os padrões morais da 

família. 

 A experiência como professor me permite refletir que nas mediações familiares entre 

a escola, alguns sentidos e significados serão mais dominantes em alguns aspectos. Nessa 

perspectiva, o sentido e significado que a família dá para a escola consistem na força 

motriz que impulsiona o ensino aprendizagem dos alunos.  Por esse motivo a pesquisa 

buscou avaliar o conceito atribuído à agenda escolar, reunião de pais e mestres, boletim 
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escolar e reforço escolar pelos pais, e escola, aprender, reforço escolar e papel da família 

para os alunos. Por meio desses recortes, é possível perceber que o conceito se torna mais 

amplo à medida que é subjetivo. A partir do momento que os pais ou alunos são 

questionados com perguntas objetivas, que evocam ação da família no processo de 

mediação, os conceitos automaticamente migram para os níveis mais cotidianos e abstratos 

do sentido subjetivo. Assim, conclui-se que é necessário praticar a arte de ser família, que 

as famílias necessitam atingir um nível “mais amplo” do fazer família em uma relação 

onde cada um deve assumir seu papel como unidade no “ser família”. A sugestão é que 

essa produção humana pode ser intercedida pela escola a partir das reuniões pedagógicas 

em um trabalho que oriente os pais de como deve ser sua participação na vida acadêmica 

dos filhos e como deve ser a mediação da família. Não se deve esquecer de elevar o 

conceito de mediação familiar como atuante na natureza do sujeito e responsável pelas 

alterações em seu funcionamento psicológico.  

 Nesse contexto, toda ação pedagógica deve considerar que o homem aprende quando 

atua no mundo, em uma prática dialética, assim, o homem deve ser compreendido como 

um sujeito histórico. 

 Por fim, ressalta-se que os objetivos inicialmente propostos foram alcançados, de 

modo que os sentidos e significados de “escola” apropriado pelos pais e adolescentes 

foram caracterizados. Esses resultados fornecem linhas gerais para que a escola onde a 

pesquisa foi realizada trace estratégias para alinhar o sentido e significado apropriado pela 

escola com os identificados pelos pais e alunos. Assim, novos estudos podem ser 

desenvolvidos em comunidades com culturas e características sociais e econômicas 

diferentes, identificando, com isso, novas categorias e permitindo ampliar o campo da 

pesquisa em Psicologia Social Comunitária. 
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Apêndice 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Autorização dos pais 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS 

 

Prezado (a) Sr (a).  

 

 O seu filho (a) está sendo convidado (a) a participar de um estudo intitulado 

“Crenças sobre a escola: o papel da família no processo de ensino aprendizagem”, de 

autoria de Santareno Augusto Miranda, telefone (041)3029.8295/8823.9631),  cujo 

objetivo é avaliar o papel da família no processo de ensino aprendizagem. Sendo a 

supervisora, a Prof.ª Dr.ª Maria Sara de Lima Dias, docente do Mestrado em Psicologia da 

Universidade Tuiuti do Paraná e Professora do Curso de Graduação em Psicologia na 

mesma instituição. 

 A atividade da pesquisa será desenvolvida sobre uma perspectiva qualitativa e 

quantitativa, e os dados serão coletados por meio de entrevista semiestruturada de seis 

questões sendo realizadas nas dependências do colégio em uma sala arejada, com janelas 

de vidro, contendo uma mesa, um computador e três cadeiras, em dia previamente 

marcado, conforme a disponibilidade dos entrevistados. Ainda informo que a entrevista 

será gravada para posterior transcrição e análise das falas, o tempo estimado para a 

entrevista é de quarenta minutos em média. Garantimos o total sigilo aos dados e as 

informações obtidas, serão utilizadas apenas para publicações científicas. 

Antecipadamente, agradecemos a colaboração que contribuirá para o desenvolvimento do 

conhecimento nesta área. 
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Eu, _____________________________________________________, autorizo meu filho 

a participar desta pesquisa e compreendo que poderei interromper a minha autorização a 

qualquer momento. Data/Assinatura ___________________________ 

 

QUESTIONÁRIO - SENTIDOS DA ESCOLA 

 

Ano_____ Turma______ Turno______-   Idade: (     ) anos   -   Tempo na instituição: 

____________ 

Sexo: (     ) Masculino (   )Feminino 

Mora com: 

Pai e Mãe (   )  Pai (   )   Mãe (   ) 

Avós (   )   Outros (   ) 

1) O que significa escola para você? 

 

 

 

 

2) Qual área da sua vida é beneficiada pela escola? 

 

 

 

 

3) Porquê a escola é importante para você? 
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4) O que significa aprender para você? Como você se sente quando aprende algo 

novo? 

 

 

 

 

5) O que significa reforço escolar (Assistência)? 

 

 

 

 

6) Como sua família vê o fato de você fazer o reforço escolar (Assistência)? 

 

 

 

 

7) Como você se sente participando do reforço escolar (Assistência)? 
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8) Como seus pais podem te ajudar no reforço escolar? 

 

 

 

 

9) Como você avalia o apoio da sua família na sua aprendizagem? 

 

 

 

 

10) A sua família participa nas reuniões de Pais e Mestres? 

 

 

 

 

11) Sua família reserva um tempo para acompanhar suas dificuldades escolares?  

Caso sim, qual a rotina? Caso não, por quê? 

 

 

 

12) O que significa para você o papel da família em seu processo de aprendizagem?  
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Apêndice 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Participação dos Pais 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARTICIPAÇÃO DOS PAIS 

 

Prezado (a) Sr (a).  

 

 O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de um estudo intitulado “Sentido e 

Significados sobre a escola: o papel da família no processo de ensino aprendizagem”, de 

autoria de Santareno Augusto Miranda cujo objetivo é avaliar o papel da família no 

processo de ensino aprendizagem. Sendo a supervisora a Prof.ª Dr.ª Maria Sara de Lima 

Dias, docente do Mestrado em Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná e Professora 

do Curso de Graduação em Psicologia na mesma instituição. 

 O questionário será desenvolvido sobre uma perspectiva quantitativa composta de 13 

questões sobre o papel da família no processo de ensino aprendizagem, os dados coletados 

depois de analisados serão eliminados. Garantimos o total sigilo aos dados e as 

informações obtidas serão utilizadas apenas para publicações científicas. Antecipadamente 

agradecemos a colaboração que contribuirá para o desenvolvimento do conhecimento 

nesta área. 

Eu, _____________________________________________________, compreendo que 

poderei interromper a minha autorização a qualquer momento. Data/Assinatura 

___________________________      

 



96 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Idade: (   ) anos      Sexo: (     ) Masculino (   )Feminino 

Grau de Instrução: 

(   )1° Grau   (   )2° grau   (   )Superior Incompleto  

(   )Superior Completo  (   )Pós Graduação  (   )Mestrado  

 (   )Doutorado  

1) Porque considera importante acompanhar as tarefas e a agenda de seu filho 

diariamente? 

(     ) É um processo escolar que deve ser cumprido para manter a ordem na escola; 

(   ) Não há necessidade de acompanhamento diário, sendo essa responsabilidade da escola 

que deverá me comunicar caso o problema seja reincidente. 

(   ) É muito importante o engajamento em todas as atividades escolares, na agenda tenho 

conhecimento de todos os eventos e acontecimentos da vida escolar de meu filho. 

(    ) Para participar de forma efetiva no desenvolvimento acadêmico e moral de meu filho. 

2) Você acompanha as tarefas e a agenda de seu filho (a) diariamente?  

(  ) Sim, proporcionamos um ambiente adequado para que meu filho possa fazer suas 

atividades, caso seja necessário possibilitamos aulas particulares de reforço, ou investimos 

em tecnologias para proporcionar maior facilidade para seu aprendizado. 

(    ) Sim, compreendo que é obrigação de meu filho ter responsabilidade com sua lição de 

casa. 

(    ) Sim, porém acredito que a escola faz esse acompanhamento de forma mais efetiva. 

(    ) Sim, a lição de casa é uma oportunidade para compreender o nível de aprendizado do 

meu filho. 
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3 Porquê sua participação nas reuniões periódicas escolares são importantes? 

(   ) Porque é obrigação dos pais saber o rendimento acadêmico do filho; 

(   ) Porque a escola tem obrigação de informar como está o rendimento acadêmico do 

filho; 

(   ) Para acompanhar a efetividade dos processos educacionais, a relação dos professores e 

da escola com meu filho. 

(  ) Porque essa é uma oportunidade de alinhar, corrigir e/ou reclamar do processo de 

ensino e aprendizagem ofertado pela escola, com os padrões de minha família. 

4 A quem atribui a responsabilidade pelo fato de seu filho estar participando do 

programa de assistência escolar ? 

(    ) Método de ensino; 

(    ) A escola; 

(    ) Professor; 

(    ) Família e o Aluno; 

5 Qual sua responsabilidade diante de um rendimento abaixo da média no boletim de 

seu filho. 

(    ) Tristeza, acreditei no método da escola; 

(    ) Indignação, esperava mais apoio da escola; 

(    ) Insatisfação, a escola não atende às necessidades de meu filho; 

(    ) Frustração, não consegui ajudar meu filho. 

6. Seu filho (a) participa da informática, xadrez,futsal ou qualquer outra atividade 

fora da escola?  

(   ) sim  (  ) não   ( ) não sei (  ) outro 

7. Seu filho (a) comenta as atividades realizadas na escola?  

(   ) às vezes  (  ) nunca   ( ) sempre 
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8. Seu filho (a) tem horário e local adequados para realizar a tarefa de casa?  

(   ) às vezes  (  ) nunca   ( ) sempre 

9. Seu filho (a) tem a autonomia para tomar a iniciativa de estudar sozinho?  

(   ) as vezes  (  ) nunca   ( ) Constantemente 

10. É necessário lembrá-lo (a) que tem que estudar? 

(   ) as vezes  (  ) nunca   ( ) Constantemente 

11. Seu filho (a) tem algum acompanhamento de reforço escolar?  Por quê? 

(   ) às vezes  (  ) nunca   ( ) constantemente   
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Apêndice 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – A Instituição 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A INSTITUIÇÃO 

 

Prezado (a) Sr (a).  

 

 Sua escola está sendo convidada a participar de um estudo intitulado “Crenças sobre 

a escola: o papel da família no processo de ensino aprendizagem.” de autoria de Santareno 

Augusto Miranda cujo objetivo é avaliar a crença na escola para o reforço escolar e auxilio 

do aluno nas tarefas de casa, como objetivo especifico pretende avaliar o apoio da família 

para a aprendizagem do aluno, identificar a participação da família nas reuniões de Pais e 

Mestre e analisar se o trabalho afeta o comportamento dos pais com relação à 

aprendizagem dos filhos bem como considerar o papel da família no processo de ensino 

aprendizagem. Sendo a supervisora a Prof.ª Dr.ª Maria Sara de Lima Dias, docente do 

Mestrado em Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná e Professora do Curso de 

Graduação em Psicologia na mesma instituição. 

 A atividade da pesquisa será desenvolvida sob uma perspectiva qualitativa, e os 

dados serão coletados por meio de entrevista semiestruturada com duração de 40 min.  

Garantimos o total sigilo aos dados e as informações aqui obtidas serão utilizadas apenas 

para publicações científicas. Antecipadamente agradecemos a colaboração que contribuirá 

para o desenvolvimento do conhecimento nesta área. 
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Eu, _____________________________________________________, autorizo a coleta de 

dados desta pesquisa e compreendo que poderei interromper a minha autorização a 

qualquer momento. Data/Assinatura ___________________________ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ALUNOS. 

  

Idade: (     ) anos 

Sexo: (     ) Masculino (   )Feminino 

Ano_____ Turma______ Turno______ 

Tempo na instituição: ______________ 

Mora com: 

Pai e Mãe (   )  Pai (   )   Mãe (   ) 

Avós (   )   Outros (   ) 

 

SENTIDOS DA ESCOLA 

1) O que significa escola para você? 

 

 

2) Qual área da sua vida é beneficiada pela escola? 

 

 

3) Como a escola é importante para você? 
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4) O que significa aprender para você? Como você se sente quando aprende algo novo? 

 

 

5) O que significa reforço escolar (Assistência)? 

 

 

6) Como sua família vê o fato de você fazer o reforço escolar? 

 

 

7) Como você se sente participando do reforço escolar (Assistência)? 

 

 

8) Como seus pais podem te ajudar no reforço escolar? 

 

 

9) Como você avalia o apoio da sua família na sua aprendizagem? 

 

 

10) A sua família participa nas reuniões de Pais e Mestres? 

 

 

11) Sua família reserva um tempo para acompanhar suas dificuldades escolares? Caso 

sim, qual a rotina? Caso não, porque? 

 

 

12) O que significa para você o papel da família em seu processo de aprendizagem?  
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QUESTIONÁRIO PARA OS PAIS. 

 

Idade: (   ) anos      Sexo: (     ) Masculino (   )Feminino 

Grau de Instrução: 

1 Grau      2 grau 

Superior Incompleto   Superior Completo 

Pós      Mestrado 

Doutorado      

 

3) Porque considera importante acompanhar as tarefas e a agenda de seu filho 

diariamente? 

(     ) É um processo escolar que deve ser cumprido para manter a ordem na escola; 

(     ) Não há necessidade de acompanhamento diário, sendo essa responsabilidade da 

escola que deverá me comunicar caso o problema seja reincidente. 

(    ) É muito importante o engajamento em todas as atividades escolares, na agenda tenho 

conhecimento de todos os eventos e acontecimentos da vida escolar de meu filho. 

(    ) Para participar de forma efetiva no desenvolvimento acadêmico e moral de meu filho. 

 

4) Você acompanha as tarefas e a agenda de seu filho (a) diariamente?  

 

(    ) Sim, proporcionamos um ambiente adequado para que meu filho possa fazer suas 

atividades, caso seja necessário possibilitamos aulas particulares de reforço, ou investimos 

em tecnologias para proporcionar maior facilidade para seu aprendizado. 

(    ) Sim, compreendo que é obrigação de meu filho ter responsabilidade com sua lição de 

casa. 
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(    ) Sim, porém acredito que a escola faz esse acompanhamento de forma mais efetiva. 

(    ) Sim, a lição de casa é uma oportunidade para compreender o nível de aprendizado do 

meu filho. 

 

3 Porquê sua participação nas reuniões periódicas escolares são importantes? 

 

(    ) Porque é obrigação dos pais saber o rendimento acadêmico do filho; 

(    ) Porque a escola tem obrigação de informar como está o rendimento acadêmico do 

filho; 

(    ) Para acompanhar a efetividade dos processos educacionais, a relação dos professores 

e da escola com meu filho. 

(    ) Porque essa é uma oportunidade de alinhar, corrigir e/ou reclamar do processo de 

ensino e aprendizagem ofertado pela escola, com os padrões de minha família. 

 

4 A quem atribui a responsabilidade pelo fato de seu filho estar participando do 

programa de assistência escolar ? 

 

(    ) Método de ensino; 

(    ) A escola; 

(    ) Professor; 

(    ) Família e o Aluno; 
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5 Qual sua responsabilidade diante de um rendimento abaixo da média no boletim de 

seu filho. 

 

(    ) Tristeza, acreditei no método da escola; 

(    ) Indignação, esperava mais apoio da escola; 

(    ) Insatisfação, a escola não atende às necessidades de meu filho; 

(    ) Frustração, não consegui ajudar meu filho. 

 

6. Seu filho (a) participa da informática, xadrez,  futsal ou qualquer outra atividade 

fora da escola?  

(   ) sim  (  ) não   ( ) não sei (  ) outro 

7. Seu filho (a) comenta as atividades realizadas na escola?  

(   ) às vezes  (  ) nunca   ( ) sempre 

8. Seu filho (a) tem horário e local adequados para realizar a tarefa de casa?  

(   ) às vezes  (  ) nunca   ( ) sempre 

9. Seu filho (a) tem a autonomia para tomar a iniciativa de estudar sozinho?  

(   ) as vezes  (  ) nunca   ( ) Constantemente 

10. É necessário lembrá-lo (a) que tem que estudar? 

(   ) as vezes  (  ) nunca   ( ) Constantemente 

11. Seu filho (a) tem algum acompanhamento de reforço escolar?  Por quê? 

(   ) às vezes  (  ) nunca   ( ) constantemente   

 


