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RESUMO 

 

A queixa escolar vem sendo estudada na psicologia há muitos anos. Inicialmente, pensava-se 

que a falha era do aluno, sendo o mesmo o único responsável pelas suas dificuldades e essa 

falha de origem biopsicológica. Após isso, criaram teorias que culpabilizavam suas famílias e 

a explicação era de origem socioeconômica. O sistema escolar foi o último a ser pensado 

como responsável pelas dificuldades apresentadas pelos alunos. Apesar da relação família – 

escola ser fator importante no surgimento de dificuldades escolares, ainda não existe uma 

comunicação produtiva entre as mesmas. Essa forma de pensar a queixa escolar leva as 

famílias a buscarem atendimento em clínicas psicológicas para as dificuldades de seus filhos. 

Considerando as famílias e a escola de uma cidade do interior do estado de São Paulo, de 

maneira interconectada e lançando um olhar global sobre as queixas escolares, essa pesquisa 

buscou compreender a relação família – escola e buscar  uma maneira diferente de olhar para 

a dificuldade da criança, que não seja procurando culpados. Para tanto, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com família e escola, analisadas qualitativamente, interpretando 

as narrativas dos participantes. Com isso, encontramos visões estereotipadas que dificultam 

um diálogo que possa trazer benefícios para o aluno e o desamparo por parte das famílias que 

não se acreditam capazes e não conseguem ajudar seu filho na escola. Seria necessário um 

diálogo mais claro entre as partes para a criação de um ambiente mais produtivo para o 

desenvolvimento da criança e seu processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: aluno “problema”, educação, fracasso escolar, queixa escolar, relação 

família - escola.  
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ABSTRACT 

 

Complains originating from school counselors have been studied by Psychology for many 

years. Initially it was thought that the student was to blame being the only one responsible for 

his/her difficulty and that the problem was biological and psychological in origin. After that, 

theories were developed which blamed the families and the problem was social and economic 

in origin. The school system itself was the last link to be theorized upon as responsible for the 

difficulties presented by the students. Despite the fact that the relationship between the school 

and the family is an important factor in the genesis of learning difficulties there has been no 

actual productive communication between these two institutions. This way of theorizing upon 

school complaints makes families seek psychological counseling for their sons and daughters. 

Considering the families and the school of a country city in the state of São Paulo, in an 

interconnected manner and having a global outlook about school complaints, this research 

tried to understand the relation between the school and the family and look for a different 

manner of perceiving the child´s difficulty, in a way that won´t seek a guilty party. To achieve 

such goal semi-structured interviews were conducted with the families and the school, 

qualitatively analyzed interpreting the contents of the participants. We found stereotyped 

views, which make a clear dialogue difficult between school and family and are detrimental to 

the student and cause feelings of helplessness in the families who start believing they are 

incapable of helping their child at school. A clearer dialogue would be necessary for the 

setting of a more productive development environment for the child and his/her learning 

process 

 

Key-words: “problem” student, education, school failure, school complaints, school-family 

relations.    
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1. Introdução  

 

A educação é sempre assunto de interesse dos cidadãos de qualquer país, pois ficam na 

esperança de que, com todos na escola, a marginalização e os índices de criminalidade e 

miséria diminuam; não é por acaso que é comum ser frente de campanha de muitos políticos. 

O IBGE define como alfabetizada “a pessoa capaz de ler e escrever um bilhete simples 

no idioma que conhecesse” e como analfabeta “a pessoa que aprendeu a ler e escrever, mas 

que esqueceu devido a ter passado por um processo de alfabetização que não se consolidou e 

a que apenas assinava o próprio nome”. 

Patto (2007) nos lembra que já se tornou domínio público que as escolas oferecidas às 

classes populares, de tão precárias, não garantem nem mais a capacidade de ler e escrever. 

Políticos e especialistas, não raro, responsabilizam professores e usuários. 

Não basta apenas colocar as crianças, adolescentes na escola ou mesmo o ensino de 

adultos, é preciso certificar-se de que esses indivíduos estão realmente aprendendo não só a 

ler e a escrever, mas a pensar criticamente. Afinal, a educação não deveria ser somente 

aprendizado de letras e conhecimentos acumulados, mas de um exercício de pensar e entender 

os acontecimentos do mundo, formando assim uma opinião.  

Aí é que começam os problemas: ter opinião e criticar implica diálogo, pois a pessoa 

pode não aceitar as condições sociais e econômicas impostas a ela e, na tentativa de mudar, 

apresenta risco para o sistema amplo que está estabelecido, em que a ignorância facilita a 

manipulação do poder instituído. Nesse sentido, é fácil pensar que não há muita vontade 

política para cumprir promessas de sucessivas campanhas eleitorais no que diz respeito à 

educação popular, começando pelo número de escolas, salário e condições de trabalho do 

professor.  

São inúmeros os exemplos a esse respeito: em 2006, em propaganda eleitoral, um 

candidato a deputado federal repetia “educar crianças para não precisar punir adultos”, outro 

insistia “uma sala de aula a mais, uma cela a menos”, como se entre ensinar a ler e escrever e 

entrar  para o crime estivesse somente a sala de aula e um bom professor, sem se levar em 

conta os outros contextos que a criança vive. Mas este é apenas um exemplo em meio a 

tantos; o que não é prometido pelos políticos é como melhorar a educação e não apenas as 

estatísticas de alunos na escola. 

O IBGE acredita que o analfabetismo é uma severa forma de exclusão social nas 

sociedades contemporâneas e que sua erradicação é um dos grandes desafios a serem vencidos 

pelos países em desenvolvimento. 
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Este tema vem sendo debatido, desde a Conferência Mundial de Educação para 

Todos (World Conference on Education for All - WCEFA), realizada em Jomtien, 

Tailândia,em 1990, por diversas organizações governamentais e não governamentais 

que acordaram que a alfabetização é um fator-chave para a plena realização do ser 

humano, somente sendo alcançada através da promoção da educação. A 

alfabetização é uma ferramenta muito eficaz para combater a pobreza e a 

desigualdade, melhorar a saúde e o bem-estar social, e estabelecer as bases para um 

crescimento econômico sustentado e para uma democracia duradoura. 

A educação está incluída entre os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (United Nations 

Development Programme - UNDP), que estabelece o ano de 2015 como prazo para 

atingir 100% de educação primária para todas as crianças do mundo (Indicadores 

sociais municipais – Uma análise dos resultados do universo do Censo demográfico 

2010, s/p). 

 

A educação contribui para o desenvolvimento individual, já que é parte da plena 

realização do ser humano, além disso, é fator importante para a formação de opinião, melhora 

a qualidade de vida dos indivíduos, da coletividade e do país, já que este se desenvolve na 

medida da qualificação de seus cidadãos. Podemos supor que um país que conta com cidadãos 

bem qualificados para todos os serviços necessários alcance um alto grau de desenvolvimento. 

 Sendo assim, não podemos negar a importância da educação; entretanto, o encargo 

dessa educação fica sendo empurrado dos professores aos pais e vice-versa.  

 Justamente devido a esta grande importância, entendemos que uma das expectativas 

das famílias é que seus filhos consigam um bom estudo para poder ter um bom futuro, sendo 

esta uma ideia recorrente que é divulgada na nossa cultura; devido ao discurso público e 

político, todos reconhecem e admitem que a educação é importante.  

Portanto, para as famílias, ter uma escola para seus filhos e ter um bom nível de 

educação é uma expectativa sempre presente; entretanto, muitas vezes é comum que as 

famílias tenham dificuldades e precisem que os filhos trabalhem e estudem ou, em alguns 

casos, que até abandonem a escola para trabalhar. 

Embora a educação escolar ou educação formal seja papel da escola, a própria escola 

tem uma expectativa de que a família, de algum modo, acompanhe a escolarização das 

crianças, fiscalize ou ajude as crianças nas tarefas. Por outro lado, a família espera que a 

escola dê mais do que a educação formal.  

Em minha trajetória de vida, sempre tive muito contato com escola e professores. Por 

ser filha de professora, cresci dentro da escola e convivia diariamente com os professores, 

mesmo fora do período de aulas; tive desentendimentos, como todo aluno, e também 

momentos de regalias e dificuldades por ser filha de professora, sendo constantemente visada 

e “cobrada”, tanto para as tarefas boas quanto nos episódios de broncas e repreensões. Esse 
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convívio provocava-me muitas indagações ao ouvir as diferentes versões dos professores 

sobre um mesmo aluno ou mesmo sobre as diferentes famílias e suas reações quando 

chamadas à escola. 

Depois disso, já formada em psicologia, trabalhando em um convênio de saúde de um 

município paulista, estado diferente do qual cresci, recebia professoras em meu consultório, 

afastadas por dificuldades emocionais decorrentes de problemas na escola e que, muitas 

vezes, começavam no ambiente de trabalho e terminavam no sempre mencionado desinteresse 

dos alunos pelas aulas ministradas. Recebia também os alunos, tendo em vista que a escola, 

não sabendo mais o que fazer, pedia à mãe que procurasse ajuda de um profissional da 

psicologia. 

Tudo isto  levou-me a questionar mais ainda a forma como a educação vem sendo 

encarada pelas famílias, pela escola e pelos próprios psicólogos clínicos, que muitas vezes, 

tratam da queixa isoladamente, sem buscar um contexto mais amplo. 

Este trabalho pretendeu ouvir professoras e famílias de crianças apontadas pelas 

professoras como crianças com dificuldades, tanto de comportamento quanto de 

aprendizagem,  justamente tentando entender como elas chegam à conclusão de que a criança 

tem problema. Também considerando quais são as opiniões e as expectativas dos dois lados, 

para assim compreender melhor a dinâmica família – escola por meio de uma pesquisa 

qualitativa, que busca construir um conhecimento dentro de um momento histórico e um 

contexto, não como uma verdade absoluta.  

 A ideia é servir de base para práticas psicológicas e educacionais mais abertas, com 

cooperação, não só das famílias e da escola, mas com apoio do Estado, no sentido de preparar 

projetos políticos pedagógicos e ofertar formações aos professores para que possam mudar 

essa visão de como trabalhar com a família sem culpá-la pelo fracasso na educação de seus 

filhos. 

 Para este fim, foi necessário considerarmos diversos contextos e influências para 

entendermos algo tido como um problema. Na visão sistêmica, além dos contextos em 

destaque de um problema escolar (família e escola), devemos lembrar que outras variáveis 

fazem parte da imensa rede de relações que constroem uma sociedade e o desenvolvimento de 

seres humanos.   

Saindo de uma visão de universo como um sistema mecânico que pode ser 

compreendido por partes separadas, para uma visão sistêmica do universo, que é entendido 

como mais que a soma de suas partes, há uma mudança de paradigmas: do mecanicista, 

objetivista, para o sistêmico, das relações contextuais. 
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Sendo assim, consideramos a aprendizagem um processo que implica o sujeito em 

situação, não apenas um fato que acontece e acaba; e neste caso, devemos considerar os 

contextos e condições em que a criança prioritariamente vive, olhar a situação como um todo, 

ao invés de procurar culpados. Buscar as situações em que cada criança aprende e adaptá-las 

em sala de aula. 

Sabemos que a situação de aprendizagem depende de uma atitude de compreensão e 

aceitação, portanto, não é pela pressão que um adulto pode exercer sobre a criança, como se 

ela fosse a única responsável em aprender, que a situação tornar-se-á favorável. A maneira 

como o professor se refere a ela, as comparações, cobranças e expectativas interferem no 

processo de aprendizagem que, evidentemente, se a família e escola participassem de maneira 

cooperativa, contribuiriam para uma situação muito mais satisfatória. 

Ao longo de muitos anos, a culpabilização do fracasso escolar foi feita, ora recaindo 

sobre os próprios alunos, ora sobre os familiares e ora sobre os professores, e então a 

pergunta surge: será que a questão se resolve procurando culpados?  

Sendo família e escola sistemas da rede interacional da criança/adolescente, olhar o 

todo e trabalhar simultaneamente os dois sistemas podem gerar benefícios à criança, à família 

e à própria escola, mudando o olhar para um problema que vem se arrastando há tanto tempo. 

 

1.1 Revisão de Literatura 

 

Com relação ao problema em análise, encontramos pesquisas com mais de 20 anos 

que demonstram que esse é um problema recorrente, por exemplo, uma delas realizada em 

1985, por El-Id; outra em 1999, por Bergami;  outra em 2003, por Andrada. Além de um 

projeto desenvolvido durante quatro anos por um grupo de pesquisa sob coordenação de 

Szymanski, realizado pela PUC-SP.  

El-Id (1985), na cidade de São Paulo, buscou uma intervenção sistêmica em clínica 

psicológica de atendimento infantil de assistência pública, realizando atendimento gratuito a 

alunos encaminhados pela própria escola. O trabalho mostrou uma preocupação na 

compreensão da totalidade da criança, incluindo a família e a escola, o que resultou em maior 

entrosamento e orientação entre os sistemas e diminuiu a própria demanda da escola. 

Bergami (1999) fez orientação de pais no contexto escolar em um município do 

interior do estado de São Paulo, trabalhando com a família e a escola, compreendidas como 

subsistemas sociais interligados, com uma leitura relacional e contextualizada dos problemas 

apresentados no contexto escolar.  
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Percebeu que, geralmente, os alunos com dificuldades são encaminhados segundo a 

crença de que o escolar ou a família expressam uma disfunção, ficando o problema localizado 

no indivíduo.  Por meio da ampliação do espaço para busca da solução, não busca de 

culpados, delimitou o contexto interacional cooperativo na busca de recursos para superação 

de dificuldades, procurando provocar mudanças nos padrões transacionais que mantêm a 

dinâmica em que os problemas estão inseridos.  

Concluiu então, que apesar das limitações de disponibilidade de pais e da escola, 

ampliou-se a discussão do “problema” do aluno, contextualizando-o em relação à família e à 

escola; saiu de uma visão linear de causa e efeito, compreendendo a dinâmica dos sistemas 

envolvidos e não os culpabilizando. O engajamento familiar positivo possibilitou mudança 

com a criança, tornando a família mais participante e colaborativa, pois não se sentiam 

culpados pela escola; a mudança de visão dos integrantes tornou-os mais propensos a 

comportamentos não disruptivos, diminuindo assim a queixa. 

Andrada (2003) apresenta uma intervenção sistêmica, em que realiza reuniões com 

familiares, professores e alunos, em uma escola de um município do estado de Santa Catarina. 

Partindo da teoria sistêmica e da psicologia sócio histórica, considerou a necessidade de 

ampliar a visão de “indivíduo dotado de problemas” para o entendimento dos sistemas nos 

quais o aluno vive: família e escola. Assim, famílias, professores e alunos participaram de 

alguns encontros com a psicóloga a fim de criar outros significados para a dificuldade 

apresentada na escola. O objetivo das intervenções foi circular a responsabilidade do 

“problema” entre os membros que participaram dos encontros, possibilitando novas maneiras 

de intervir nas escolas sem estigmatizar ou rotular o aluno. 

Szymanski (2009) relata um dos projetos desenvolvido por equipe de pesquisa sobre o 

sentido de práticas psicoeducativas, chamado “Participação e diálogo: a prática dialógica na 

escola, família e comunidade”. Foi realizado em diferentes contextos educacionais: escola 

pública ensino fundamental, creche, família e instituições de educação complementar – 

ONGs. Teve por objetivo: a) compreender como se concretizam as práticas educativas em 

diferentes contextos educacionais numa comunidade de baixa renda; b) Analisar, durante a 

implementação da proposta, como é interpretada a prática dialógica pelos participantes 

(crianças, adolescentes, educadores e pesquisadores); c) investigar se ocorrem algumas 

modificações nas práticas educativas em diferentes contextos socializadores (família, creche, 

educação complementar e escola do ensino fundamental ao médio) e se essas instituições 

responsáveis pela formação da criança e adolescentes iniciam um contato entre si com vistas a 

proporcionar-lhes uma educação em tempo integral; d)observar como se desenvolve a 
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parceria entre a universidade e as instituições educacionais; e)contribuir para a formação de 

pesquisadores e produzir conhecimento científico abordando diversos aspectos teóricos 

envolvidos nas questões estudadas. A investigação foi desenvolvida na forma de pesquisa 

participante.  

Para tanto, primeiro realizaram um “Grupo Dialógico”, constituído pela equipe de 

pesquisa e pelas instituições envolvidas, em que discutiam e decidiam os passos das 

intervenções. No segundo momento, houve um “re-conhecimento do contexto educacional”, 

em que todos os  segmentos das organizações educacionais participantes foram convidados a 

expressar suas opiniões acerca do que era oferecido a respeito da educação das crianças e 

adolescentes; na reunião de devolutiva escolheu-se entre as demandas prioritárias a 

necessidade de aproximação da escola com as famílias e a urgência de oferecer mais 

formação aos professores, em especial para alfabetização de alunos das quartas séries em 

atraso no letramento. 

Com isso, desenvolveram a terceira parte da pesquisa, que consistiu em um Projeto de 

Atenção Psicoeducativa, que incluiria práticas de formação de educadores e de aproximação 

entre famílias e escola, plantões para educadores e encontros reflexivos para mães e pais. 

Os pesquisadores encarregaram-se do gerenciamento desse processo. Durante esses encontros 

reflexivos a atuação da equipe foi no sentido de co-construir os encaminhamentos a partir das 

demandas. A participação dos pesquisadores propiciou o avanço da reflexão e contribuiu para 

a criação de um movimento dialógico que possibilitou a transformação do modo de agir da 

escola. As famílias aproximaram-se da escola, facilitando a criação de práticas pedagógicas 

com as crianças. De 18 crianças, 15 foram alfabetizadas. 

Essas pesquisas concordam que: 

“É superimportante assumir-se a postura de que a produção da criança é resultado da 

inter-relação de toda essa rede que constitui o contexto de sua vida” (MACEDO, 1994, p. 

199).  

Ou seja, não está única e exclusivamente na criança ou em sua família a dificuldade 

apresentada na escola, mas em todas as instituições das quais a criança faz parte, que 

implicam escola, família, igreja, comunidade, entre outras. 

Para Szymanski (2007) o trabalho com famílias ligado à educação trata 

 
de buscar informações para o desenvolvimento de programas de atenção a essas 

famílias e que não podem partir do pressuposto preconceituoso da incompetência na 

sua tarefa formadora (p.29). 
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 Outras pesquisas têm demonstrado que a maior parte da demanda do atendimento 

psicológico em clínicas-escola e rede pública de saúde está relacionada a queixas escolares 

(BRAGA e MORAIS, 2007, citam CARVALHO e TÉRZIS, 1989; SANTOS, 1990; SILVA, 

1994; SOUZA, 1997; NUTTI, 2000 e BUENO, MORAIS e URBINATTI, 2001). 

 Souza (2006) cita que psicólogos da rede pública de saúde revelaram que cerca de 

75% de sua demanda infanto-juvenil relacionavam-se a queixas escolares, confirmando 

pesquisa de Marilene Proença de Souza, de 1996, realizada na grande São Paulo, sentindo 

então a necessidade de introduzir na clínica psicológica uma interlocução com a escola, além 

da que se tem com os pais. 

 Em pesquisa realizada em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Braga e Morais (2007) 

constataram que em apenas 1% dos casos de queixa escolar foi realizada entrevista com o 

professor, sendo que do total de procura pela UBS, 76,9% das queixas eram relacionadas à 

escola.  

Por este motivo surge a dúvida do por que esta questão não se resolve há tanto tempo. 

A resposta não estaria em procurar culpados como se tem feito, mas olhar o problema de 

maneira mais ampla. Observando os dois sistemas e suas relações, bem como a criança e as 

relações dela com eles, procurando um diálogo entre as duas instituições responsáveis pela 

educação.  

 Pensamos que, havendo ou não dificuldade específica de aprendizagem, nossa 

perspectiva como psicólogos clínicos e terapeutas de família é olhar essa questão do ponto de 

vista da relação família – escola, baseados na teoria sistêmica, buscando alternativas mais 

adequadas para o problema.  

 Entendemos que o trabalho conjunto seria o primeiro passo a caminho de soluções 

mais produtivas no processo de aprendizagem, já que a criança não depende única e 

exclusivamente de sua individualidade, mas de um conjunto de fatores que quebrem conceitos 

pré-estabelecidos e que não vêm funcionando, conforme atestam as pesquisas e podemos ver 

no nosso dia a dia.  

Para isso, no capítulo 1 deste trabalho buscamos entender a relação família- escola ao 

longo dos anos, desde quando a educação ocorria no seio familiar até a dificuldade de 

conversação entre esses dois sistemas hoje em dia. No capítulo 2 explicitamos a visão 

sistêmica de família e da dificuldade escolar. No capítulo 3 traçamos um breve olhar sobre a 

educação e o analfabetismo no Brasil atual. No quarto capítulo abordamos a questão da 

educação nas famílias pobres.  Descrevemos o método no capítulo 5, no capítulo 6 está a 

análise dos dados e no 7º e último capítulo as considerações finais.  
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2. A relação família - escola ao longo dos anos 

 

A história da educação formal, na qual se baseou a cultura da sociedade ocidental a 

partir da modernidade, tem início na Europa. Até o século XV as crianças recebiam a 

educação em casas alheias e se fazia a troca das crianças com outras famílias para a 

realização de serviços domésticos. Nessa época, “o serviço doméstico se confundia com a 

aprendizagem, como uma forma muito comum de educação. A criança aprendia pela prática 

[...] ainda mais porque nessa época não havia limites entre a profissão e a vida particular” 

(Ariés, 1986, p.228). Nessa transmissão de aprendizagem direta de uma geração para outra 

não havia lugar para a escola. 

A partir do século XVI, começou uma lenta revolução na qual o autor destaca 

mudanças nos sentimentos e realidades da família, as categorias de infância e adolescência 

começam a se desenvolver, fazendo com que a família cada vez mais passasse a educação 

para função da escola, correspondendo a uma preocupação dos pais em ficar mais próximos 

dos filhos do que entregá-los aos cuidados temporários de outra família.  

Assim, na medida em que foram ocorrendo transformações sociais, econômicas, 

políticas e culturais na sociedade ocidental, a família foi deixando de ser a única responsável 

pela educação, dividindo com as escolas a responsabilidade por essa tarefa. 

Em resposta à divisão social do trabalho e ao nascimento do Estado, da nova família e 

da propriedade privada surge a escola como instituição formal. A partir daí a educação passou 

a ser vista mais como instituição do que como prática de vida (SANTOS, 2006). 

  No século XIX,  

 

A mudança dos papéis parentais nas sociedades capitalistas industrializadas exige 

cada vez mais a participação de cada um no sistema produtivo. Tais mudanças sociais 

dizem respeito também à maior participação das mulheres no mercado de trabalho, 

com a consequente necessidade de maior divisão das responsabilidades de criação dos 

filhos e provimento da família, deixando-se a educação cada vez mais a cargo de 

sistemas extra familiares como a creche e a escola (MACEDO, 1994, p.194). 

 

A autora ainda explica que “depois da família, é na escola que as crianças 

permanecem mais tempo [...] dessa forma, as relações entre esses dois sistemas é de 

fundamental importância para evitar dificuldades, crises e stress de todos”, ou seja, não 

compete apenas à escola a função de educar mas também à família (ibidem, p.196). 

Afinal, sabemos que a criança aprende a falar em casa, com a família, depois vai à 

escola, onde será ensinada a ler e escrever, porém a educação em casa não para, só não é a 

mesma da educação escolar. É uma complementação, escrever é uma função técnica a partir 
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da comunicação verbal. Ou seja, família e escola, juntas, educam uma criança, cada qual em 

um aspecto e por isso, a sintonia entre elas deve ser grande. 

 Além disso,  

 
a escola cria e reforça expectativas sociais sobre as famílias e estas por sua vez sobre 

si próprias e sobre a sociedade, em que aparecem se complementando e se 

reforçando mutuamente, criando discursos institucionalizados, bem como narrativas 

nas pessoas sobre o que é família e o que se deve esperar dela (SANTOS, 2006, 

p.118). 

 

O tempo todo família e escola estão repetindo ideias que ouviram e não param para 

construir ideias a partir do que estão vivendo, o que as faz criar cada vez mais expectativas e, 

consequentemente, frustrações, já que não se comunicam e ficam na espera do que o outro 

“deve fazer” ao invés de repensar o que estão fazendo. 

Por isso, Szymanski (2007) fala da importância do intercâmbio entre as instituições 

educacionais, formais e informais, nessa sociedade complexa em que vivemos, levando-se em 

conta que é fundamental considerarmos as diferentes formas de relações sociais propostas 

pelos vários contextos sociais pelos quais transitamos, para que venha a se instaurar uma 

relação horizontal e dialógica, em especial entre a família e a escola. Pois  

 

a educação ocorre no encontro de pessoas que carregam uma cultura e se dá tanto 

de modo formal, na escola, como informal, na família, no trabalho, nas igrejas, 

sindicatos, movimentos populares e demais organizações sociais (p.15). 

 
 

A educação de uma criança ocorre a partir de suas experiências, portanto também irá 

aprender nos lugares que os pais escolhem para a criança frequentar e nos lugares que eles 

mesmos frequentam, lugares que eles esperam que sejam coerentes com seu modo de educar. 

A escola não foge dessa expectativa e para haver essa coerência os pais devem entender 

como a escola funciona. 

No contexto escolar, percebemos uma cumplicidade entre as teorias da Psicologia e da 

Educação há muitos anos ao longo da história, segundo Antunes (2003), desde os tempos 

coloniais. Entretanto, essa relação sempre veio atrelada a momentos históricos e interesses 

políticos e sociais. 

Segundo Angelucci (2004), a partir de 1990 as concepções encontradas nas pesquisas 

científicas na base Dedalus sobre “fracasso escolar” são: 

- fracasso escolar como problema psíquico: a culpabilização das crianças e de seus pais;  

- fracasso escolar como um problema técnico: a culpabilização do professor;  

- fracasso escolar como questão institucional: a lógica excludente da educação escolar; 
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- fracasso escolar como questão política: cultura escolar, cultura popular e relações de poder. 

Partindo disso, acreditamos ser importante falar sobre alguns pensamentos que se 

desenvolveram a partir da situação da dificuldade apresentada na escola: a culpabilização do 

aluno, a culpabilização da família e de sua situação econômica e social, a culpabilização dos 

professores, os profissionais da psicologia, a importância da relação família – escola na 

educação.  

 

2.1 A culpabilização do aluno 

 

A maneira como os alunos apontados com dificuldades vêm sendo tratados é que tem 

definido o termo fracasso escolar, sendo seu significado muito amplo e vago. Em geral, 

engloba um grupo de crianças que não conseguem, por diversos critérios, satisfazer às 

expectativas das professoras, e que nem sempre é na aprendizagem propriamente dita que tais 

crianças apresentam alguma dificuldade, demonstrando estigmas e preconceitos formados por 

tendências mecanicistas de causa e efeito. O que chama a atenção é que geralmente a falha 

fica na responsabilidade do aluno e dificilmente se pensa na responsabilidade da escola e dos 

professores.  

Segundo Angelucci (2004), “a produção do conhecimento sobre o que se 

convencionou chamar „fracasso escolar‟ tem uma longa história” (p.53). Esse fracasso teve 

explicações históricas;  na época do pensamento higienista, no começo do século XX, deu-se 

a ele causas médicas e racistas; da década de 30 até meados da década de 60 as explicações 

eram de origem biopsicológicas, sendo que ambas têm a criança como a fonte de problemas, 

negligenciando as condições socioculturais e pedagógicas. 

Cabral e Sawaya (2001) explicam que essa demanda demonstra que o sistema 

educacional tem a tendência de atribuir as dificuldades escolares dos alunos a problemas 

intrapsíquicos e/ou orgânicos. As causas da dificuldade de aprendizagem antes atribuídas às 

condições adversas de saúde, como a desnutrição e verminoses das classes menos favorecidas 

da sociedade, passaram a ser atribuídas também aos problemas psicológicos, levando ao 

aumento da procura por serviço de psicologia infantil nos centros de saúde. 

 Ou seja, a dificuldade na escola é vista como um defeito no indivíduo, que precisa ser 

consertado por meio de tratamento individualizado, sem a menor crítica das condições que 

esse aluno vive e aprende. 

 Ao revisar a literatura sobre dificuldades escolares, Braga e Morais (2007) afirmam 

que, 
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embora o resultado de tais estudos tenha apontado para a importância de 

identificar questões que extrapolam a dinâmica individual e familiar dos 

queixosos, persiste uma tendência, tanto por parte dos profissionais da 

educação quanto dos da saúde, a tratar os problemas de adaptação à escola 

como de origem exclusivamente biológica ou psicológica (p.36).  

 

 Essa tendência revela-se no constante aumento da medicalização, tanto no que diz 

respeito a problemas de comportamento, como a diagnósticos apressados de transtornos como 

a hiperatividade, a depressão, a impulsividade, que são tratados com remédios. O que se torna 

uma preocupação em termos de saúde física e psíquica, já que torna o indivíduo usuário de 

uma medicação sem trabalhar questões de relacionamento que contribuem para a manutenção 

de tais comportamentos (MACHADO, 2010; PEREIRA, 2012). 

Asbahr e Lopes (2006) verificaram que as hipóteses apresentadas pelas professoras em 

relação ao fracasso escolar de seus alunos geralmente estão relacionadas aos problemas 

familiares e individuais dos alunos, as pesquisadoras encontraram quatro grandes grupos de 

causas do fracasso escolar:  

- biológicas (problema neurológico, fonoaudiológico, mental, de visão, cerebral); assim, as 

professoras tiram de si a responsabilidade pelo processo de escolarização dessas crianças; 

- familiares (separação dos pais, violência doméstica, cuida dos irmãos e não tem tempo de 

estudar), aqui os alunos não aprendem porque sua constituição familiar não é favorável ao 

bom desenvolvimento psíquico; a culpabilização da família expressa o preconceito que se tem 

dos pobres ao longo da história do Brasil; 

- culturais (carência econômica e afetiva, falta de oralidade, motivação e interesse), como 

maior exemplo da teoria da “carência cultural”; 

- emocionais (trauma, agressividade, vida sofrida); o sofrimento precisa ser investigado sim, 

mas não impede a aprendizagem.  

O que essas causas têm em comum é o aluno, ora seu aparato biológico, ora sua 

família incapaz, ora suas aptidões insuficientes são produtores do fracasso. Os próprios alunos 

acabam por reproduzir essas crenças. Crenças que estão baseadas em ideias preconcebidas e 

que criam situações de repetição de histórias: o aluno não aprende porque é incapaz como 

foram seus pais, seus avós e outros nas mesmas condições sociais, econômicas, familiares e 

culturais. 

Com relação aos próprios alunos considerados problemas, Patto (1992) dá exemplos 

registrados em pesquisas da maneira preconceituosa como alguns professores se referem a 
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esses alunos: “„burros‟, „preguiçosos‟, „nervosos‟, „baderneiros‟, „agressivos‟, „deficientes‟, 

„sem raciocínio‟, „lentos‟, „apáticos‟” (p.112), abrindo espaço para sua marginalização. 

Discriminação e marginalização ainda presentes nos meios escolares de hoje. 

 

2.2 A culpabilização da família e de sua situação econômica e social 

 

Com o passar dos anos e dos estudos que foram sendo feitos, a constatação de que a 

responsabilidade pela dificuldade não era apenas do aluno foi feita, mas as especulações 

chegaram a uma nova teoria, não menos discriminatória: a culpa agora é da família e das 

condições econômicas e culturais. A responsabilidade passa do individual para o familiar e 

social, no entanto, ainda mantém uma visão estigmatizada a respeito de um grupo específico 

de alunos, sem pensar em contextos mais amplos.  

A partir da década de 1960, surge nos EUA teorias da “carência cultural”, situando a 

causa não só no aluno, mas nas condições da família culturalmente pobre, sem recursos 

econômicos, vivendo em ambiente pouco estimulador, mudando o determinismo apenas do 

biológico para o sociológico (PATTO, 1992; YAZLLE, 1997). 

No Brasil a teoria da carência cultural norte americana surge na segunda metade da 

década de1970, quando a pesquisa começa a olhar para as altas taxas de reprovação e evasão 

na rede pública de ensino como consequência do fracasso escolar. Começa a se considerar as 

condições salariais do magistério, a burocratização e sua influência na qualidade do ensino 

docente, a distância entre a cultura escolar e a cultura popular nos termos dos pressupostos da 

carência cultural, a inadequação do material didático, a discriminação das diferenças no 

interior das escolas (ANGELUCCI, 2004).  Mas, tudo ainda era pensado como um problema 

causado pelas famílias e suas condições, como se fosse fácil para elas mudarem tais 

condições.  

De acordo com Cabral e Sawaya (2001), a atuação dos psicólogos na década de 80 

compreendia duas vertentes: os alunos, que deveriam desenvolver padrões esperados pela 

escola, como agilidade motora, disciplina e obediência às regras escolares, ou seja, buscavam 

a integração da criança desajustada aos padrões de comportamento desejados e a eliminação 

dos comportamentos inadequados; e com os professores, o trabalho pretendia sensibilizá-los 

aos aspectos educacionais tais como a discussão do processo de aprendizagem e suas 

dificuldades, buscando auxiliá-los no desempenho mais eficiente da sua tarefa, embora não 

discutissem as posturas autoritárias que poderiam estar influenciando as respostas indesejadas 

dos alunos.  
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 Todos eram ensinados a como se encaixar nos comportamentos adequados de acordo 

com suas funções, mas não a pensar sobre suas práticas e formas de agir para melhorar as 

relações que eram desenvolvidas no contexto escolar e, portanto, sem resolver as dificuldades 

apresentadas. 

Patto (1992) exemplifica a questão do fracasso escolar relacionado às famílias citando: 

“professoras e diretoras tendem a atribuir o baixo rendimento da escola à incapacidade dos 

alunos e ao desinteresse e desorganização de suas famílias” (p.117).  

 Em concordância, Braga e Morais (2007) explicam:   

 

as causas dos problemas escolares são atribuídas aos pais ou à própria criança. Tais 

ações acabam por culpabilizar apenas o aluno pelo seu „fracasso‟ [...]. Segundo essa 

forma de abordar problemas de ajustamento à escola, dificuldades de aprendizagem 

e problemas de comportamento surgem em decorrência de conflitos vividos 

internamente pela criança, como consequência da pobreza, de uma família 

desestruturada ou de carência afetiva. Esse conjunto de interpretações não considera 

o que se passa na escola, revelando uma tendência a avaliar que os desajustes 

escolares são causados por fatores orgânicos e psíquicos da criança, em detrimento 

da implicação de questões educacionais, sociais, culturais e econômicas (p. 36). 

  

Nesta forma de lidar com os problemas escolares, tem-se uma visão parcial das 

dificuldades das crianças e não um olhar amplo dos sistemas nos quais está inserida. 

Ribeiro e Andrade (2006) também acreditam que existe o discurso de que as famílias 

são culpadas pelo fracasso escolar dos filhos, devido à pobreza, baixo grau de escolaridade 

dos pais e desestrutura familiar.  

 Aqui a única diferença é que a culpa não é individual, mas dividida com seus 

antepassados, por toda a sua carga genética de fracassos ou à falta que suas famílias não 

conseguem suprir por serem fracos demais, pobres demais, desestruturados demais. Muda-se 

o foco, mas a causa continua fora da escola e da sua relação com essas famílias. 

  

2.3 A culpabilização dos professores 

 

Em outro momento, a culpa começou a recair também sobre os professores e sua 

forma de lidar com o problema. Braga e Morais (2007) sugerem a possibilidade de que os 

problemas de comportamento relacionados à escola apareçam junto a dificuldades de 

aprendizagem, devido a um sistema de ensino que não lida de forma satisfatória com a 

criança que não aprende e nem busca sanar suas dificuldades escolares com atividades 

complementares e diversificadas, podendo gerar no aluno um estigma de “a criança que não 

aprende” (p.42) e mais problemas de comportamento.  
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A duvidosa qualidade na formação desses profissionais e seus baixos salários entram 

como justificativa para a má qualidade do ensino. O aluno vai à escola, mas não aprende 

porque os profissionais não estão qualificados adequadamente. Apesar de melhorias poderem 

ser feitas com mais boa vontade do que aumento de salários, tais fatos não deveriam servir 

como desculpa, mas como falhas a serem consertadas e resolvidas, o que também não é feito.  

 

2.4 Os profissionais da psicologia 

 

Os profissionais de psicologia não estão fora de toda essa história de dificuldades da 

criança na escola, pois, sendo a falha responsabilidade exclusiva ou do aluno ou de sua 

família, muitas queixas, conforme vimos, acabam aparecendo como demandas nas clínicas de 

psicologia. Em muitos momentos, as ações desses profissionais também contribuíram para a 

manutenção desses estigmas.  

  Ao tratar do fracasso escolar, Bock (2003) explica que psicologia e pedagogia criaram 

noções que isolaram o sujeito de seu mundo social, desenvolvendo práticas para a 

recuperação de alunos que se constituem como problema para a escola, para que as 

instituições de educação fiquem ilesas da crítica, explicando o fracasso escolar pela pobreza, 

falta de apoio das famílias dos alunos, desestruturação familiar, falta de interesse e de 

condições familiares que promovam um ambiente propício ao estudo.    

Ou seja, nós psicólogos, muitas vezes realizamos psicodiagnósticos em crianças com 

dificuldades escolares, sem citar qualquer papel exercido pela escola ou estratégias utilizadas 

pelos professores para reverter tal quadro (BRAGA e MORAIS 2007), contribuindo com 

“leituras patologizantes para atribuir responsabilidade exclusiva ao educando e a sua família” 

(BOCK, 2003). 

Para Asbahr e Lopes (2006), os laudos psicológicos quase sempre indicam a presença 

de deficiências ou distúrbios mentais como distúrbios emocionais ou neurológicos, trauma, 

disfunção cerebral mínima, complexos e outros estigmas, sem considerar qualquer condição 

institucional onde essa dificuldade exista; são recheados de preconceitos sobre a pobreza, 

sendo o aluno responsabilizado individualmente pela sua “incapacidade” de aprender. 

 A instituição desvincula-se da responsabilidade no surgimento de qualquer dificuldade 

apresentada, desconsiderando completamente seu papel de proporcionar uma estrutura 

adequada para um bom desenvolvimento  do indivíduo que ali participa de atividades. 

Cabral e Sawaya (2001) citam Andaló (1993) ao dizer que permeadas por concepções 

e representações muitas vezes baseadas em preconceitos sociais em relação às crianças pobres 
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e suas famílias, as práticas dos psicólogos acabam por reforçar os „mecanismos ideológicos‟ 

que naturalizam através de um processo de interiorização que faz com passam a fazer parte da 

subjetividade, traduzem-se em formas de relacionamento que produzem dificuldade de 

aprendizagem no aluno. 

 

Professores, coordenadores e demais profissionais da Escola anseiam por um lugar 

aonde possam encaminhá-los e de onde recebem um laudo revelador das causas 

individuais dessas dificuldades (ASBAHR e LOPES, 2006, p. 60). 

 

Cabe aqui a reflexão de Newbern (2001) ao falar da tendência incapacitadora e 

patologizante, implicando uma “visão de mundo em que as expressões do sujeito são 

compreendidas via de regra pelo prisma da patologia ou da incapacidade” a qual “comumente 

se entrelaça com a perspectiva individualista, o que consiste em um artifício poderoso de 

exclusão da subjetividade por não considerar a diversidade de processos de subjetivação na 

construção do problema” (p.248). Ou seja, as diversidades individuais são desconsideradas, 

bem como a multiplicidade de contextos, para responsabilizar unicamente o indivíduo; que é 

o oposto do que acreditamos ser melhor para diminuir as queixas escolares. 

Acabamos por voltar à culpabilização individual e exclusiva do aluno. A aplicação de 

testes e elaboração de laudos sem crítica ao contexto em que o indivíduo está inserido gera a 

confirmação de uma incapacidade individual e/ou familiar que geralmente deixa um estigma 

que ultrapassará os muros da escola e irá se repetir em todas as tentativas que esse indivíduo 

realizar de mudar de vida, repetindo novamente a história de que ele não tem habilidades e 

capacidades. 

 

2.5 A importância da relação família – escola na educação 

 

Entendemos com essa retrospectiva que não há que se negar a importância da família 

no acompanhamento das atividades escolares de seus filhos. Nunes e Vilarinho (2001) 

explicam que crianças que percebem a afinidade de suas famílias com a escola tendem a ser 

mais seguras e assim, apresentar melhor desempenho escolar. 

 Polonia e Dessen (2005) entendem que 

  
apesar da família ser apontada como uma das variáveis responsáveis pelo 

fracasso escolar do aluno, a sua contribuição para o desenvolvimento e 

aprendizagem humano é inegável (p. 03). 
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 As autoras ainda complementam que um dos principais papéis da família é a 

socialização, ensinando regras de convivência em grupo, englobando a educação geral e parte 

da educação formal. Porém, as mesmas lembram que a escola também tem sua parte de 

contribuição no desenvolvimento humano, especialmente no conhecimento cultural 

organizado.  

  No mesmo sentido, Cechia e Andrade (2005) citam Szymanski (1997) ao dizer que 

família e escola são instituições que tem em comum o preparo da criança para sua futura 

inserção na sociedade, acrescentando que a família é uma instituição em transição, que 

procura se ajustar aos movimentos sociais.  

Ou seja, família e escola estão implicadas no processo de escolarização das crianças 

de forma complementar, e as mesmas sentem-se seguras para se desenvolver quando 

percebem esse entrosamento.  

Além disso, Soares et al (2004) explicitam que tanto a escola quanto a família são 

instituições importantes à socialização e à educação infantil, no entanto, há muitas vezes 

fatores que dificultam a participação ativa dos pais na vida escolar de seus filhos, como 

desconhecimento dos assuntos trabalhados na escola, falta de tempo, tipo de avaliação feita 

na escola, não saber como lidar com problemas relacionados à vida escolar do filho, entre 

outros. 

A família tem seus deveres na educação de uma criança, bem como a escola, porém, 

ambas precisam de uma relação que compreenda o que cada uma pode e deve fazer, como 

combinar horários de reuniões mais acessíveis e orientação sobre o que a criança está 

aprendendo são formas de facilitar a participação mais ativa desses pais. 

Szymanski (2007) explica que a família como contexto de desenvolvimento é um 

fenômeno complexo, cuja compreensão envolve fatores interdependentes, internos e externos 

à família, a relação social, a ação recíproca do ambiente e por isso seria “ingênuo achar que 

medidas pontuais na família possam reverter uma situação que foi engendrada na relação com 

um contexto mais amplo” (p.28). 

Não somente a família isolada, mas junto da escola e da comunidade, poder-se-iam 

criar possibilidades mais saudáveis para as crianças do que cada uma isoladamente tentar 

ajudar a criança em sua dificuldade. Pois a questão do fracasso escolar vai muito além de 

culpar alguém, é preciso entender a complexidade dos aspectos da relação família – escola 

para buscar onde é preciso e o que é possível para melhorar as redes em que a criança que 

tem dificuldade está inserida. Tirando essa criança do lugar de incapaz e de excluída, não a 
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tratando isoladamente ou à sua família, mas cuidando do todo, buscando formas preventivas 

de agir nas instituições.  
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3. O pensamento sistêmico  

 

Ao abordar a questão da queixa escolar, partimos de uma visão sistêmica, em que 

tanto família quanto escola é um microssistemas da vida do aluno e é preciso compreendê-lo 

não isolado, mas no contexto de suas relações (ANDRADA, 2003).  

O pensamento sistêmico considera o mundo visto de forma que os fenômenos se 

relacionam em redes e as relações são fundamentais, sendo o conteúdo dos fenômenos, 

secundários. Desta forma, tem-se então um pensamento contextual, o que não permite 

compreender as propriedades das partes isoladamente, mas apenas dentro de seu contexto 

mais amplo. Ou seja, considera-se o todo com interconexão e interdependência das partes 

(CAPRA, 2004). 

Sendo assim, a teoria sistêmica possibilita uma nova visão acerca dos problemas, 

inclusive das dificuldades de aprendizagem, pois possui uma riqueza epistemológica que 

considera o sintoma de diversos ângulos, podendo ser um problema de comunicação, de 

estrutura ou da definição do próprio problema (ANDRADA, 2003). 

Com o surgimento do pensamento sistêmico houve uma mudança de paradigma: a 

compreensão do mundo muda de uma visão de máquina para de um organismo vivo, que, 

como um sistema funciona de forma dinamicamente flexível, é um pensamento de processo, 

das interações (CAPRA, 1982). 

 Com esse novo pensamento, abandonamos a visão linear de causa e efeito para adotar 

a de causalidade circular, em que diversas causas podem levar a um efeito, que pode ser 

mudado trabalhando por diversas relações, um modelo cíclico de fluxo de informação.  

E assim, a dificuldade na escola não se resolve apenas com o indivíduo, mas com as relações 

em que o mesmo está inserido. 

 Minuchin, Colapinto e Minuchin (1999) explicam que o termo sistema tem a ver com 

conexão, as partes de um sistema estão conectadas e afetam umas as outras; qualquer sistema 

é organizado e caracterizado por padrões repetitivos. Os heróis e as vítimas não estão 

desconectados do seu ambiente e das outras pessoas. Todo sistema tem subsistemas, com 

partes que se afetam mutuamente. Nenhum sistema é estático, ele tem propriedades tanto para 

manter a estabilidade, como para mudança e adaptação até autotranscendência.  

É dessa perspectiva que vemos a relação família e escola, como um sistema amplo do 

qual família é um subsistema e a escola outro. Com isso, tanto em termos das psicoterapias 

ou em outro tipo de intervenção, o que muda é o foco: “do indivíduo para os sistemas 

humanos, portanto do intrapsíquico para o inter-relacional” (GRANDESSO, 2000, p.121). 
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O sintoma é um produto da interação das pessoas que são parte desse sistema. E a 

questão não é buscar quem causou o problema, mas como as pessoas se relacionam, pois a 

dificuldade apresentada é o resultado de um padrão de comportamento. 

Alguns autores da teoria sistêmica, como Minuchin, Colapinto e Minuchin (1999), 

falam da importância funcional do sintoma como o indicador de um problema na família (seja 

de comunicação, de relacionamento ou outro) em práticas educativas muito autoritárias. 

 De acordo com Minuchin, Colapinto e Minuchin (1999) 

 

O indivíduo é a menor unidade do sistema familiar – uma entidade separada, 

mas uma peça do todo. Na estrutura de uma abordagem sistêmica, entende-

se que cada pessoa contribui para a formação de padrões familiares, mas 

também é evidente que a personalidade e o comportamento são moldados 

pelo que a família espera e permite [,,,] um enfoque na história, na dinâmica 

e no tratamento individuais não é o bastante, sendo necessário trabalhar com 

as pessoas dentro do contexto de suas famílias e de sua rede mais ampla 

(p.26). 

  

O sintoma não é o problema, mas dá pistas para compreender qual é o problema por 

meio de entender a dinâmica familiar e suas relações, nesse caso, com a escola, e buscar o 

que está incomodando dentro desse contexto.  

Para Polonia e Dessen (2005) “quando a família e a escola mantêm boas relações, as 

condições para um melhor aprendizado e desenvolvimento da criança podem ser 

maximizadas” (p. 03).  

 Dessa forma, o aluno não é mais visto como um sujeito dotado de problemas, 

separado da sala de aula e da família, ele faz parte de um processo interacional que pode ter 

diversas causas, bem como seu problema pode estar exercendo determinadas funções neste 

processo (ANDRADA, 2003).  

Assim, a dificuldade escolar que alguns alunos apresentam pode estar relacionada aos 

diferentes momentos familiares. Como nascimento ou morte de um membro, desentendimento 

do casal ou qualquer mudança que não ficou bem resolvida para a criança.  

A família e a escola mudam o tempo todo, em função disso, no pensamento sistêmico 

a família pode ser analisada segundo seu Ciclo Vital; vários autores como Carter e 

McGoldrick (1995), Minuchin e Fishman (1990), Cerveny (1997) dividem esse ciclo em 

fases, caracterizando cada uma delas com peculiaridades.  

Essa divisão do ciclo de vida em fases é importante porque cada ciclo implica em 

mudanças e precisa de um processo de adaptação. Tomemos como exemplo a saída da criança 

para a escola. Da mesma forma que os ciclos da vida familiar, a trajetória da criança do ponto 
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de vista da educação também exige mudanças e adaptações, as mudanças que a família 

colocará em prática na educação da criança, também serão colocadas pela escola com relação 

à criança e sua família.  

Hoje, as crianças com quatro meses já vão para as creches. As escolas também devem 

estar preparadas para as diferentes fases e reações das famílias; com as necessidades que cada 

uma das fases tem em termos de desenvolvimento e de aprendizagem. Quando a criança 

chega na escola tem a parte da cooperação, socialização e aprendizagem da leitura e escrita. 

Na adolescência as relações mudam; mudam as expectativas, muda a forma de lidar com o 

adolescente. Em cada um desses momentos é preciso afinar os objetos família – escola, as 

práticas, as maneiras de lidar, a flexibilidade e o diálogo. 

Tudo isto só é possível se tiver uma participação ativa e cooperativa das duas. Para 

tanto, é preciso existir o mínimo de contato, quanto menor a criança, maior o contato, já que a 

criança precisa de mais cuidado. Conforme o passar dos anos, quando entra no ensino médio, 

os encontros podem ser menos frequentes, embora sempre é importante o contato, 

principalmente no caso de mudança de comportamento ou qualquer problema, família e 

escola devem se comunicar e trabalhar juntas. 

Um exemplo atual são os casos de bullying, cyber bulliyng (bullying pela internet e 

redes sociais), drogas, entre outros, que são comportamentos que implicam providências dos 

dois subsistemas, portanto se estiverem de acordo, a possibilidade de conseguirem ações mais 

eficientes é maior do que cada um cobrando o outro.  

 Com relação à mudança de uma fase para outra, Carter e McGoldrick (1995) 

acreditam que  

o estresse familiar é geralmente maior nos pontos de transição de um estágio para o 

outro no processo desenvolvimental familiar, e os sintomas tendem a aparecer mais 

quando há uma interrupção ou deslocamento no ciclo de vida familiar em 

desdobramento [...] em cada estágio do ciclo de vida existe um complexo de papéis 

distintos para os membros da família, uns em relação aos outros (p. 08 – 09).  

  

 Portanto, podemos entender a passagem de uma fase para a próxima como um período 

de tensão porque a família terá que desenvolver novas formas de agir que não as já 

conhecidas. Se a família não consegue desenvolver essas novas formas há a possibilidade de 

aumentar a tendência de aparição dos sintomas. O mesmo acontece na escola; se continuam a 

tratar o adolescente como criança, ele irá apresentar comportamentos que não condizem com 

sua idade e aí será apontado como um aluno com dificuldades. 



28 

 

 Então, nos momentos de mudanças de ciclo, tanto familiar, quanto escolar, maior será 

necessária a compreensão na relação família – escola. Para que ocorra o que Minuchin e 

Fishman (1990) sugerem:  

 
qualquer que sejam as circunstâncias, o essencial do processo é que a família deve 

atravessar certos estágios de crescimento e amadurecimento. Deve enfrentar 

períodos de crise e de transição (p. 36). 

  

 Com relação à crise, o pensamento sistêmico a vê como uma necessidade de mudança, 

pois ao substituir a noção de estruturas estáticas por uma percepção de padrões dinâmicos de 

mudança, a crise apresenta-se como um aspecto de transformação (CAPRA, 1982).  

 Entretanto, Watzlawick, Weakland e Fisch (1977) explicam que existe uma tendência 

de encarar a invariância como um estado natural e espontâneo da vida, como algo garantido, 

sem necessidade de explicações. Enquanto a mudança é algo a ser explicado, em que se 

necessita assumir uma nova posição.  

 Segundo Minuchin, Colapinto e Minuchin (1999), novos acontecimentos geram um 

período de desorganização e a família deve buscar aprender por tentativa e erro novos padrões 

para a nova situação.  As dificuldades de comportamento nesses períodos de transição não são 

necessariamente patológicas ou permanentes, representam as tentativas da família de explorar 

e se adaptar, “ansiedade, depressão e irritabilidade são os componentes afetivos de uma crise” 

(p. 28).  

 Justamente por tudo isto, as dificuldades de uma criança são mais facilmente sanadas 

se olharmos o contexto em que ela está inserida. Sendo possível entender um problema 

escolar como uma necessidade de mudança nas interações do sistema como um todo e a 

criação de novos significados para o problema (ANDRADA, 2003).  

 Além disso, em cada estágio existem processos emocionais implícitos que pedem 

mudanças na família para que esta prossiga seu desenvolvimento, sendo que o estresse 

também pode ser externo, como uma mudança social, política, cultural e educacional 

(ibidem). 

 O que nos remete à necessidade de   

 
  olhar para as camadas social e étnica a que pertenciam os envolvidos e os 

desdobramentos disso na vida e carreira escolar da criança ou adolescente atendido 

(SOUZA, 2006, p. 314). 
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Não podemos negar que qualquer pessoa nasce com possibilidades, mas essas só serão 

desenvolvidas a partir do momento que a pessoa entrar em contato e interagir com um 

semelhante e com seu meio. Seu desenvolvimento biológico será necessário, mas não único 

determinante do processo de aquisição de conhecimentos, produção de pensamentos e da 

aprendizagem.  

Embora qualquer dificuldade apresentada por uma criança tenha influência direta de 

fatores internos da mesma, é também diretamente influenciada pelo meio familiar, escolar, 

social, nos quais ela está inserida. A forma como os diferentes sistemas, em especial a família, 

lidam com essa dificuldade terá um papel decisivo na evolução dos acontecimentos. 

Portanto, família e escola são ambientes de desenvolvimento da criança e estão 

interconectados; não sendo possível realizar qualquer melhoria nas dificuldades que uma 

criança apresente, sem trabalhar sistemicamente com os dois ambientes e as redes das quais 

fazem parte, como a comunidade. 
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4. Aspectos da educação no Brasil atualmente 

 

Ao longo dos anos, o governo brasileiro vem tentando melhorar a educação formal da 

população do país por meio de leis e programas que visem a presença das crianças na escola e 

a diminuição do analfabetismo. Entretanto, os resultados são apenas números, já que se atinge 

uma percentagem ideal de crianças na escola, mas muitas dessas crianças acabam por se 

tornar “analfabetos com escolarização”, são crianças que têm diploma de ensino fundamental, 

mas não conseguem ler e escrever corretamente ou mesmo de forma funcional em suas vidas. 

De acordo com o Censo 2010, o índice de analfabetismo no Brasil em pessoas com 15 

anos ou mais é de 9,6%, conforme tabela abaixo. Há 10 anos, no Censo 2000, esse número era 

de 13,6% e 20 anos atrás em 1991 era 20,1%. 

 

 

 

 Houve um decréscimo no índice de analfabetismo nas últimas décadas, porém na 

análise desses dados o próprio IBGE questiona a qualidade dessa aprendizagem, pois sabemos 

que muitas crianças estão na escola, mas também sabemos que presença não é garantia de 

sucesso.  

Como vimos anteriormente, a ONU estabeleceu o ano de 2015 como prazo para atingir 

100% da educação primária para todas as crianças do mundo. O Brasil, diante desse desafio, 

na tentativa de diminuir os números do analfabetismo e, consequentemente, melhorar seu 

desenvolvimento, instaurou em algumas escolas a chamada progressão automática, descrita na 

Lei de Diretrizes e Bases de 1996 na parte da Educação Básica. No estado de São Paulo todas 

as escolas públicas adotam este sistema.  
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Explicando de maneira simplista, este programa consiste em dividir o ensino em 

ciclos, dentro desses ciclos o aluno que não teve rendimento em uma série pode passar para a 

próxima sem atingir a nota média; mas, pelo menos em teoria, terá um acompanhamento que 

pode ser em aulas de reforço em contra-turno ou no próprio turno na sala de aula, para 

adquirir o conhecimento necessário que não atingiu na série anterior. Entretanto, na última 

série do ciclo o aluno só passa para o próximo ciclo se atingir a nota necessária. 

Falando em números, os alunos têm a primeira parte da educação primária garantida, 

já que conseguem chegar até o final do primeiro ciclo ou quarta série. O grande problema é 

que falta esse acompanhamento, seja por falta de verba para os profissionais, por falta de 

estrutura física nas escolas ou mesmo por falta de informação ao corpo técnico escolar, 

causando uma defasagem séria no aprendizado que se refletirá lá na frente quando o aluno 

terminar um ciclo e não passar para o próximo. Com os ciclos, a repetência e evasão escolar 

diminuíram e com elas a exclusão também é menor, porém o ensino não passou por 

reformulações, continuando o mesmo, ou seja, não consegue atingir a todos. 

Houve também a criação de outros programas do governo, como “Escola da Família”, 

criado em 2003 pela Secretaria do Estado da Educação em São Paulo, que consiste na 

abertura das escolas da rede estadual aos finais de semana com o objetivo de ampliar os 

horizontes culturais de seus participantes.  

 Neste programa, o estado reúne profissionais da educação, universitários e voluntários 

na realização de atividades que promovam a inclusão social, respeito a pluralidade e melhoria 

da qualidade de vida. As atividades realizadas organizam-se em quatro eixos: cultura, esporte, 

saúde e trabalho; a ideia é fazer com que a comunidade aproprie-se do espaço escolar e se 

torne mais participativa. 

 Os universitários voluntários recebem bolsa integral na mensalidade de seus cursos, 

sendo metade paga pelo estado e a outra metade financiada pela própria faculdade.  

 No endereço eletrônico disponibilizado pelo governo a respeito do programa 

(http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/Subpages/sobre.html), os dados indicam cada vez 

mais escolas e mais participantes desse programa. Entretanto, a escola participante desta 

pesquisa estava no programa e não participa mais, as causas não me foram informadas, 

podemos levantar algumas hipóteses, como baixa participação da comunidade ou de 

voluntários.  

 Ceccon et al (2009) acreditam que construir e fortalecer parcerias e alianças na escola 

com outras escolas, empresas, ONGs e universidades é compreender a realidade 

http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/Subpages/sobre.html
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sistemicamente e pensar a educação de forma interdependente. Quando uma escola é segura, 

isso influencia o bairro e assim por diante. 

 Entretanto, os autores explicam que para que uma escola possa ser interdependente é 

preciso primeiro que ela tenha autonomia, ou seja, liberte-se da dependência. A escola precisa 

saber quais são seus valores e para onde quer ir, daí a importância de se criar uma visão e uma 

missão coletivas. Acreditamos que professores da educação básica, mal remunerados e 

reconhecidos, não conseguem desenvolver esses sentimentos.  

Com esses programas do governo, entre outros, podemos notar que ocorrem tentativas 

para tornar a escola mais acessível e aproximá-la da comunidade, como avaliações dos 

professores e dos alunos e aumento do tempo que a criança deve permanecer na escola, tanto 

ao longo do dia, quanto ao longo dos anos, mostrando o reconhecimento de uma necessidade 

na comunicação. Entretanto, são decisões tomadas de cima para baixo, sem investigação, sem 

um questionamento de quem vive a escola no dia a dia, sem formação ou acompanhamento 

dos profissionais envolvidos. 

Porém, não é possível dar autonomia e independência às escolas se a cada mudança de 

governo mudam-se também os projetos para melhoria das escolas para não dar crédito ao 

político anterior. Ou mesmo, é muito difícil fazer isso em uma comunidade em que os 

professores e funcionários têm medo de receber as famílias dos alunos por estarem envolvidas 

com problemas como o tráfico de drogas. Para mudar esta realidade precisamos de anos de 

muito trabalho.  

Para Patto (2007) a improdutividade do ensino nas escolas públicas vem sendo 

apontada há muitos anos, entretanto o que vemos acontecendo é a criação de bolsas-família 

que exigem a frequência da criança na escola, sem levar em conta a qualidade desse ensino, 

ou “programas educativos desenvolvidos em organizações não governamentais que não 

concebem a educação como direito à formação intelectual [...], mas ensinam, em chave 

assistencialista e à guisa de „inclusão social‟, passos de capoeira, noções de algum esporte, 

padaria e confeitaria” (p.243), muitas vezes no próprio prédio da escola. Esses programas 

oferecem formas de “inclusão marginal”, paralelamente cresce uma rede de empresas de 

Ensino Superior e de qualidade duvidosa. 

A cada crime cometido por jovens vítimas da pobreza e, muitas vezes, expulsos da 

escola, vê-se a escola como instituição salvadora, cuja missão impossível é tirar as crianças da 

rua e diminuir a criminalidade, “seja ensinando-lhes princípios de moral e bons costumes, seja 

fornecendo-lhes um diploma ilusório que não lhes garantirá emprego em tempos de 

desemprego estrutural” (ibidem, p.244). 
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Hoje estamos em momento político diferente ao que Patto se refere, não estamos em 

período de crise financeira e de altos índices de desemprego, porém podemos dizer que um 

diplomado que não traz consigo a prática, cada dia menos é sinônimo de garantia de emprego 

e, principalmente um emprego bem remunerado. 

O pensamento desses programas são uma tentativa de inclusão, mas uma inclusão 

perversa, pois Sawaia (2008) explica que a tentativa de incluir os pobres, adaptando-os e 

normatizando-os, gera o sentimento de culpa individual pela exclusão, ou seja, é uma inclusão 

que exclui. Essa exclusão é muitas vezes usada como sinônimo de pobreza ou discriminação, 

mas seu escopo fundamental é a injustiça social. É um processo sutil que envolve o homem e 

suas relações com os outros. 

Essas tentativas acabam por repetir um pensamento antigo, de que a dificuldade em 

aprender é uma incapacidade individual do aluno, se não pela falta de condições econômicas e 

sociais, pela falta de condições biológicas adequadas. 

Muitos veem a função da escola como prevenção da criminalidade, e não raro, usam as 

exceções de estudantes de escola pública que conquistaram boas classificações em 

vestibulares ou bons cargos em empresas como forma de responsabilizar unicamente o aluno 

e sua vontade de obter sucesso, esquecendo que temos escolha sim, mas escolhemos dentro 

daquilo que nos é oferecido. A escolha que se tem quando a educação oferecida é decadente e 

os espaços para ser ocupados são os estereotipados é de resignação e desamparo.   

Podemos pensar que muitas reformas precisam ser feitas na qualidade da educação, 

incluindo melhores salários para os professores, continuidade de projetos educacionais que 

não dependam do governo em questão, possibilidades oferecidas aos alunos que realmente se 

interessem no aprendizado deles e não em cumprir carga horária ou percentagem de crianças 

na escola. Tudo isso só pode ser pensado sistemicamente, não isolando a escola como 

salvadora ou definidora das escolhas de todos os indivíduos. 

Os programas do governo e as próprias escolas devem procurar atividades que foquem 

no desenvolvimento do potencial da escola, das famílias e das crianças e não focar nos 

problemas, no que dá errado, na família que não aparece. As escolas precisam de uma 

mudança de perspectiva, pois enquanto a preocupação forem as estatísticas, não se 

preocuparão com as pessoas implicadas no processo da educação. São os pais, as professoras 

e as crianças que devem conversar sobre o que fazer e não apenas cumprir ordens que buscam 

números como resultados, pois como já vimos, eles não são garantia de boa educação.  
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5. Educação e famílias pobres 

 

A educação formal desde o início dos tempos diferenciava as classes sociais, mesmo 

hoje, com toda a evolução dos direitos de igualdade, podemos notar de forma um pouco mais 

implícita, mas não tanto, essa diferenciação. Além disso, imagem que se tem dos pobres como 

incapazes, advinda de uma história de miscigenação e ideias higienistas, ainda se reflete nas 

escolas e nas pessoas envolvidas, seja nas professoras ou nas famílias, que se veem como não 

tendo outra opção que não seja aceitar seu papel de repetir estigmas. 

Segundo Sarti (1996), a definição de ser pobre está sempre ligada à falta, ou material 

ou de direitos, porém a definição sempre diz mais de “quem fala do que de quem se fala”. 

 

A pobreza é uma categoria relativa. Qualquer tentativa de confiná-la a um único 

eixo de classificação, ou a um único registro, reduz seu significado social e 

simbólico [...] em parte significativa da literatura sobre os pobres, parece que está 

implícita a ideia de que os pobres pensam „errado‟, porque não compartilham com o 

pesquisador a visão crítica da sociedade (ibidem, p.42-43). 

 

Para a autora, na visão sociológica, principalmente após os anos de 1960, o pobre é 

visto negativamente como o “avesso do que deveria ser”. Essa visão resulta na desatenção 

para a vida social e simbólica dos pobres, de onde parte sua atuação social no mundo e a 

possibilidade de atuação para o plano propriamente político. 

O aluno e sua família acabam por não serem ouvidos devido à crença por parte dos 

profissionais da escola, de que eles pensam errado, pois não tem a mesma educação e cultura 

desses profissionais e então não estão fazendo direito.  

A pobreza no Brasil foi construída a partir do lugar do pobre na produção, entretanto, 

o Brasil foi considerado nos tempos coloniais, o “berço da preguiça”, em que o ócio era marca 

de prestígio, diferente do valor protestante do trabalho como atividade redentora. Na virada do 

século XX, as ciências sociais brasileiras mostraram como à medida que a explicação da 

pobreza começou a ser posta no sistema e não no indivíduo, os pobres deixaram de ser vistos 

como vadios, para serem vistos como os trabalhadores, desempregos ou subempregados, 

sendo definidos por sua inserção na produção (ibidem). 

A mesma autora ainda explica que os pobres foram pensados a partir de uma visão na 

qual eles próprios não se reconhecem, “como se suas ações fossem ou devessem ser 

motivadas pelo interesse em satisfazer suas necessidades materiais, uma vez que foram 

definidos por essa carência básica” (p.36). Sua definição na estrutura da sociedade como 
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pobre não é a única referencia a partir da qual constroem sua explicação do mundo e do lugar 

que nele ocupam. 

 

A visão dos pobres como portadores de uma cultura autônoma reproduz na análise a 

polaridade socialmente instituída entre „nós‟ e „eles‟,  essa visão de que os pobres se 

diferenciam da classe dominante por serem subalternos resulta na definição dos 

pobres pelas elites brasileiras como uma classe perigosa, da qual emana todo o mal 

social (a sujeira, a doença e o crime) (ibidem, p.45).  

 

Aparentemente a elite acredita que também emana dos pobres toda a dificuldade 

escolar e analfabetismo do país, entre outros problemas sociais. 

Minuchin, Colapinto e Minuchin (1999) definem as famílias pobres como famílias em 

crises múltiplas e que geralmente têm seu vínculo e afeição negligenciados pelos 

profissionais, que acreditam que as pessoas estão tão dominadas pelas drogas que não 

conseguem criar vínculos, que as mães negligenciam seus filhos e os pais abusam, que as 

famílias são violentas e as pessoas isoladas.  

As famílias realmente têm muitas dificuldades, mas esses comportamentos 

correspondem a uma parcela mínima de famílias e, fazer essa generalização, colocando todos 

como pais relapsos, ignora a lealdade e a afeição que as pessoas dentro das famílias sentem 

umas pela outras. 

Essa visão parte de um pressuposto muito frágil, pois somente por serem pobres tudo 

de ruim lhes acontecerá por descuido de seus pais e supondo que em famílias mais abastadas 

tais fatos não aconteçam.  

 

As atitudes moralistas com relação às famílias pobres estão submersas, porém 

invasivas na cultura. As famílias são responsabilizadas por seu abuso de substância, 

desabrigo e dependência econômica e consideradas como uma carga para a 

sociedade (ibidem, p.35). 

 

Os autores explicam alguns acontecimentos por meio da “profecia autocumpridora”, 

segundo a qual as expectativas do meio, da família em relação a como a pessoa é influem em 

como a família se relaciona com essa pessoa fazendo com que as expectativas de cumpram.  

O comportamento é uma responsabilidade compartilhada, ele é circular e complementar, 

mantido por todos os participantes; todos iniciam o comportamento e todos reagem ao 

comportamento, não dá para estabelecer a causa e o efeito. 

Sendo assim, se dentro de uma família uma criança é vista como a causa de todos os 

problemas ou o pai é visto como incapaz de melhorar a condição financeira, eles acabam por 

se comportar de maneira a cumprir com o papel que lhes é dado e todos na família e redes 
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mais próximas agem para manter esses comportamentos, dando a certeza ao que foi dito de 

que eles são assim e não conseguem mudar. 

Esse círculo vicioso não é recente. Para Patto (2007) a visão de que o pobre é incapaz 

de aprender é a continuidade de uma crença do século XIX que acredita na inferioridade do 

povo brasileiro, porque negro e mestiço. A partir de então, o entendimento de que os pobres 

são menos capazes, mais ignorantes e mais propensos à delinquência, vem norteando projetos 

educacionais e o entendimento das dificuldades de escolarização; sendo a função (explicita ou 

implícita) da escola a “prevenção da criminalidade”, anulando-a como instituição do saber. 

Mais de cem anos depois, a continuidade desses mitos sobre o povo e sobre a função social da 

escola é a prova impressionante da força do preconceito. 

Já se tornou domínio público que as escolas oferecidas às classes populares, de tão 

precárias, não garantem nem mais a capacidade de ler e escrever. Políticos e especialistas, não 

raro, responsabilizam professores e usuários (PATTO, 2007). 

 Pois, geralmente os  

 
serviços para famílias pobres são amplamente disponíveis e quase sempre bem 

intencionadas, mas muitas vezes também falhos. Como os serviços são em geral 

fragmentados e não coordenados, acabam sendo menos eficazes do que poderiam 

ser, pelo fato de estarem concentrados nas pessoas e nos problemas individuais, não 

penetram nas possibilidades de cura existentes dentro das famílias e das 

comunidades (MINUCHIN, COLAPINTO E MINUCHIN, 1999, p.09). 

 

As escolas não se excluem desses serviços, pois se há um problema considerado não 

escolar, realiza-se o encaminhamento necessário e espera-se que seja resolvido fora, sem 

intervenções diretas no ambiente escolar.  

Angelucci et al(2004) ao falar sobre a culpabilização da criança e de seus pais, em que 

se acredita que a criança tem alguma deficiência intelectual advinda de problemas emocionais 

que acaba prejudicando a aprendizagem, diz que ao se isolar o aluno que não aprende da 

escola que o ensina, deixa-se predominar a visão da escola como lugar harmônico, onde cada 

um pode desenvolver seu potencial. 

É mais fácil responsabilizar unicamente as famílias e crianças, contribuindo para que a 

profecia de incapacidade se cumpra do que tomar para si a responsabilidade de educar e se 

esforçar para mudar.  

Na mesma linha de pensamento sobre a incapacidade do povo brasileiro, mestiço e 

pobre, Asbahr e Lopes (2006) lembram que no final do século XIX, com as teorias raciais e a 

intensa miscigenação do Brasil, veio a ideia de degeneração da população. Entretanto, os 
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mestiços brasileiros dividiam-se em regeneráveis, que poderiam beneficiar-se da educação, e 

os irrecuperáveis, que de tão débeis organicamente se extinguiriam gradual e naturalmente.  

Com a ideia da regeneração, a educação passou a ser vista como a salvação dos 

mestiços no Brasil e surgiram especialistas em higienização física e mental da infância, sendo 

normal aquele indivíduo que se ajustava ao sistema, ou seja, era obediente, saudável e 

trabalhador. Comum a essas tendências é a ideia de que a responsabilidade pelo fracasso 

escolar e social encontra-se no indivíduo, em sua família ou em sua raça. 

A crítica do fracasso escolar deve ir além da superfície, questionando-se as concepções 

de homem, sociedade e ciência, as concepções que tomam como natural o que é social e como 

causa o que é consequência, pois as dificuldades são produto das relações concretas que se 

dão na escola, não devendo ser entendidas como um problema que se encerra no aluno 

(ibidem). 

Cabral e Sawaya (2001) expõem que alguns estudos da década de 1990 vieram revelar 

que o fracasso escolar das crianças das camadas populares é produzido por diversas práticas 

que se estabelecem na relação da escola com a sociedade e com sua clientela, tais como a 

elaboração de materiais didáticos distantes da realidade das crianças, por crenças de que esta 

população não aprende porque é portadora de deficiências decorrentes de suas condições de 

vida ou pelas dificuldades econômicas que não lhe permitem se alimentar direito, ou pela falta 

de interesse dos pais por questões escolares, ou pela desestruturação familiar, crenças que 

acabam interferindo no relacionamento com os alunos, pois desacreditando neles, os 

professores acabam por não lhes ensinar, rotulando-os como deficientes.  

Para esses autores, acreditar que a criança que vai mal na escola é consequência de 

uma família desestruturada ou desinteressada pela vida escolar do filho não se confirma 

quando o psicólogo realiza um trabalho resgatando a história familiar e escolar, envolvendo 

professoras, as próprias crianças e suas famílias. No entanto, essa percepção equivocada, 

baseada em preconceitos em relação às famílias pobres, culpando os pais pelas dificuldades 

escolares das crianças, tem definido as relações entre a escola e as famílias, levando-as ao não 

comparecimento às reuniões de pais e, em alguns casos, gerando conflitos entre pais e 

professores. 

Spadini (2008) explica que a aproximação da família e da escola é dificultada pela 

necessidade de imposição de uma ideia sobre a outra, numa relação de certo versus errado no 

modo de educar. Ao esperar que os pais participem, a escola traça estratégias que do seu 

ponto de vista são as melhores, como presença maciça dos pais em reuniões e o dever de casa, 



38 

 

como a forma de reforço e preparação para prova como única forma de integração das 

atividades escolares com a família.  

Quando essas atividades não conseguem ser cumpridas pelos alunos e pelos pais, vê-se 

uma culpabilização dos pais, sendo que as regras impostas pela escola de como os pais devem 

agir nem sempre são compreendidas pela família. Ou seja, aquela ideia de “regeneráveis” 

falada acima é mantida ainda hoje, quando a família que vai à escola, escuta tudo sem 

questionar e obedece é vista como uma boa família e que dá condições para seu filho, já a que 

não comparece, não faz do jeito que a escola espera, é considerada pelos profissionais da 

escola uma família negligente e incapaz de ajudar seu filho. 

“Esses padrões geram expectativas que nem sempre se concretizam, causando uma 

certa indignação por parte da escola, como se, sem essa participação, não fosse possível haver 

aprendizagem na escola” (ibidem, p.10). 

Ou seja, as escolas esperam certos padrões dos pais que não se cumprem, por eles 

mesmos viverem de forma diferente dos professores, não possuem a mesma educação e forma 

de ensinar seus filhos, mas isso não significa que não se importam. Ocorre da mesma forma, 

uma espera dos pais, do que é preciso fazer, porém, muitas vezes não recebem orientação, 

nem são ouvidos em suas opiniões, apenas são rotulados como não capazes de ajudar seus 

filhos.  

Para a autora acima, a escola por se pautar no modelo de família nuclear, acaba 

responsabilizando a família pelo comportamento da criança em ambiente escolar, em forma 

de dificuldade de aprendizagem ou comportamento inadequado, apenas afastando as duas 

instituições.  Além disso, questões familiares interferem no comportamento e rendimento da 

criança, mas não são fatores determinantes da não aprendizagem. 

A escola vê a socialização de um ponto de vista único e padronizado, já a família 

oferece uma diversidade de objetivos a partir de seu modo de vida e possibilidade de 

experiências. Muitas vezes os pais esperam oportunidades diferentes das que tiveram para os 

filhos e por isso esforçam-se para realizar as solicitações da escola, que são uma imposição de 

seu modo de socializar.  O não reconhecimento de diferentes modos de socialização que não o 

escolar, que se aproxima muito das camadas médias e elite, desqualifica o modo diferente de 

socializar das famílias que não pertencem a essas camadas (ibidem).  

Não havendo o reconhecimento de uma cultura diferente, podemos entender porque 

em alguns casos podem vir a falhar os programas que o governo tenta instituir. Eles não 

levam em consideração o que é importante naquela comunidade para inserir nas atividades 
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escolares, nem se parte da realidade deles para criação de um programa governamental, como 

vimos no capítulo passado, são decisões tomadas de cima para baixo. 

É importante definir que realidade é um processo socialmente construído, nesse caso 

não se trata de realidade, mas de realidades, pois, as mesmas variam de acordo com o grupo 

social, a situação e o momento histórico. É importante ressaltar que são muitas as variáveis 

que influenciam na definição de cada realidade. Por exemplo, a realidade para determinado 

grupo pode parecer estranha e até mesmo absurda para outros (BERGER e LUCKMANN, 

1985). 

Por exemplo: uma pessoa, todo dia ao dirigir-se para o trabalho, cruza a ponte sobre 

o rio que corta a cidade. De lá vê os pescadores em suas margens, com os caniços 

nas mãos. Nunca tendo pescado, desconhece as técnicas da pesca e, mais 

especificadamente, desconhece aquele rio em particular: os tipos de peixes que 

existem ali, os melhores lugares para apanhá-los, as iscas que devem ser 

empregadas, etc. O rio e a pesca fazem parte de seu cotidiano, mas estão localizados 

numa área de realidade menos conhecida e manipulável do que a ocupada pelo seu 

trabalho no escritório (DUARTE Jr. 1988, p. 30).  

 

Podemos entender que a realidade é construída pela maneira como o homem se 

relaciona com seu meio, portanto, para pessoas de diferentes classes sociais e culturas, certos 

significados também serão diferentes.  

Além disso, estas teorias relatadas acima revelam um preconceito de raça e classe 

social que estão presentes até hoje no discurso de escolas, professores, até mesmo em pais e 

alunos.  

 Com relação ao preconceito Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999) explicam que é 

consequência do processo de categorização social, que divide as pessoas em grupos, “os seus 

próprios versus os dos outros”. Sendo assim, em um mundo cada vez mais complexo e na 

tentativa de diferenciar uns dos outros, usamos atalhos, criamos estereótipos, que podem ser 

corretos ou incorretos, positivos ou negativos, mas que fazemos para economizar energia e 

tempo “cognitivos”, desenvolvendo opiniões baseadas em conhecimentos – profundos ou 

artificiais – que nos satisfaçam na tentativa de entender o mundo que nos cerca.  

Jodelet (2008) lembra que o preconceito também tem efeitos auto-realizadores, ou 

seja, aqueles que dele são alvos acabam por interiorizá-lo, sendo induzidos a comportamentos 

que confirmam suas expectativas (positivas ou negativas). 

Somente com a realização de trabalhos que impliquem a participação das famílias e 

das escolas sem pressupostos de quem possui a verdade e forma correta de educar é que essas 

visões estereotipadas podem diminuir e assim, melhorar as condições de aprendizado da 
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criança. Ou seja, atividades de cooperação que superem dificuldades comuns para que juntos 

possamos indicar soluções para o problema.   

 Quando a família tiver um espaço para se expressar e ser ouvida dentro da escola e os 

profissionais da escola puderem trabalhar a partir disso, é que se quebrará a visão de que a 

população porque pobre e com cultura diversificada, seria incapaz de aprender e obter 

sucesso. Assim, pode se extinguir o preconceito e criar um espaço de troca, que proporciona 

um ambiente físico e emocional mais adequado para o desenvolvimento da criança e da 

aprendizagem e não mais dos problemas. 
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6. OBJETIVOS 

 

Geral 

 

Com o objetivo de investigar com a família e com a escola a possibilidade de criar 

uma nova ótica da queixa escolar, este estudo procurou compreender a dinâmica das relações 

família – escola na problemática do aluno com dificuldade escolar em contexto, na 

perspectiva da psicologia clínica com enfoque na teoria sistêmica. 

 

Específico 

 

 Para os envolvidos na pesquisa: possibilitar o questionamento de informações e 

comportamentos próprios e do outro e dar destaque à percepção de compreender o que vem 

acontecendo na relação família – escola por parte dos envolvidos. 

   

7. MÉTODO 

 

 Foi realizada uma investigação qualitativa de pesquisa, “descrevendo e interpretando a 

realidade como é vista pelos participantes do estudo” (NUNES e VILARINHO, 2001, p.04), 

aceitando a natureza subjetiva do fenômeno, em que se aprende pela fala, numa relação 

dialógica entre sujeito e mundo social.  

Pois  

um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto que em ocorre e do qual é 

parte, devendo ser analisado em uma perspectiva integrada. Para tanto, o 

pesquisador vai à campo buscando „captar‟ o fenômeno em estudo a partir da 

perspectiva das pessoas nele envolvidas (GODOY, 1995, p.21). 

 

 

 Essa postura assume o conhecer como ato de construção da realidade descrevendo-lhe 

e dando-lhe sentido sem separar o objeto do conhecimento do sujeito que conhece. O 

observador faz parte do observado na medida em que seleciona subjetivamente aspectos da 

realidade que nomeia, criando um espaço entre o explicar e o compreender que passa pelas 

suas próprias experiências, sua vivência, seu contexto e a cultura a que pertence (MACEDO, 

2008). 
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 Desse ponto de vista “conhecer implica o sujeito que dialoga com o objeto de estudo e 

simultaneamente com as múltiplas teias que perpassam seu cenário de estudo” (NEWBERN, 

2001, p.251). 

 Realizamos análise da experiência por meio das entrevistas, a partir dos significados 

dados pelos participantes, as perguntas elaboradas criavam novos questionamentos, que 

conforme iam sendo respondidos surgiam novas possibilidades de entendimento a partir do 

olhar da pesquisadora, que traz consigo um olhar de acordo com suas vivências. 

 Ou seja, a partir das entrevistas interpretamos a narrativa dos participantes. A fala dos 

participantes são histórias expressas em linguagem aberta, que assumem a forma de 

conversação como interações sociais em que os participantes podem falar, ocultar, produzir, 

criando uma realidade social contextualizada (CHIZZOTTI, 2006). 

 Isto é uma forma de conhecer que não isola o objeto de estudo, aproximando-se dos 

pressupostos da teoria sistêmica considerada nesta pesquisa, e nos permitindo trabalhar com 

“a complexidade, o contexto social, as perspectivas múltiplas, as diferenças individuais, a 

causalidade circular, a recursividade e o holismo” (BERGAMI, 1999, p.65).  

 Portanto, o pesquisador é sujeito ativo, podendo interagir com pais e escola, 

apreendendo subjetivamente como pensam e como cada um vê o outro; o pesquisador faz 

parte da vivência subjetiva em estudo, podendo captar a complexidade do problema e das 

pessoas. O observador é parte integrante da realidade a ser observada. 

 No presente trabalho, esta postura subjetiva da pesquisa qualitativa foi base para 

converter em teoria os temas e conceitos que surgiram durante o processo de pesquisa, ou 

seja, realizar uma decodificação do que foi dito. O discurso dos participantes, conforme foi 

construído durante as entrevistas, foi colocado no papel junto com a percepção da 

pesquisadora. 

  MACEDO, KUBLIKOWSKI e SANTOS (2004) explicam como a interpretação na 

pesquisa qualitativa: 

 

A investigação encontra seu espaço entre o explicar e o compreender; deixando de 

privilegiar respectivamente a conceituação ou a experiência, constrói uma 

alternativa que emerge da intersubjetividade. [...] A objetividade científica é então 

questionada e substituída pela ideia de uma realidade construída, por meio da 

negociação de significados, sendo as verdades conceituadas como produtos de uma 

coalizão de subjetividades (p.02). 

 

  

 Sendo assim, não visamos qualquer tipo de generalização, tendo em vista que o que 

foi estudado estava dentro de um contexto único, que pode se aproximar de outros, mas não se 
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igualar. Pois tal pesquisa é “uma proposta de compreensão do mundo dos participantes e do 

significado de experiências co-construídas em dado contexto social” (ibidem, p.08). 

  

Participantes 

 

 Foram selecionadas 6 (seis) crianças estudantes até a terceira série do Ensino 

Fundamental, de acordo com a demanda da instituição em questão, que apresentavam 

dificuldades. Suas famílias (pai, avó, mãe e madrasta) que somaram 6 (seis) participantes e 

suas professoras, que foram no número de 3 (três). Dois dos alunos selecionados e suas 

famílias não participaram por incompatibilidade de telefones dos responsáveis. Portanto, 

participaram da pesquisa 4 (quatro) crianças, suas famílias e suas professoras. 

 
Tabela com dados dos participantes 

Nome Idade Responsáveis Moravam 

junto 

Escolaridade 

dos 

responsáveis 

Professora Série  

Antonio 8 anos Pai (28 anos)e 

avó (49 anos) 

Pai, casal de 

avós e tia 

Ensino médio 

incompleto 

 

Vera 

2ª. 

Leonardo 8 anos Pai (37 anos)e 

madrasta 

(28anos) 

Pai, madrasta e 

5 irmãos 

Ensino 

fundamental 

Patrícia 1ª. 

Juliana 8 anos Mãe(24 anos) Mãe e uma irmã 

mais nova 

Ensino médio 

incompleto 

Suzana 1ª. 

Beatriz 9 anos Mãe(39 anos) Pais e 6 irmãos 

mais velhos 

Analfabeta Vera 2ª. 

 

Família do Antonio 

Antonio era um menino de 8 anos e estava na segunda série. Morava na casa dos avós 

com os mesmos, com seu pai e sua tia, no bairro da escola. Todos moravam em São Paulo, há 

um ano a avó mudou para o interior e logo depois os pais se separaram. Antonio e o pai 

vieram morar com ela. Sua mãe ainda morava em São Paulo, ele a via regularmente. A avó 

cuidava dos filhos e do neto da mesma maneira, fazendo a comida e servindo a todos. O avô 

de Antonio, que o ajudava nas tarefas da escola, mesmo não sabendo ler e escrever, tinha 

autoridade com o menino. O pai parou no segundo ano do segundo grau e a mãe também, 

ambos por necessidade de trabalhar. A avó contou que a única estudiosa da casa era sua filha 

mais nova, de 16 anos, tia de Antonio.  

Os outros dois filhos pararam depois que conheceram as namoradas. A dificuldade 

descrita pela professora era o fato de Antonio não saber ler e escrever, sentida como 

consequência da sua mãe morar longe. Antonio veio de outra escola sem saber escrever, mas 
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conseguiu progredir ao longo do ano, aprendendo a escrever e ler, porém, manteve o estigma 

de aluno fracassado. Em sua avaliação diagnóstica do início de 2011 obteve mais de 60% de 

acerto nas matérias de geografia e ciências, tendo um pouco mais de dificuldade em português 

e em matemática, sendo, portanto, dificuldades específicas existentes em qualquer escola, 

com vários alunos. 

 

Família do Leonardo 

Leonardo era um menino de 8 anos e estava na primeira série. Morava em um bairro  

próximo à escola com o pai e a madrasta, que estavam juntos há 2 anos. Ele tinha mais 3 

irmãos por parte do pai com sua mãe e a madrasta tinha 2 filhas que moravam junto, ou seja, 

Leonardo morava com os pais e mais 5 irmãos. No ano anterior, Leonardo e seus irmãos 

viveram com a mãe que, segundo o pai, não cuidava nem alimentava os filhos. O pai e a 

madrasta contaram que tentavam conversar com Leonardo, mas ele não obedecia, acreditavam 

que foi pelo que passou com o não cuidado da mãe. A madrasta levava Leonardo para fazer 

acompanhamento psicológico em uma instituição pública e levava sua filha também, 

mostrando sua preocupação e tentando cuidar dos filhos. A dificuldade descrita pela 

professora era de comportamento agressivo, falta de coordenação e dificuldade para ler e 

escrever; atribuídos, segundo a professora, à falta de vontade para aprender e problemas 

familiares, como a separação dos pais e o fato da madrasta ser brava.  

 

Família da Juliana 

Juliana era uma menina de 8 anos e estava na primeira série. Morava com a mãe e a 

irmã em um bairro um pouco mais distante da escola. Os pais de Juliana a tiveram e se 

separaram; segundo a mãe, o pai não procurou visitá-la. Quando a mãe morou com o pai de 

sua segunda filha, relatou que Juliana melhorou sua timidez, mas há dois anos o padrasto 

faleceu e, desde então, moravam somente as três mulheres. Para a mãe, a dificuldade de 

Juliana era a timidez e por isso não fazia perguntas na sala de aula, o que dificultava seu 

aprendizado. A mãe acreditava ainda, que a dificuldade era consequência de algum trauma, 

levantando a hipótese da falta do pai. A dificuldade relatada pela professora era de falta de 

atenção e falha cognitiva, no sentido de não conseguir entender problemas.  

 

Família da Beatriz 

Beatriz era uma menina de 9 anos e estava na 2ª série. Segundo a professora, era uma 

aluna inclusa, pois frequentava APAE e fazia uso de fralda até o início do ano (2010), que foi 
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sendo tirada com o apoio da professora no colégio e orientação da APAE. Sua mãe tinha mais 

9 filhos, fora Beatriz, mas nem todos moravam com eles; os pais, ela e a maior parte dos 

irmãos moravam na roça, dois deles moravam com uma tia na cidade. O mais velho tem 24 

anos e nenhum deles terminou os estudos, a filha que estava mais adiantada estava cursando a 

oitava série.  

A mãe contou que Beatriz sempre foi irritada e isso a atrapalhava ir à escola, Beatriz 

não gostava de ir nem à escola nem à APAE e chorava para não ir. Tinha dias que estava bem 

e se arrumava sem choros, mas tinha dias que a mãe tinha que agradá-la muito para não 

chorar e se arrumar para escola. Um dos irmãos de Beatriz de 16 anos também frequentava a 

APAE e outro irmão frequentou a APAE há alguns anos. Já a mãe de Beatriz não foi à escola 

e seu marido fez até a terceira série. Apesar disto, a mãe contou que ela entende mais de 

dinheiro do que sua irmã que foi à escola. A dificuldade relatada pela professora a respeito de 

Beatriz era uma deficiência mental, apesar de não ter recebido seu diagnóstico.  

 

O Bairro e o contato com a escola 

A escola fica localizada em um bairro da cidade considerado como um bairro perigoso 

devido ao tráfico de drogas presente fortemente nos arredores. As pessoas que moram lá são 

rotuladas de baixa renda, devido ao valor dos aluguéis e imóveis que lá se localizam. Não 

encontrei dados sobre o bairro no IBGE ou no site da prefeitura, então são estereótipos 

construídos pela população da cidade.  

Houve uma dificuldade em selecionar os participantes e de disponibilidade de contato, 

pois as professoras receavam que eu entrasse em contato com os familiares que pudessem ter 

envolvimento com tráfico de drogas ou o telefone informado não estava disponível. 

 

Instrumentos  

 

Entrevistas semi-estruturadas com professores e familiares.  

O roteiro de perguntas que buscamos seguir foi: 

Com as professoras:  

 como descreve o aluno pedagogicamente;  

 como descreve o(a) aluno(a) em termos de comportamento e atitudes;  

 que tipo de dificuldade apresenta; quais as razões que pensa estarem na base dessa 

dificuldade. 
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Com as mães e/ou pais:  

 como descreve o filho de forma geral;  

 como descreve os comportamentos e atitudes do(a) filho(a);  

 qual a reação dele(a) frente as tarefas escolares,  

 desde quando apresenta dificuldade;  

 ao que atribui essa dificuldade e como lidam com as dificuldades. 

 

Com o decorrer das respostas, podiam surgir novas perguntas para esclarecer algum 

ponto que consideramos importante, com o objetivo de conhecer o ponto de vista das 

professoras, que representam a escola, sobre o aluno dentro da sala de aula e como o descreve 

e dos pais sobre seu filho e sua dificuldade. 

  

Procedimentos 

  

 Após contato com a coordenadora da educação da região e indicadas as escolas com 

mais queixas de dificuldades, escolhi uma escola pública da cidade onde residia, no interior 

paulista (Pirassununga – SP), visitei a mesma para apresentação do projeto e verificação da 

disponibilidade da escola na participação do mesmo; foi levantada a demanda da incidência 

de crianças com dificuldades, as séries e buscamos saber o procedimento da escola em relação 

à família. 

 A seleção dos participantes foi feita de acordo com a disponibilidade dos professores, 

famílias e de horários.  

 Para a coleta de dados foram feitas entrevistas com os professores e a família para o 

entendimento da inter-relação família – escola, buscando a versão de todos acerca da queixa.

 Foram realizadas 9 (nove) entrevistas (em anexo), com duração variável de 30 minutos 

a uma hora e uma pré-entrevista com as professoras para levantamento da demanda. 

 As entrevistas foram realizadas em vários encontros: em novembro, marquei uma pré- 

entrevista, para conhecer as professoras. A professora Vera, sempre com um tom de voz 

delicado, disse que tinha vários alunos, mas não acreditava que a família participaria, então 

me indicou dois que a família costuma frequentar a escola. Porém, questionei sobre esses 

outros alunos, ela me falou de Beatriz, mas que a mãe nunca havia ido à escola, anotei seus 

dados para um possível contato com a família; os demais alunos a professora apenas 

comentou que a família mexe com tráfico de drogas e não seria bom que eu fosse atrás. 
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A professora Patrícia passou o nome dos alunos e questionou se eu tinha consultório 

na cidade, pois estava precisando procurar uma ajuda. A professora Suzana falou dos seus 

possíveis alunos para a pesquisa. 

Foram selecionados dois alunos de cada professora. A professora de educação física, 

que estava na sala dos professores, concordava com as opiniões dadas e emitia um comentário 

ou outro confirmando as reclamações das professoras sobre os alunos ou suas famílias. 

A diretora me passou o telefone e nome do responsável de cada aluno, muitos só 

tinham número de celular. Comecei a entrar em contato com as famílias e, para surpresa 

minha, a primeira que consegui marcar um encontro foi a mãe de Beatriz, que nunca havia 

aparecido na escola, segundo a professora; preferiu encontrar-se comigo na escola mesmo. No 

dia marcado fui, expliquei a pesquisa, como não sabia ler, li o termo de consentimento para 

ela, diante do qual concordou e assinou, pois sabia somente assinar seu nome, contou-me que 

a mãe não a colocou na escola e por isso não sabia ler nem escrever. A entrevista durou cerca 

de 40 minutos. 

Dos 6 alunos, consegui fazer contato com 4 famílias, com uma marquei na escola, 

duas preferiram encontrar-se comigo em meu consultório, já que sua localização era de fácil 

acesso e uma pediu que eu fosse até a casa deles. As entrevistas com as professoras foram 

realizadas no próprio ambiente escolar. 

A família do aluno Leonardo foi a segunda, o telefone era da madrasta, então ela foi 

em uma primeira entrevista, que durou 40 minutos. Algumas questões ela não tinha certeza, já 

que convive com Leonardo há apenas 2 anos, então marcamos uma segunda entrevista com o 

pai. No dia marcado, apareceram os dois e então as perguntas foram feitas novamente, diante 

das quais o pai respondia e muitas vezes a madrasta complementava. Essa nova entrevista 

durou 40 minutos. 

Com a família de Antonio, fui diretamente à casa deles após contato telefônico com a 

avó. Chegando lá, receberam-me muito abertos. Fomos até a sala da casa e avó e o pai 

responderam as perguntas, cada um dando sua opinião ou simplesmente concordando com o 

que o outro havia dito. Essa entrevista durou pouco mais de uma hora. 

A mãe de Juliana foi sozinha até meu consultório no horário combinado e respondeu a 

entrevista em cerca de 30 minutos. 

Em fevereiro de 2011 entrei em contato com a diretora para ir à escola, ela me disse 

que naquele mês estavam fazendo avaliações e não poderia tirar nem alunos nem professoras 

das salas, somente em março. 
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Em março, 23/03/11, marquei nova entrevista com as professoras; a diretora disse-me 

que alguns alunos haviam saído da escola. Conversei com a professora Vera sobre seus ex-

alunos, ela contou-me que um deles continua na escola (Antonio) e a outra (Beatriz) acredita 

que mudou de cidade. As entrevistas duraram 30 minutos para cada aluno. 

A entrevista com a professora Suzana sobre a aluna Juliana foi realizada na biblioteca 

e durou 35 minutos. 

Quando fui conversar com a segunda professora, Patrícia, disse-me que estava em seu 

horário de intervalo e não poderia conversar comigo, porém começou a falar sobre um aluno 

desse ano, que precisava que eu fizesse algum trabalho com ele, se eu poderia incluí-lo no 

meu trabalho, pois ela prefere que eu fale com ele do que com ela; eu expliquei-lhe que o 

trabalho era com todos e não faria intervenção e marquei para o dia seguinte uma outra 

conversa. 

No dia seguinte, Patrícia falou do aluno em questão (Leonardo) por cerca de 30 

minutos e complementou dizendo que todos os alunos têm problemas em consequência do 

bairro em que moram e de problemas em suas famílias.  

A entrevista foi feita na sala dos professores e, no final, começaram a chegar outras 

professoras. A professora de educação física sentou ao nosso lado concordando e dando 

opiniões. Outra professora, de educação infantil, que usava o computador, pede licença e 

também começa a falar do quão difícil é a situação. 

Elas me contam que, no carnaval de 2011, alguns alunos entraram na escola, na parte 

de educação infantil, que acabara de ser construída e destruíram muitos materiais, CDs, livros, 

ventiladores, até defecaram em uma sala de aula. Foi feito boletim de ocorrência na delegacia 

e uma rede de televisão registrou o fato ocorrido. Porém, oficialmente não encontraram os 

culpados, as professoras comentam que informalmente os alunos contam quem fez e como 

fizeram, uma das professoras afirma que três irmãos praticaram o ato, o mais velho, de nove 

anos, é seu aluno e a professora terminou dizendo “a gente só fica aqui porque a dona diretora 

é muito boa pra gente, porque pelos alunos...”. 

 

Critérios Éticos 

 

A presente pesquisa fundamentou-se em aspectos éticos, de acordo com a Resolução 

CNS 196, respeitando o sigilo com relação aos dados dos participantes, sendo que aqueles que 

forneceram dados espontaneamente pós-esclarecimento têm suas identidades preservadas, 

bem como podiam encerrar sua participação no trabalho a qualquer momento que julgassem 
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necessário. O resultado deste estudo pode promover a atualização e utilização de 

conhecimentos na atuação com a família e promoção do diálogo entre as partes.  

A pesquisa não implicou em riscos físicos, nem foi necessário que respondessem 

questões que julgassem constrangedoras ou invasivas, não gerando qualquer dano à 

comunidade, porém podia modificar comportamentos. Os participantes estavam isentos de 

qualquer despesa, assim como não houve qualquer compensação financeira, sendo os dados 

utilizados somente para pesquisa.  

 A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da PUC-SP, sob o número 

274/2010. 
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8. Análise dos dados e resultados 

 

Inicialmente realizamos leituras reflexivas, afim da percepção e construção dos 

significados e das relações internas do assunto pesquisado. Depois, leituras interpretativas a 

luz das teorias discutidas pelos autores pesquisados em relação às falas dos participantes.  

Após leituras sucessivas das entrevistas com professores e com familiares, destacamos 

os temas mais comuns nas falas dos grupos. A partir deles buscamos organizar eixos 

temáticos a partir do que os participantes trouxeram e que permitiram definir e esclarecer 

algumas situações vistas nas teorias, como a culpabilização dos alunos, suas famílias e 

condições sociais. 

 Interpretamos a perspectiva dos envolvidos dentro do contexto familiar e escolar, 

procurando compreender as relações sem pré-julgamentos, porém a partir da subjetividade das 

nossas próprias vivências, que nos orientavam a nos ater em algumas percepções mais do que 

em outras.  

Ao realizar várias leituras das entrevistas e aberta às reflexões, encontrei quatro 

temáticas principais que tratavam de ideias formuladas: a respeito da família, da criança, do 

bairro e uma saída para os problemas que seria o encaminhamento para o profissional da 

saúde. Tanto na visão das professoras, quanto dos pais, por isso dividi a análise primeiro nas 

visões das professoras e dos pais e subdividi cada uma em quatro partes relacionadas às 

temáticas citadas.  

 8.1 A visão das professoras 

 

8.1.1 Como as professoras veem a família  

 

Como vimos, algumas pesquisas demonstram que a tendência da escola, em geral, é 

estabelecer uma relação de causa e efeito entre o fracasso, o problema, quer seja de 

aprendizagem ou comportamento, às questões de relações familiares. Não aparece uma visão 

mais abrangente dos problemas escolares como decorrentes de concepções e práticas 

educacionais produtoras de dificuldades que se tornam queixas dentro das escolas, seja 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, seja dificuldades de comportamento.  

Na presente pesquisa, as dificuldades relatadas foram não saber ler e escrever, 

deficiência mental, não conseguir prestar atenção, agressividade, não obedecer às ordens em 
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sala de aula. As professoras repetiram ideias que ouviram de outras pessoas a respeito dos 

alunos, como notamos nas falas que se seguem: 

 

“enquanto ele morava com a mãe, segundo as pessoas - eu não sei por que eu não participei 

desse tempo dele com a mãe – mas ele ia melhor, ele se saia melhor em tudo. Depois, que a 

mãe, eu não sei se a mãe abandonou o pai... eu não sei, eu sei que foi morar com o pai e a 

madrasta. A madrasta, ela cobrava muito, só que ela não fazia nada. Ela vinha, cobrava aqui 

na escola, mas ela mesmo num...” (Professora Patrícia sobre aluno Leonardo). 

 

“eu acho que o problema dele, eu pessoalmente acho, que é problema familiar. Sabe, ele... a 

madrasta é muito brava, ela era assim boazinha na frente da gente” (idem). 

 

“eu acho que a falta da mãe. Porque ele mora com o pai e a avó, que é bem presente, a mãe 

mora em São Paulo” (Professora Vera sobre aluno Antonio). 

 

“sempre que ele voltava pra São Paulo pra ver a mãe, ele ficava mal, em sala de aula rendia 

menos, era uma semana assim até retomar o ritmo” (idem). 

 

“E muito problema familiar também ela tinha, muitas brigas, ela chegava na segunda, ela 

chorava, chorava, chorava, depois ela conseguia contar o que acontecia, que a mãe brigava” 

(Professora Vera sobre aluna Beatriz). 

 

 Na fala acima, a professora tira sua responsabilidade no processo educacional, como 

se a criança não pudesse aprender porque sua mãe brigou em casa.  

 

“eu acredito que tinha alguma coisa mais séria dentro dessa família e a mãe não vinha por 

causa disso” (professora Vera sobre Beatriz). 

 

“tinha muita briga entre o pai e o irmão. Todo final de semana tinha uma briga, 

principalmente com esse irmão” (idem). 

 

“eu não faço ideia do que, mas alguma coisa tinha nessa família” (idem). 
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 “eu chamava quando tinha problema mesmo e acho que a mãe já pensava „ah, ela vai 

chamar, vai perguntar...‟”(idem). 

  

Na última fala, a professora notou que a forma dela lidar com a família podia ser 

aversiva para a mãe  por causa de seu não comparecimento nas reuniões, porém, não fez nada 

para mudar isso. A reunião de pais não deveria ser para chamar a atenção dos pais por não 

saberem ensinar seus filhos ou acompanhar lições, mas para explicar o que eles devem fazer e 

o que a escola deve fazer, ou seja, ensinar a ler e a escrever é papel da escola, saber o que está 

acontecendo é papel dos pais. 

Podemos notar que a criança indicava com sua dificuldade que existia uma dinâmica 

que não estava funcionando da melhor maneira, mas não havia um diálogo entre as partes. 

Podemos nos questionar se era pela abordagem tradicional de reunião de pais e o medo desses 

pais de se exporem por serem vistos como não sabendo educar seus filhos, mesmo tendo em 

vista que estão oferecendo aos filhos algo que eles mesmos muitas vezes não tiveram. 

Podemos pensar que se a família ouviu que não está conseguindo ajudar seu filho, que 

está fazendo errado, sentiu-se incapaz de participar e conversar sobre como fazer melhor. 

  

8.1.2 Como as professoras veem a criança 

 

Nas hipóteses formuladas pelas professoras a respeito do “fracasso escolar” de seus 

alunos aparecem também questões biológicas e de responsabilidade unicamente individual do 

aluno: 

 

“ele não tinha assim... vontade de participar das aulas, ele não prestava atenção, ele não 

fazia, ele não queria fazer, então ele não teve avanço nenhum” (professora Patrícia sobre 

Leonardo). 

 

“já começa na atenção, mas ela tem assim, muita dificuldade no cognitivo” (professora 

Suzana sobre Juliana). 

 

“o rendimento dela é praticamente zero. É uma aluna inclusa né, ela frequenta período 

contrário ao da APAE” (professora Vera sobre aluna Beatriz). 
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“ela tem uma deficiência mental e depende do grau da deficiência também, que eu não tinha, 

pedi várias vezes pra APAE um relatório sobre a... um diagnóstico dela” (idem). 

 

Como se vê, as professoras usam características das crianças para justificar suas 

dificuldades escolares. Em nenhum momento houve a ação de explorar melhor as habilidades 

da criança para tentar ajudá-la a melhorar. Não é porque a criança se comporta de maneira 

diferente do padrão que ela não é normal. Cada uma tem sua forma de se expressar, cada uma 

tem suas habilidades. Não é reprovando, menosprezando os comportamentos da criança que 

ela vai conseguir desenvolver suas capacidades, pois essa postura apenas reforça o estereótipo 

de aluno problema. 

 

8.1.3 Como as professoras veem a influência do bairro  

 

Também foi levantada pelas professoras a questão social e econômica do bairro, 

considerado como não oferecendo condições favoráveis para essas crianças se desenvolverem. 

A pobreza, a marginalização, a exclusão apareceram como responsáveis pela dificuldade 

escolar: 

 

“é difícil, porque na sala, aqui na nossa escola, a nossa realidade, a maioria dos alunos tem 

problema, todos, problema social todos tem” (professora Patrícia). 

 

“a comunidade aqui, os alunos, eles são, em comportamento são péssimos. E a avó ficava 

muito indignada com isso. Que talvez o lugar que ela morasse fosse um lugar diferente”  

(professora Vera sobre família do Antonio). 

 

Com esta última fala, nota-se uma contradição que nos leva a pensar que existe sim 

uma preocupação da família com as crianças, que as professoras já não conseguem perceber. 

Também demonstra a dificuldade em acreditar em futuros possíveis com relação às famílias 

de classes populares, bem como deixar de lado os estigmas da marginalização.  

O contato com as drogas existente no bairro era outra presença marcante na visão das 

professoras a respeito da realidade dos alunos. Com isso, acreditavam que esse meio em que 

os alunos viviam era incapacitante do aprendizado: 
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“Eles sabem tudo sobre drogas, quase todos têm alguém na família preso, alguém que mexe 

com drogas e conversam sobre isso em sala, os que não têm contato direto, acabam 

aprendendo com os colegas” (Professora Patrícia). 

 

“a gente só fica aqui porque a dona diretora é muito boa pra gente, porque pelos alunos...” 

(professora Vera). 

 

8.1.4. Como as professoras acreditam que o problema pode ser resolvido 

 

As escolas ainda veem o encaminhamento para o psicólogo como única forma de 

resolução dos problemas apresentados pelos alunos: 

 

“todos os alunos são problemáticos, teria que encaminhar praticamente a turma toda para 

algum lugar, não sei para onde... psicóloga, CRICA, conversei com a coordenadora da 

escola, que aqui precisamos de uma psicóloga, pois os alunos têm muito problema social e 

um contamina o outro com a bagunça”(professora Patrícia). 

Ou seja, na visão dos profissionais – tanto na escola, como fora dela – encontramos 

nas crianças pobres, na sua família e nas suas condições de vida as grandes responsáveis pelas 

dificuldades escolares. 

As professoras reagiram acreditando que a saída está no encaminhamento para o 

profissional da saúde e podemos supor que os psicólogos e médicos que atenderam esses 

encaminhamentos não foram até elas buscar mais informações.  

Mesmo diante da ideia de tentar fazer algo diferente e talvez mudar o que não está 

bom, existe a dificuldade em lidar com o novo, medo de arrumar um problema diferente do já 

existente, pois também como um sistema, as professoras tentam manter a estabilidade 

(homeostase) do funcionamento escolar. O funcionamento está ruim, mas pensamos que o 

medo de torná-lo pior ou o medo de adotar uma nova postura é maior do que o incentivo para 

tentar mudar. 

Desde o começo da pesquisa esta dificuldade com o novo se mostrou presente, por 

exemplo, quando diretora e professoras, depois que apresentei o projeto de pesquisa, 

selecionaram os alunos, dizendo que a escola tinha muitos alunos com dificuldade, mas que 

em alguns casos  a família estava envolvida com o tráfico e, por isso, não era bom que eu 

fosse entrevistá-los. 
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 Como vimos, a escola tem uma ação padronizada de ensinar o conteúdo programático 

devido, que é diferente da educação informal desenvolvida nas famílias e cultura popular. E é 

aí, a meu ver, que aparece a maior dificuldade: a família cria expectativas de que seu filho 

aprenda e seja educado; a escola espera que a família eduque e, assim, ficam a família e 

escola sem chegar a lugar algum; e os alunos marcados pelos estereótipos de que não vão bem 

devido às condições sociais e familiares.  

Portanto, a postura das professoras em relação ao problema é tecnicista: assumem a 

tarefa de ensinar; os problemas de não aprender são dos alunos e dos contextos familiar e 

social dos mesmos não lhes cabendo qualquer responsabilidade. 
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8.2 A visão dos pais 

 

8.2.1 Como os pais veem sua família 

 

Os pais pensavam que algo em sua família estava errado e que isso prejudicava a 

aprendizagem do filho: 

 

“Talvez a falta do pai, pois ele nunca foi presente... eu sei a falta que um pai faz [...] quando 

eu morei com o pai da minha segunda filha, ela deu uma melhorada, na timidez, na escola, 

mas ele morreu faz 2 anos já, e aí ela voltou tudo. Eu crio as duas sozinha, o pai da primeira 

filha eu só tive ela com ele, ele nunca se interessou em visitar ela, aí quando tava morando 

com o pai da segunda filha, ele veio procurar, mas depois parou” (mãe de Juliana). 

 

“Eu não sei se é por causa da separação do pai dele com a mãe dele, eu não sei se é do 

tempo que ficaram com a mãe dele, porque só ficaram na rua. Ele antes morava com a mãe 

dele, na rua aprenderam bastante coisa... Quando ele veio pra casa, ele tava insuportável” 

(madrasta de Leonardo). 

 

Os pais acreditavam também que o filho não tinha capacidade suficiente, como eles 

não tiveram, já que não conseguiram estudar, reproduzindo o pensamento de incapacidade 

herdada, ou melhor, um problema da família em termos da maior valorização do trabalho do 

que do estudo, da escola. 

 

“acho que é uma coisa nossa, ninguém terminou (a escola), nem eu, nem a mãe. A gente tem 

outras opções, a gente trabalha, eu sou motorista, ela também trabalha” (pai de Antonio). 

 

“Queria ter estudado, faz falta pra gente, no tempo da gente não tinha nada dessas coisas 

que tem hoje. Ele (o pai) foi até a terceira série, mas não aprendeu muito não. Ele ia pra 

escola e fazia bagunça. E naquela época não tinha esses reforços, hoje já é diferente.  

Só que eu sei mais que minha irmã que foi pra escola, eu sei ler, ela não sabe. Assim, se fala 

pra ir em tal lugar, eu vou, agora minha irmã não sabe, não conhece dinheiro. Minha irmã 

foi na escola e não aprendeu, não conhece nem dinheiro, a mais nova” (mãe de Beatriz).  
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“(o outro filho) não aprendeu, muitos não aprenderam. Só dois mesmo que aprenderam nas 

escolas. O mais velho de tudo foi na APAE acho que até os 17 anos, aprendeu muito 

pouquinho. Agora tem mais um na APAE também. Acho que é da família né, porque os outros 

também têm” (idem). 

 

8.2.2. Como os pais veem seus filhos  

 

Os próprios pais acabavam por acreditar que a dificuldade dos filhos podia ser 

biológica e/ou pessoal, como falta de vontade e esforço para aprender:  

 

“E eu acho que é isso tudo que tá na mente, eu não sei. Acho que não comiam direito” 

(madrasta de Leonardo). 

 

“ Eu acho que é assim, falta de interesse dele mesmo, o que eu acho é assim, porque se você 

ficar aqui em cima dele, por exemplo, continha... você falou 2 vezes, ele vai certinho, o 

negócio é da desconcentração que ele tem na mente, sai dali, ele desconcentra, não sabe mais 

o que é que você falou” (idem). 

 

“é a timidez que atrapalha” (mãe de Juliana). 

 

“Deve ser algum trauma, mas não sei do que seria” (idem).  

 

8.2.3. Como os pais veem o bairro 

 

Os pais acabaram reproduzindo o pensamento de responsabilizar a comunidade e suas 

condições sociais e econômicas pelo fracasso. 

 

“Pesquisadora: E como o Antonio é na escola? 

Avó: ah, segundo eu to sabendo, ele também tem dessas brincadeiras de lutinha, ás vezes um 

pouco pior que as daqui. Ele aperfeiçoou lá. Risos. 

Pai: ah, é amizade, tudo na vida é amizade. Tem amizade boa e tem amizade ruim” (pai e avó 

de Antonio).  
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“Madrasta: a mais velha depois vai no colégio X, as minhas estão no colégio Y, eu tava até 

pensando em tirar o Leonardo do X e por no Y, mas vou ver se ele dá mais uma melhorada, 

porque lá as crianças são muito agitadas, porque aí ele faz o que os outros falam, repete e 

não aprende nada.  

Pesquisadora: Vocês acham que ele ter mudado da metade do ano pra cá, foi por causa das 

amizades? 

Pai: eu acho que foi as convivências” (madrasta e pai de Leonardo). 

  

“Pai: ano passado inteiro, acho que eles foram 70 dias, ano passado ele perdeu o ano. Só 

esse ano mesmo, porque ano passado ele não foi pra escola. 

Pesquisadora: Ele repetiu? 

Pai: Não, o pior é que ele passou. Foi 70 dias na aula e passou.  

Madrasta: tem que ver como reprovar ele pra ele refazer, porque ele não aprendeu nada. 

Nem o nome dele ele não sabe por direito”(pai e madrasta de Leonardo).  

 

Nesta fala, os responsáveis mostraram que não entendiam como a escola funciona, já 

que eram chamados porque o filho não aprendia: no entanto apesar da situação de faltas e sem 

ter conhecimento, o filho passou de ano. Diante disso, os pais ficaram perdidos, sem saber 

como agir.  

 A família interiorizou o pensamento dominante a respeito da incapacidade de 

aprendizagem dos filhos advinda de suas condições sociais e econômicas, cumprindo com o 

papel que lhes é dado de excluídos, tentando inclusão por meio da educação, que lhes é 

negada o tempo todo, é a inclusão que exclui.  

 

8.2.4. Como os pais acreditam que o problema pode ser resolvido 

 

Os pais demonstraram acreditar muito no que a escola fala, então, se a resolução do 

problema será encontrada no profissional da saúde, eles levam a criança: 

 

“porque já levei em médico, ele pediu pra fazer um monte de exames pra ver porque ela não 

fala, mas levei os resultados pra ele e não tinha nada de errado. Deve ser algum trauma, mas 

não sei” (mãe de Juliana). 
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“A maior também é do mesmo jeito. Pediram avaliação pra ver o que tinha, não saiu nada, 

ando atrás de psicólogo, levo ele no CRICCA, toda quarta-feira ele tem, tem que fazer fono, 

até a pequeninha vai ter que ir, a minha chegou carta hoje pra mim poder levar também, tudo 

em psicólogo” (madrasta de Leonardo). 

 

Na fala dos pais entrevistados, vimos tentativas de ajudar o filho na escola, 

conversando, como as professoras orientam, mas talvez não da forma que a escola espera, 

pois muitos não têm nem o estudo que os filhos estão tendo. Todos relataram ajudar o filho 

nas tarefas, quebrando o mito de não participação dos pais.  

Entretanto, esses pais também não tinham muito conhecimento sobre como ajudar 

mais seus filhos, visto que muitos não estudaram, acreditavam que faziam o que estava ao seu 

alcance e o que a escola pedia: 

 

“A gente tá sempre conversando, fala pra ele prestar atenção na professora e não nos 

colegas, ficar como é que chama... fazer toda a lição direitinho e prestar atenção pra poder 

fazer, porque se não prestar atenção, não aprende, não consegue estudar” (avó de Antonio.). 

 

“a gente conversa todo dia com eles antes de ir dormir, fala que tem que estudar”(pai de 

Leonardo). 

 

“Ela (professora) falou um jeito lá que eu não entendi. Tipo assim, quando a pessoa fala, eu 

falei com o pai dele, a gente conversou com ele, falamos um monte de coisa, ele falou que 

não faz e o pai dele falou “mas então a professora, a diretora tá mentindo?” ele fala que não 

e começa a chorar” (madrasta de Leonardo). 

 

“Eles (professores) falam pra conversar com ela na casa, que eles não podem ficar sem 

fazer, aí eu converso com ela. Eu falo pra ela, que ela tem que estudar pra aprender” (mãe 

de Beatriz).  

 

“lá em São Paulo ainda não sabia. Aqui que ele tá indo normal, mas é o normal dele. Eu 

queria que fosse melhor, porque a gente quer o melhor dele” (pai de Antonio). 
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“Eu tento conversar com ela, mas quando tem outra pessoa perto, ela fica tímida, até da 

minha irmã, tia dela, ela tem vergonha. E eu cuido delas sozinha, porque minha mãe e meus 

irmãos não ligam pras minhas filhas” (mãe de Juliana). 

  

O que ficou dessa análise é a sensação de que os pais tentavam seguir o melhor 

caminho, mas muitas vezes não sabiam mais o que fazer diante disso, para manter o equilíbrio 

do sistema familiar, aceitavam que o filho tinha suas limitações, e como eles, teria sorte se 

conseguisse completar a educação básica. 

As poucas conversas das professoras com os pais eram vagas, quando a professora 

falava para os pais conversar com os filhos, não ficava claro o que era esse conversar, tanto 

que nas falas dos pais (que estão logo acima), o conversar significava dizer para o filho 

prestar atenção na aula, obedecer. No entanto, como explicar para uma criança o que é prestar 

atenção e obedecer se eles mesmos não sabem o que a criança deve fazer em sala de aula. 

Sem ter clareza sobre qual era o papel de cada um, o que a escola deve fazer e o que os pais 

devem fazer, não há como a criança fazer o que pais e professores pediam, era muito vago. Se 

os pais soubessem o que a professora ensina na escola, talvez em casa os pais possam 

verificar se o aluno faz a tarefa. Esse é o papel dos pais e não tentar fazer com ele, ou tentar 

ensiná-lo a fazer, pois isso é papel da professora, ou seja, papel da escola.  

Apareceu a falta de diálogo claro, orientado, entre pais e professoras, quando a mãe 

fala que conversa com a criança porque a professora pede e esta fala que a mãe não faz nada, 

não ajuda, não vai à escola. Isto mostra que cada um tenta se desobrigar das expectativas do 

outro sobre as quais não há clareza nem diálogo na busca de entendimento. 

 A escola tentou mostrar que ensina e a família tentou fazer o que a escola pede. Cada 

uma na sua tentativa de fazer, mas sem saber qual é realmente seu papel ou como fazer; um 

não escuta o outro em sua dificuldade, resultando em um diálogo de surdos. Um fala A e o 

outro B, mas não pararam para se escutar, ouvir o que o outro tinha a dizer realmente, sem um 

pré-julgamento e, por isso, não achavam alternativas que funcionassem, que ajudassem a 

criança a aprender.  

Esse desencontro é consequência de um despreparo tanto dos profissionais em lidar 

com a família de maneira assertiva, com clareza e calma, quanto da família que não sabe o 

que pode fazer e que não tem competência para fazer em casa o que o professor faz em sala de 

aula.   
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Longe da pretensão de esgotar todas as possibilidades da complexa relação família - 

escola e do próprio contexto estudado, esse trabalho olhou o tema sob um viés, dentre muitos 

que podem ser estudados. Mesmo dentro do presente estudo, haveria outras situações a se 

explorar, mesmo que eu lesse e relesse exaustivamente as entrevistas, a cada nova leitura 

encontraria novas possibilidades. Porém, nossa dúvida era se na relação família - escola  

existia realmente um culpado na queixa da escola, conforme alguns teorias tinham levantado.  

 O que vimos foi que na relação família - escola do contexto pesquisado existe um 

desamparo na fala das famílias e que em nenhum momento foi percebido pelas professoras. 

Esse desamparo é consequência do assinalamento somente das tentativas fracassadas de 

melhorar em vez de busca das habilidades e capacidades de alunos e familiares. Não 

conseguindo resultado onde procuram, as famílias acabam por adotar a crença de que não 

conseguem manejar o aprendizado de seus filhos. 

 Na escola, o desamparo dessas famílias constitui-se a partir de: 

- uma linguagem do profissional tecnicista que não deixa claro o que deve ser feito (o que é 

papel da escola, das professoras e o que é papel dos pais na ajuda no processo de 

aprendizagem), advinda de informações vagas e incompletas (como a família pode orientar o 

filho, o que conversar, como explicar, o que podem fazer para ajudar a escola); 

- falta de acolhimento e apoio da escola com a família, que ao invés de focar no potencial das 

famílias, enfatiza as dificuldades, fazendo com que a família sinta-se incapaz. O que só faz 

aumentar a falta de conhecimento para entender o que o filho tem e de como eles, como 

família podem ajudar. 

 Agindo dessa forma, a escola nesse contexto não assumiu uma postura positiva e de 

esperança, envolvendo todos os implicados. Sabemos que pobreza não é só falta material, mas 

falta de um espaço de acolhimento para essas crianças, falta de possibilidades para se 

desenvolverem, falta de uma rede que as apoie e às suas famílias. Se estas não têm 

relacionamentos significativos em que sejam respeitadas e incentivadas, para fazerem valer 

seus direitos e sua participação na sociedade, elas não têm meios de colaborar com a escola. 

Perante a lei todos são iguais, a educação é para todos, mas vimos que a realidade é 

bem diferente. Não basta existir uma escola se não há espaço para as diferenças, para as 

famílias de classe popular com seu conhecimento e suas práticas diárias. 
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A história dessas famílias mostrou serem elas desacreditadas de si, famílias que estão 

no mundo para “não darem certo”. Essa sensação de incapacidade de aprender, de ter sucesso, 

gera sofrimento na criança e na família. Se não houvesse sintomas, como a dificuldade, é que 

seria estranho. A criança acaba por esconder sua dificuldade atrás de comportamentos 

inadequados por não conseguir pedir ajuda, por não sentir segurança que pode pedir ajuda. 

Cada criança tem capacidades e habilidades únicas, como cada um de nós adultos, e por isso 

que cada um se torna um profissional diferente. 

A história das professoras vai ao encontro dessas famílias, professoras que não veem 

futuro nas crianças, pois vão seguir o mesmo caminho dos pais. Professoras que aprenderam a 

se conformar com uma opção de futuro determinista, que não aprenderam a fazer diferente, 

que não foram incentivadas a pensar criativamente, como a educação de hoje é. Ou seja, 

família e professores são frutos de uma educação não crítica, uma educação de repetição. 

Entretanto, vimos existir uma resistência em mudar, em buscar outras formas de lidar 

com as diferenças individuais, um preconceito estava instalado. Mudar é difícil porque 

implica questionar-se, questionar se está funcionando, se existem outras formas de agir que 

não a que já conhecemos. Não apenas adotar a postura de técnico para não se envolver no 

problema, esperando que o outro, a família, o psicólogo, resolvam. Reconhecer e valorizar as 

diferenças que cada um tem é diminuir o desamparo quando a família se sente incapaz por 

não agir conforme a escola espera. 

 Ninguém quer problemas, então lavar as mãos, alegar que nada pode ser feito é mais 

fácil, jogar a responsabilidade para o outro, como se não estivesse envolvido com essa 

situação, alivia a consciência e a impotência de não poder fazer mais. Esta forma de agir 

ensina que a professora e a família fazem até onde sabem, se não dá certo, é porque não tem 

jeito; sendo que, se família e escola tentarem juntos, novas possibilidades podem ser criadas. 

Diante de tantos fracassos e falta de apoio, as famílias e as crianças construíram uma história 

de desamparo.  

Sozinha, a criança não consegue se defender de um rótulo em uma família que não 

encontra mais possibilidades para se defender do desamparo. Ao invés de culpar-se 

mutuamente, as duas instituições deveriam juntas pensar em soluções, de forma mais 

cooperativa e, certamente, mais produtiva.  

Não existe uma receita, uma solução pronta, cada escola precisa encontrar sua forma 

de criar esse espaço de conversa e acolhimento da família e do aluno, mas para isso, 

precisamos de uma mudança de perspectiva, sairmos do lugar de ter respostas para o de 

buscar novas respostas. Mudar a forma de olhar o problema, não buscar a culpa no outro, mas 
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o que cada um é capaz de fazer, começando por si mesmo. Sair de uma postura defensiva para 

uma postura de olhar com cuidado, uma postura construtiva.  

É unindo forças que podemos mudar a educação, isso implica em um diálogo que 

deixe claro o que cada um pode e deve fazer e o que é papel do outro. Em uma ajuda mútua e 

não num confronto de culpas, cada um jogando o fracasso para o outro. Quando admitimos 

nossas próprias falhas e nossos fracassos, conseguimos lidar melhor com o fracasso do outro e 

não levar para o lado da falta de vontade.  

Para que a crença das famílias de que a escola pode ser um recurso para uma vida 

melhor, no sentido de valorização e ascensão social, é necessário que as pessoas consigam 

mobilizar redes de apoio. A escola pode ajudar nisso, constituindo-se como núcleo para a 

construção dessa rede começando por ações de apoio e esclarecimento às famílias com base 

nas suas limitações; ensinar o conteúdo formal da educação é dever da escola. 

À família cabe valorizar a escola, a aprendizagem, o estudo e acompanhar a vida 

escolar do filho. Para isso, é preciso que saibam muito bem os objetivos do que está sendo 

ensinado, como e para que, pois, se os familiares em questão não têm a experiência escolar 

suficiente não vão poder orientar seus filhos para o que tem que ser feito. 

Além disso, não se pode esperar de pais com as condições em que se encontram, sejam 

coadjuvantes do ensino formal. O que se espera é que a escola desenvolva uma atitude de 

acolhimento e valorização da família, tratando-a como parceira na educação das crianças e 

orientando-a para estimulá-las, apoiá-las, criar ambiente favorável para o estudo, 

reconhecendo quando apesar do esforço, seus filhos não conseguem realizar a tarefa e 

servindo de porta-voz de tais dificuldades para a escola. 

Em situação de pobreza, o papel da escola torna-se mais importante ainda, pois ela 

pode ser um centro de aglutinação e um meio de fazer com que as famílias valorizem mais a 

educação e entendam melhor para quê serve e seus benefícios. 

Talvez a dificuldade em lidar com a queixa escolar possa ser mudada com um pouco 

de boa vontade, de uma qualidade de formação profissional, não só para os professores, mas 

para toda a gestão da escola; de incentivo do Estado, não só financeiro, mas em programas 

que busquem ajudar o professor com ideias acessíveis; ideias que mudem a história dessas 

pessoas, tanto das professoras quanto das famílias, que trabalhem as competências, que 

mudem a história da educação, para aí sim, encontrarmos uma educação para todos. 

Ou seja, não existem culpados em toda essa dificuldade apresentada pelas crianças 

como reflexo da relação família – escola, mas existem responsáveis, cada qual com seu papel. 

O peso de se culpar um dos envolvidos é o que causa esse jogo de empurra, ninguém quer se 
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sentir culpado. Quando cada qual se apropria de sua responsabilidade, a relação fica mais 

próxima, permitindo que as dificuldades se resolvam mais facilmente. 

Além disso, acredito,  pelo que pude constatar ao estudar tal tema, que as pesquisas 

nessa área precisam ser mais práticas, saírem do papel, serem desenvolvidas para serem 

aplicadas nas escolas. Entretanto, por ser algo que leva tempo para apresentar resultados e dá 

trabalho, esse problema persiste há tantos anos. Apesar desta constatação, acredito valer o 

investimento, já que melhoraria a educação de muitos. 
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ENTREVISTAS 

 

Entrevista com Professora Vera sobre aluno Antonio 

 

Pesquisadora: Como você descreve Antonio pedagogicamente? 

 

Professora: o Antonio chegou pra gente o ano passado, no terceiro ano e quando ele chegou, 

ele não sabia nem escrever o nome dele. Ele até que deu sinais significativos de 

aprendizagem, com algumas dificuldades. 

 

Pesquisadora: Que sinais? 

 

Professora: ele já saiu escrevendo o nome, já saiu lendo, não um leitor de criança de terceiro 

ano, não aquela leitura fluente. O básico da criança, pelo menos é o nome próprio né. 

 

Pesquisadora: ...e fora a dificuldades para ler e escrever, tinha mais alguma dificuldade? 

 

Professora: então, eu acho que a falta da mãe. Porque ele mora com o pai e a avó, que é bem 

presente, a mãe mora em São Paulo. 

 

Pesquisadora: Você acredita que essa falta é a causa dessa dificuldade? 

 

Professora: isso, porque sempre que ele voltava pra São Paulo pra ver a mãe, ele ficava mal, 

em sala de aula rendia menos, era uma semana assim até retomar o ritmo. 

 

Pesquisadora: Estas visitas eram frequentes? 

 

Professora: não. Mas em sala, sempre que fazia alguma coisa, ele fazia para a mãe, no dia 

das mães, eu fiz uma cartinha com eles e depois enviei pelo correio para a família, ele fez 

para a mãe. 

 

Pesquisadora: E você conseguiu enviar para essa mãe?  

 

Professora: não, porque a avó não deu o endereço. Aí o que eu fiz, eu enviei pra casa dele, 

pra ele também ter a oportunidade de receber, pra depois ele pegar essa cartinha e levar pra 

mãe.  

 

Pesquisadora: Você falou que essa avó é bem presente. Como é? 

 

Professora: é, às vezes não precisava nem chamar, ela vinha aqui na escola pra saber como 

ele estava. E assim, a comunidade aqui, os alunos, eles são, em comportamento são péssimos. 

E a avó ficava muito indignada com isso. Que talvez o lugar que ela morasse fosse um lugar 

diferente, então ela se preocupava muito... com as crianças, o modo como elas eram, uma 

avó bem presente mesmo, bem consciente da necessidade da educação. 

 

Pesquisadora: Ela achava que aqui não era uma escola para o neto dela? 

 

Professora: isso. 

 

Pesquisadora: E o comportamento dele, como era? 
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Professora: o Antonio se comportava bem, o comportamento dele era bom, mas depois... 

Pesquisadora: bom como? 

 

Professora: um aluno que prestava atenção, um aluno que cuidava do seu material... depois 

que ele fez amizade com as crianças, ele se libertou parece, porque ele ficou muito peralta. 

Tanto é que esse ano, eu estou vendo, ele está na outra sala, mas a gente tem contato na hora 

do recreio, ele mudou muito. Parece que acordou para o mundo, mas de uma maneira 

negativa.  

 

Pesquisadora: Você acha que ele faz bagunça por causa das amizades? 

 

Professora: pelas amizades. É uma contaminação assim.  

 

Pesquisadora: Ele é assim com várias crianças? 

 

Professora: sim, com várias. 

 

Pesquisadora: Você percebe que a crianças vem bem, se comporta, presta atenção, mas 

depois... 

 

Professora: presta atenção, mas depois já começa a ser muito assim... tem até que ser áspera 

com eles, a gente percebe que a maneira como eles são tratados, você tem que ser áspera, 

mas também tem que ser amiga. Eu consigo muita coisa com eles assim.  

 

Pesquisadora: Pela amizade? 

 

Professora: pela amizade. Assim, eu trago um vídeo, mesmo que seja um vídeo que não tenha 

nada a ver com o conteúdo, mas é uma maneira de eu conquistá-los. A sala do Antonio é uma 

sala muito problemática, é hoje, na escola, a sala mais problemática, porque você tem que 

levar eles aqui mesmo, quem está de fora vendo, às vezes fala assim „nossa‟, é 

comportamento, aprendizagem, alunos... acho que tem 5 ou 6 alunos de inclusão, que 

frequenta o período contrário ao da escola de necessidades educativas especiais, no caso a 

APAE, é uma sala assim, que colocou muitos alunos com dificuldade mesmo. E além da 

dificuldade de aprendizagem, a gente tem o que, a bagunça. 

 

Pesquisadora: E você acha que um sendo peralta contamina os outros? 

 

Professora: isso,contamina, porque naquela sala não é um ou dois, são vários. E assim, eles 

demonstram, eles sabem tudo sobre drogas. 

 

Pesquisadora: Isto com 8 anos?  

 

Professora: é, é assustador. 

 

Pesquisadora: ...e um conta para o outro? 

 

Professora: é porque é muito ali, “ah, meu irmão foi preso” “por quê?” “porque vai com 

umas coisas que não pode”, aí o outro também conta. A gente não fica instigando, mas eles 

falam.  
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Pesquisadora: E o Antonio não tem isto? 

 

Professora: não, o Antonio não. Da fala dele, mas com os colegas acaba aprendendo.  
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Entrevista com pai e avó de Antonio 

 

Pesquisadora: Gostaria que vocês me descrevessem o Antonio, como ele é de maneira geral? 

 

Pai: o Antonio é lindo. 

 

Pesquisadora: Lindo como? 

 

Pai: O Antonio no fato de aprendizagem, dificuldade ele tem mesmo. 

 

Pesquisadora: Mas, em casa, como que ele é? 

 

Pai: é brincalhão pra caramba, brinca comigo,a gente joga videogame, a gente assiste 

desenho, eu bato nele, ele me bate... 

 

Avó: aquela brincadeira de ficar se batendo... 
 

Pai: não tem assim, a gente não é diferente, é comum...  só que o pai é criança que nem o 

filho e o filho é criança que nem o pai, entendeu?! É assim, nós somos assim. 

 

Pesquisadora: Mas como que é o comum? Gostaria que me falasse desse comum. Porque para 

cada um é de um jeito. 

 

Avó: é mesmo, tem gente que o comum é uma coisa horrorosa... 
 

Pai: Ah, o meu comum é brincar com ele, é pular com ele... 

 

Pesquisadora: Mas, como o Antonio é? 
 

Pai: Ele brinca comigo... ele...rs 

 

Avó: ele é agitado. O Antonio tem aquele jeito assim, ele brinca, muita das vezes... mas nada de 
machucar ninguém, é aquelas brincadeiras de lutinha... 
 

Pai: aí o pai dá um chute nele... ele dá um chute no pai.  

 

Avó: mas nada que prejudique nenhum dos dois. 
 

Pesquisadora: Então ele é agitado? 

 

Avó: ele brinca um pouco com cada brinquedo, não para quieto. Os pais deles se separaram. 
 
Pesquisadora: O que aconteceu? 

 

Avó: Veio a separação, eles casaram muito cedo, aí ele aprontou e claro...que isso fez eles 
separarem. Eu acho que eles deviam morar perto, mas acabou não dando. A gente morava em São 
Paulo, depois eu acabei vindo pra cá e aí ele veio também trabalhar. Eu nunca esqueci da Joana, 
nunca deixei de amar ela. 
 



74 

 

Pai: mas a gente vai voltar agora. A gente aprende. O Antonio gostou. Ele quer um irmão e 

cobra da senhora (avó). Risos. 

 

Avó: É, aí veio a vida, as dificuldades. 
 

Pai: eu acho que é mais porque ele não gosta de ser sozinho aqui sabe?! 

 

Avó: a gente não gosta de deixar na rua, então ele não sai muito. Ele estuda na parte da tarde, o pai 
chega uma da manhã, Antonio já está dormindo. Então o tempo fica curto pro Antonio, pra ver o pai 
dele. Ele fala, „ah vó, eu não vou conseguir dormir, eu num quero‟, ele procura o que fazer, ele é desse 
jeito. Ele é agitado, o Antonio é agitado, mas ele é um menino bom, um menino doce. O pai é que nem 
ele. 
 

Pesquisadora: Que nem ele como? 

 

Avó: agitado também. 
 

Pai: sou agitado também. Eu não vejo ele porque, eu saio pra trabalhar, ele tá na escola, 

quando eu volto, meia noite e pouco, ele tá dormindo. Tipo hoje, quando ele sai meio dia, eu 

não to aqui. 

 

Avó: ele não para quieto, diferente da minha filha, que eu tenho uma mais nova, ela vai fazer 16 agora 
dia 2. Ela tem ciúmes do irmão e do Antonio.  
 

Pai: é porque minha mãe faz tudo pra mim, faz pão, toddy. Põe comida pra mim e não põe 

pra ela.  

 

Avó:não é assim, ela é assim, fala „por que faz pra um e pra outro não?‟ porque o Antonio e ele(pai de 
Antonio) são duas crianças dentro de casa, com 29 anos. 
 

Pai: 28! 

 

Avó: ele fala, o almoço da na mesa? Isso eu sei que eu sou culpada, eu mimei eles, faço o prato.  
 

Pai: é mimou, eu e o mais velho. 

 

Pesquisadora: E com o neto, é assim também? 

 

Pai: com o neto é assim também, traz na cama, leva na cama, cobre eu... se deixar ela cobre 

eu. Com o Antonio também é assim, aqui dentro de casa ele é mimado, ele é mimado, 

entendeu? Tudo na mão. 

 

Avó: ah, eu penso assim, ele já não tem a mãe por perto né (lacrimeja). 
 

Pai: ihhh, já vai desabar. Essa aqui desaba. Falou do neto, desaba.  

 

Avó: ah, eu acho assim, quando dá pra fazer a gente faz. 
 

Pesquisadora: Mas, como ele fica? Tem que ser sempre do jeito dele? 
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Avó: ah, não dá pra fazer sempre o que ele quer. 
 

Pesquisadora: Se não faz, ele chora, faz birra?  

 

Avó e pai: não. 

 

Pai: ele nunca chorou, quando eu separei da mãe dele, pra mim, ele não chorou. Mesmo 

quando ele fala da mãe dele. 

 

Avó: é mais assim, quando ele vem pedir alguma coisa, eu não fico firme, eu cedo fácil, sabe? 

 

Pesquisadora: E lá em São Paulo, Antonio ia melhor na escola? 

 

Pai: não, acho que é uma coisa nossa, ninguém terminou, nem eu, nem a mãe. A gente tem 

outras opções, nós trabalha, eu sou motorista, ela também trabalha. 

 

Avó: eu tenho 3 filhos, dois homens e a menina de 16, o outro tem 31 anos, ele estudava, daí 
começou a namorar e parou também. 
 
Pai: apareceu mulher, acabou. 

 

Avó: ele também parou de estudar cedo.  
 

Pesquisadora: Como é o Antonio na escola? 

 

Avó: ah, segundo eu to sabendo, ele também tem dessas brincadeiras de lutinha,ás vezes um pouco 
pior que as daqui. Ele aperfeiçoou lá. Risos. 
 
Pai: ah, é amizade, tudo na vida é amizade. Tem amizade boa e tem amizade ruim.  

 

Avó: ele não para quieto na carteira pra prestar atenção. 
 
Pai: não muda muita coisa do que é aqui, só que é mais rua, o fato de lá ser mais criança, tem 

a ideologia das crianças, num muda, tem os que são bons e os que são ruins e vai da sua 

cabeça né, o que achar melhor. Só que uma criança de 8 anos, até 15, 16 anos não tem muita 

cabeça. Se precisar bater, bate... 

 

Avó: quando tem reunião eu que vou, porque o pai tá trabalhando.  
 

Pai: eu pergunto pra ele como tá na escola, ele fala que tá bem, eu pergunto se não tá 

aprontando na sala, ele fala não.  

 

Avó: a gente fala muito pra respeitar a professora, se tá errado, tá errado. Nós vamos corrigir dentro 
do limite.  
 
Pai: ele não é muito de contar o que acontece na escola. 

 

Avó: é, só da escola. Aqui na rua não, até porque a gente não deixa ele ir muito na rua. Mas na escola 
ele é meio lento mesmo. 
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Pai: é igual ao pai, negócio de escola não vai. É de família sabe? 

 

Pesquisadora: E com outras coisas em casa, ele aprende, como você disse que joga 

videogame, ele sabe mexer? 

 

Pai: ixi, essas coisas sabe sim, é do interesse dele né, o que interessa. Estudo, vou falar a 

real, é difícil criança gostar. Criança gosta mais de brincadeira. 

 

Avó: olha, eu fiquei surpresa, ele mexe no computador direitinho.  
 
Pai: é, no computador ele mexe normal.  

 

Avó: mas aqui ele aprendeu a ler, lá em São Paulo ainda não sabia. Aqui que ele tá indo normal, mas 
é o normal dele. Eu queria que fosse melhor, porque a gente quer o melhor dele. Agora a minha 
menina que tem 15 anos ela ficou terça e quinta, estudando, lendo, porque ela fala que quer ir pra 
faculdade, então eu não acho que é de família. 
 
Pesquisadora: Vocês incentivam a ler aqui em casa? Como é? 

 

Pai: incentiva. Eu encomendei aqueles livros do Itaú, que tem de graça. Tem um monte de 

livro aí em casa. 

 

Pesquisadora: Legal. 

 

Avó: como diz, o que a gente pode fazer a gente faz. Meu marido não foi pra escola, mas ele ajuda 
Antonio a fazer a tarefa, fica em cima. Ele não teve estudo, mas pra matemática, não tem igual. 
 
Pesquisadora: Como que o Antonio é com as tarefas de escola? 

 

Avó: ele não gosta muito que eu fico perto. Ele chega e ele faz ou fala que não tem. Eu vou lá e 
pergunto. 
 

Pai: outras tarefas faz na escola já né. 

 

Pesquisadora: Ele chega e faz ou ele pede ajuda? 

 

Pai: não, ele deixa pra fazer depois, primeiro ele vai brincar. 

 

Pesquisadora: Então ele brinca e depois faz. 

 

Avó e pai: é. 

 

Pesquisadora: Mas, se vocês não cobrarem ele faz do mesmo jeito? 

 

Avó: às vezes sim, mas a maior parte não, eu tenho que cobrar. 
 
Pesquisadora: E vocês falaram que o avô ajuda? Ele sempre ajuda? Ele pede ajuda? 

 

Avó: é, o avô não precisa falar muito, ele fala „Antonio senta aí‟, ele senta. Se você perguntar, se ele 
vive batendo pra ele obedecer, não, mas ele é duro na palavra. Só que ele fica com esse vô, é „vô 
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daqui, vô dali, vamos brincar vô‟, fazem bola de meia, ficam brincando... Mas a hora que ele fala para o 
Antonio, tá falado.  
 
Pesquisadora: Aqui o avô ajuda a cobrar, mas e quando tava só o pai e a mãe, quem cobrava? 

 

Avó: ah, quando ele foi pra escola já tava aqui comigo. 
 

Pai: quando ele começou a estudar eu já tava separado. Ele começou a estudar em 2000 e... 

 

Pesquisadora: E a que vocês atribuem esta dificuldade?   

 

Pai: eu acho que é de família, porque é de família. Eu, meu irmão, meus parentes, não 

gostamos de ir pra escola... 

 

Avó: eu não acho não. 
 

Pesquisadora: Mas não gostam de estudar ou têm dificuldade? 

 

Pai: eu acho que dificuldade não é... é....falta... 

 

Avó: é falta de atenção. E não foi por falta de eu incentivar. 
 
Pai: é, pai e mãe sempre incentivaram. 

 

Avó: mesmo tendo dificuldade, era sempre prioridade estudar. Mas eles não foram filhos mau, 
rebelde, essas coisas, foram outras coisas, é namoro, foi o namoro e ficou.  
 
Pesquisadora: E a senhora acha que a dificuldade do Antonio é o quê? Essa falta de atenção? 

 

Avó: eu não sei, a mãe dele não terminou, mas ela é muito inteligente. Ela tem uma facilidade pra 
aprender. A mãe fala que não pode estudar. 
 

Pai: o Antonio é bom de matemática... a gente brinca de tarde. 

 

Avó: a mãe não pode estudar. 
 

Pai: a gente se conheceu na escola. Eu não continuei porque não queria mais estudar, queria 

trabalhar. Ela também por razão de precisar trabalhar. A gente se conheceu tinha 17 anos e 

logo depois ela veio morar com a gente.  

 

Pesquisadora: Ela tava grávida? 

 

Pai: não.  

 

Avó: por outro lado, nós levamos um susto quando ele chegou pra nós e disse que ela vinha morar 
com a gente, mas ela tadinha, teve uma vida muito sofrida sabe?! Ele morava numa casa, depois foi 
pra outra casa, onde morava várias mulheres. Ela apanhava da madrasta...  mas é uma moça boa, 
precisa de ver. Foi quando meu filho disse, “o mãe, eu vou trazer ela pra morar aqui”. Eu levei um 
susto, mas eu aceito né. Eu morria de dó daquela jovem, uma jovem boa, e ai a gente foi ajudando, e 
no fim eles ficaram juntos. 
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Pesquisadora: E como vocês lidam com essa dificuldade na escola? 

 

Avó: olha, eu falo com ele, a gente conversa... eu gostaria de ouvir o que eu preciso fazer. 
 

Pai: a gente conversa, é o que vale, sentar e conversar. Às vezes eu não tenho tempo de fazer 

isso, então eu falo que é a vó que tem que lidar com isso. Que fica mais tempo com ele, ele 

chega aí, a vó ta ai.  

 

Avó: mas eu não sei como ajudar, se eu souber e tiver ao meu alcance... 
 
Pesquisadora: Sempre que tem reunião você vai? 

 

Avó: vou, todas as reuniões que tem, eu vou. 
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Entrevista com Professora Patrícia sobre Leonardo 

 

Pesquisadora: Como você descreve o Leonardo pedagogicamente? 

 

Professora: bom, no começo do ano passado ele tava no segundo ano, ele não tinha 

coordenação nenhuma, pra nada, noção de espaço, de nada. Ele era, na comunicação, ele 

era bem assim... ele era camuflado. Ele ficava quietinho lá no lugar dele, pensava que tava 

quieto, ele vivia... saía do lugar e perturbava todos os alunos. Ele não avançou na 

aprendizagem, no primeiro momento, ele não conseguiu praticamente sair do pré-silábico. 

 

Pesquisadora: ...em aprendizagem? 

 

Professora: é, ele não conseguiu sair do pré-silábico. Por quê? Porque ele não tinha assim... 

vontade de participar, das aulas, ele não prestava atenção, ele não fazia, ele não queria 

fazer, então ele não teve avanço nenhum, esse ano eu não sei o que está acontecendo porque 

ele saiu da escola. Mas ele tava no CRICA (Centro de Referência à Criança e ao 

Adolescente), ele fazia acompanhamento lá, quer dizer assim, eu não sei assim... eu nunca 

tive... porque o CRICA não acompanha assim, não comunica a escola nada, nem o que tá 

acontecendo, então não... e ele tinha sim problemas familiares, agora, é difícil, porque na 

sala, aqui na nossa escola, a nossa realidade, a maioria dos alunos tem problema, todos. 

Problema social todos tem. Então fica difícil assim, eu não me lembro da família dele, eu 

acho que ele morava com a madrasta, o M., e a madrasta... a mãe dele... enquanto ele 

morava com a mãe, segundo as pessoas - eu não sei porque eu não participei desse tempo 

dele com a mãe – mas ele ia melhor, ele estava melhor, ele se saia melhor em tudo. Depois, 

que a mãe, eu não sei se a mãe abandonou, o pai... eu não sei, eu sei que foi morar com o pai 

e a madrasta. A madrasta, ela cobrava muito, só que ela não fazia nada. Ela vinha, assim, 

cobrança aqui na escola, mas ela mesmo num... 

 

Pesquisadora: Ela cobrava aqui na escola e em casa ela não fazia nada? 

 

Professora: não, ela num... ela não vinha sempre, algumas vezes quando chamava, ela 

aparecia. Ou às vezes pra reclamar, “o Leonardo não tem nada no caderno, o Leonardo, não 

sei o que”, mas ele não fazia, entendeu?! Você dava trabalho, ele destruía. Ele conseguiu... 

que eu consegui com ele aqui, que ele escrevesse o nome, com que ele não destruísse tanto os 

materiais né, as atividades, com que ele tivesse assim, uma coordenação assim, fizesse, ele 

não... ele escrevia uma palavra em cada folha, ele não tinha noção de como usar o caderno, 

nada, ele deu uma melhorada nesse sentido. Só. Agora o comportamento dele, no final do 

ano, estava péssimo, péssimo, muito ruim. 

 

Pesquisadora: Como era o comportamento dele? 

 

Professora: muito agressivo, ele não parava no lugar, sabe?! Eu falava “o seu lugar é aqui”, 

mas ele não aceitava, eu olhava, ele já tava no outro lugar. No começo ele não era assim, 

então ele no comportamento ele piorou muito, mas muito mesmo no final do ano. E a 

aprendizagem dele não progrediu em nada.  

 

Pesquisadora: Qual você acha que era a maior dificuldade dele? 
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Professora: eu acho que atenção, eu acho que o problema dele, eu pessoalmente acho, que 

problema familiar. Sabe, ele... a madrasta é muito brava, ela era assim boazinha na frente da 

gente, mas... a gente ficou sabendo isso... 

 

Pesquisadora: Você acha que com a madrasta ele ficou pior? 

 

Professora: sim. Segundo as pessoas aqui, sim.  

 

Pesquisadora: ...e você acha que essa dificuldade dele, tanto de aprendizagem quanto de 

comportamento está relacionado com... 

 

Professora: Família? Acho sim. 
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Entrevista com madrasta de Leonardo 

 

Pesquisadora: Como descreve o Leonardo? De maneira geral, como ele é? 

 

Madrasta: não, em casa, realmente ele é sossegado, única discussão é com as meninas, q eu 

tenho uma de 9 e uma de 8. E modo de responder, única coisa que ele tem é responder. E na 

escola fui chamada 2 vezes, a professora fala que fez gesto obsceno, fala que fica passando a 

mão na bunda dos outros. Na diretora não respeita ninguém, na hora da lição, ele não faz e 

não deixa os outros fazer, mexe na caixa de abelha, tem tudo isso. E, aí professora, acho que 

tem outra de reforço, acho que ela fica com ele na parte da tarde, falou pra mim que tem 

medo dele. Eu fiquei até sentida, cheguei em casa a tarde e conversei com ele, falei que coisa 

que é essa a professora falar pra mim que tem medo do aluno, eu penso ele só tem 8 anos. 

Tem hora assim, que ele fica tipo assim, é... fazendo,  eu não sei como que é, que ela falou 

assim “ai eu me sinto com medo, eu já faço coisa pra não desagradar ele” pra ele não vir 

assim, tipo assim não vim pra cima dela, com agressão em cima dela. Ela falou pra mim, pra 

conquistar ele, ela manda ele ir fazer alguma outra coisa, vai buscar uns papel, caderno, isso 

e aquilo em outro lugar, só pra manter ele quieto, pra não falar coisa, pra ele não responder 

acho que pra ela.  Ela falou um jeito lá que eu não entendi. Tipo assim, quando a pessoa fala, 

eu falei com o pai dele, a gente conversou com ele, falamos um monte de coisa, ele falou que 

não faz e o pai dele falou “mas então a professora, a diretora tá mentindo?” ele fala que não 

e começa a chorar. Perguntei pra ele de onde que ele tá aprendendo essas coisas, porque ele 

não era assim. Até o meio do ano, a professora falou que ele era excelente, um menino 

quieto, sossegado, mas agora depois que voltou do meio do ano de novo, que ele voltou com 

esse tipo de coisa. Dentro de casa ele não sai, nenhum deles, são 6, final de semana tão ali, 

quando a gente sai, a gente leva, vai na casa da vó dele, é sempre assim.  

 

Pesquisadora: São seis filhos? 

 

Madrasta: Quatro é do meu marido e as duas que são minha.  

 

Pesquisadora: E faz quanto tempo que vocês estão juntos? 

 

Madrasta: 2 anos. 

 

Pesquisadora: E ao que atribui essa dificuldade? 

 

Madrasta: Eu não sei se é por causa da separação do pai dele com a mãe dele, eu não sei se é 

do tempo que  ficaram com a mãe dele, porque só ficaram na rua. Ele antes morava com a 

mãe dele, na rua aprenderam bastante coisa... quando ele veio pra casa, ele tava 

insuportável. Agora não, ta melhorando, não responde mais, não fala mais aquelas coisas 

que ele falava, palavrão, tipo assim né. Eu falo pra elas, em casa a gente não é assim, a gente 

não fala palavrão, a gente não briga,  muito difícil, e quando vou chamar a atenção, ponho 

de castigo e falo pra ele ficar de castigo pelo que ele fez. Por exemplo, a única coisa que eu 

ponho pra eles fazer em casa, eu dou uma coisinha pra cada um fazer, é limpar o quintal, 

então eu digo, Leonardo vai lá limpar o quintal, porque de manha eu já limpo e de tarde é só 

dar uma varridinha. Aí vão brincar e às vezes tem alguma discussão entre eles. E é desse 

jeito. Agora, ele xingar, falar essas palavras que ele fala na escola, não é de dentro de casa. 

Quando a mãe passa, ele faz de conta que não é a mãe, ele passa e vai embora reto, ela 

nunca ligou pra eles, sempre desprezou, eles ficavam em casa e ela em porta de bar. A maior, 
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que a de 12 anos é a que cuidava deles, que até a pequenininha de 3 anos, chamava ela de 

mãe, a de 12. 

E eu acho que é isso tudo que tá na mente, eu não sei. Acho que não comiam direito, por até 

comida, se eu ponho pra eles, parece que eles querem em comer tudo, porque por exemplo, 

acha que amanhã não vai ter pra eles, aí é o que eu falo, tem que ser devagar, porque todo 

dia, graças a deus, sempre tem, não tem a mistura, mas tem o arroz e o feijão que já é o 

suficiente. 

 

Pesquisadora: Como foi o episódio recente que aconteceu no colégio? 

 

Madrasta: A professora falou que todo dia ele tava passando a mão no menino, não sei se era 

o menino que tava atrás dele ou ele atrás do menino, eu falei, mas isso não pode tá 

acontecendo, isso só não é coisa do Leonardo. Aí eu conversando com ele lá em casa, ontem 

eu falei pra ele “Leonardo, quem que te ensina isso ai? Onde que você tá aprendendo?” ele 

falou, “não porque tem um menino na minha sala que ele falou que se eu não fizer isso, ele 

me bate. Porque depois que ela (professora) me chamou que eu conversei com ele, foi que eu 

conversei com ele em casa. Então precisa ir lá perguntar quem que é esse menino que fica 

ameaçando ele. Ele falou “ele fica me ameaçando, que se eu não fizer isso, ele vai me bater”. 

O pai dele até falou assim “então fala pra ele te bater, mas você não faça isso mais”.  

Agora alguma vez que eu for, porque eu trabalho lá embaixo, eu vou de manhã cedo pra 

deixar ele na escola e ir trabalhar, aí não tem como ir na reunião, eu não vou, mas eu mando 

a de 12 anos ir.  

 

Pesquisadora: E como Leonardo é com tarefas da escola? 

 

Madrasta: Em casa agora, deixa eu ver...  antes de ontem eu levei, só que elas falam que na 

escola ele não faz e não deixa os outros fazer. Por exemplo, faz ditado, ele não quer falar, 

professora fala com ele, ele responde ou faz um gesto com a mão, então além dele não fazer, 

ele atrapalha os outros.  

 

Pesquisadora: Mas, em casa como que é? Ele pega e faz sozinho? 

 

Madrasta: Não, as irmãs dele ajudam ele, a de 12. Ele chega, assiste um pouco de TV e 

depois ele vai fazer lição. Quando ele chega da escola, ele já fala “ó Maria, tenho lição”, 

então eu falo “então tá bom, daqui a pouco a gente faz ou espera sua irmã chegar que daí ela 

ajuda você”. Aí assim, ela ajuda.  

Agora que ele tá comigo que ele tá indo todo dia certinho, mas quando ele tava com ela, que 

ela tava sozinha com eles, ia um dia, ficava 2, 3, 4 dias sem ir, sempre assim, ela não 

mandava eles pra escola.  

 

Pesquisadora: Mas, ele conseguia aprender? 

 

Madrasta: Eu não sei se é dele, ou talvez ele seja assim por revolta, alguma coisa na mente, 

que ele pensa, a gente não sabe o que ele pensa. 

 

Pesquisadora: O que você acha? 

 

Madrasta: Eu acho que é assim, falta de interesse dele mesmo, o que eu acho é assim, porque 

se você ficar aqui em cima dele, por exemplo, continha... você falou 2 vezes, ele vai certinho, 
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o negócio é da desconcentração que ele tem na mente, sai dali, ele desconcentra, não sabe 

mais o que é que você falou. 

 

Pesquisadora: Então ele precisa ter alguém em cima? 

 

Madrasta: É, a maior também é do mesmo jeito. Pediram avaliação pra ver o que tinha, não 

saiu nada, ando atrás de psicólogo, levo ele no CRICCA, toda quarta-feira ele tem, tem que 

fazer fono, até a pequeninha vai ter que ir, a minha chegou carta hoje pra mim poder levar 

também, tudo em psicólogo. A correria minha é grande.  

A gente tá sempre conversando, fala pra ele prestar atenção na professora e não nos colegas, 

ficar como é que chama... fazer toda a lição direitinho e prestar atenção pra poder fazer, 

porque se não prestar atenção, não aprende, não consegue estudar. É isso que a gente fala 

pra ele. Todo dia a noite, todo mundo junto a gente conversa, quando não dou conselho pra 

maior, dou pra de 11, depois eu converso com a minha “não é assim, você tem que respeitar 

os outros, um com o outro, porque vocês são tudo irmãos”. Quando eu to muito cansada, tem 

dia que nem deixo assistir televisão, quando dá 8:30 p.m. já tá todo mundo lá no quarto.  

E outra coisa também, a professora disse que ele andou com umas conversas, falando que ele 

tava em casa e ele pulou o muro porque a polícia tava atrás dele, isso e aquilo, aí ela 

perguntou pra mim e pro pai dele, e eu falei que não, nada disso acontece. Não pula o muro 

em casa, que o muro é bem alto, não tem nem como pular. E ela falou de onde tá saindo? 

Será que é coisa da mente dele? Por que é que ele tá agindo estranho, eu falei que nada 

disso, ele não pula o muro. Eu não sei se ele vê e inventa, às vezes é coisa da imaginação 

dele. 

Uma que não me dá trabalho é a Neide, que é a de 10 anos. 

 

Pesquisadora: Os outros dão que tipo de trabalho? 

 

Madrasta: Ah, que nem a de 12, começou com negócio de namoro, isso e aquilo, mas eu 

cortei né, tirei dela porque ela tem 12 anos, é uma criança.  Coitada, com a mãe já foi 

violentada, tudo isso. O padrasto dela estuprou ela lá, esses dias, foi na segunda-feira, fui 

pegar ela lá na casa dela, ela tava com o pescoço tudo chupado, tudo vermelho, ainda eu 

peguei e levei lá no Conselho, porque depois vai sobrar pra mim e eu não quero, então 

quando peguei ela, já levei lá. 

A outra vem do colégio com blusa, anel, cada dia é uma coisa, tá passando com psicólogo 

toda sexta-feira na APAE.  
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Entrevista com pai e madrasta sobre Leonardo 

 

Pesquisadora: Como você descreveria o Leonardo de uma forma geral? 

 

Pai: Ele é quieto, gosta de chamar a atenção, mas arteiro ele não chega a ser. 
 

Madrasta: como eu falei pra você, em casa em é sossegado. 

 

Pai: é, ele fica bem na dele. 
 

Pesquisadora: E na escola, como ele é? 

 

Pai: Me chamaram lá porque ele tá bagunçando, aí eu chamei a atenção dele. Nas férias, o 
comportamento dele era outro, agora que mudou um pouco, ficou mais agressivo. Chamei a atenção 
dele, vamos ver como vai ficar agora. 
 

Pesquisadora: Mas o que ele está fazendo? 

 

Pai: Bagunçando, respondendo a professora, jogando papel. 
 

Pesquisadora: E o que ele fala quando vocês conversam com ele? 

 

Pai: Ele chora, não fala nada. 
 

Madrasta: tem umas pessoas que falaram que tem até medo dele. Porque ele tá fazendo 

aquelas coisas né, mas sozinho eu tenho certeza que não é. Eu perguntei quem é o menino e 

falo pra ele falar, ele fala que se não fazer o menino bate nele. Em casa ele não é assim. 

 

Pesquisadora: Como que ele reage com as tarefas da escola? 

 

Madrasta: faz quando quer, foi o que a professora falou. Eu fui lá levar um sapato pra ele 

porque o chinelo dele arrebentou, depois que aconteceu isso no colégio e conversamos com 

ele, elas me falaram que ele deu uma boa melhorada. Só que é o jeito dele, fazer, até que faz, 

mas não faz direito, tem que fazer até que página e não faz direito, faz errado e aí não sabe 

ler nada.  

 

Pai concorda. 

 

Pai: ano passado inteiro, acho que eles foram 70 dias, ano passado ele perdeu o ano. Só esse ano 
mesmo, porque ano passado ele não foi pra escola. 
 

Pesquisadora: Ele repetiu? 

 

Pai: Não, o pior é que ele passou. Foi 70 dias na aula e passou.  
 

Madrasta: tem que ver como reprovar ele pra ele refazer, porque ele não aprendeu nada. 

Nem o nome dele ele não sabe por direito.  

 

Pesquisadora: Ao que vocês atribuem essa dificuldade? 
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Pai: acho que ficou algum problema, porque nem alimentação ela não cuidava deles, quando tinha 
eles comiam, quando não tinha... mas no começo do ano ele tava indo bem, não sei o que aconteceu. 
Dava uma melhorada, depois piorava, depois melhorava... conforme a matéria que ia dificultando ele ia 
piorando. Ele e a irmã dele que tá na quarta, quinta-série. A do meio que segurou toda essa bronca.  
 

Pesquisadora: Então a mais velha também tem dificuldade na escola? 

 

Pai: tem, a mais velha tem problema, esse ano que tá dando uma melhorada. Frequenta a APAE. 
 

Madrasta: a Neide depois vai no Zuleika, as minhas estão no Catarina, eu tava até pensando 

em tirar Leonardo do Zuleika e por no Catarina, mas vou ver se ele dá mais uma melhorada, 

porque lá as crianças são muito agitadas, porque aí ele faz o que os outros falam, repete e 

não aprende nada.  

 

Pesquisadora: Vocês acham que ele ter mudado da metade do ano pra cá, foram essas 

amizades? 

 

Pai: eu acho que foi as convivências. 
 

Madrasta: sim.  

 

Pesquisadora: Como vocês lidam com essa dificuldade dele? 

 

Pai: a gente conversa bastante com ele, mas ele fica quieto, não fala nada ou chora.  
 
Madrasta: a gente conversa todo dia com eles antes de ir dormir, fala que tem que estudar.  
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Entrevista com professora Suzana sobre Juliana 

 

Pesquisadora: Como você descreve a Juliana pedagogicamente? 

 

Professora: a Juliana, ela tem muita dificuldade de atenção, então já começa que distrai né, 

então numa explicação, a hora que a gente tá contando uma história, ela já não se concentra, 

então na hora de fazer as atividades, ela tem muita dificuldade. Então na hora que ela recebe 

uma ordem, ela tá desatenta e depois não consegue realizar a atividade.  

 

Pesquisadora: Você acha que a dificuldade dela é atenção mesmo? 

 

Professora: é, já começa na atenção, mas ela tem assim, muita dificuldade no cognitivo, né, 

de tá resolvendo uma questão, compreendendo um problema... ela tem dificuldade.   

 

Pesquisadora: Você acha que ela evoluiu durante o ano, como ela passou com você? 

 

Professora: é, ela avançou, mas muito pouco, eu acho que muito pouco. Ela saiu alfabética, 

mas não alfabetizada.  

 

Pesquisadora: Ela entrou como? Ela sabia escrever alguma coisa, não sabia nada? 

 

Professora: ela conhecia as letras, mas eu não lembro se ela era silábica, teria que olhar a 

avaliação (as professoras realizam uma avaliação dos alunos no começo do ano). 

 

Pesquisadora: Ela consegue escrever alguma coisa? 

 

Professora: então, precisaria pegar a avaliação diagnóstica agora do começo do ano pra 

olhar.  

 

Pesquisadora: ...e em comportamento, como ela era? 

 

Professora: então, na sala ela não dá trabalho. Normal, as vezes conversa com um 

coleguinha, mas a gente chama, ela para na hora, ela é educadinha, não responde, respeita 

as regras, o que você pedir ela colabora, acata. Então eu penso que assim, junta essa falta de 

atenção e um pouco do cognitivo. 

 

Pesquisadora: Ela fica desatenta com o que? 

 

Professora: ela é o tipo de aluna que assim, por exemplo, se eu to contando uma história, que 

todo dia a gente lê uma história, você vê que ela tá ali, mas não tá ali, fica já desatenta. Tá 

explicando um exercício na lousa, você pode olhar que ela não tá ali concentrada, não tá 

prestando atenção, então assim, mais ela se distrai com o que ela tem na mão, estojo, lápis, 

e... demora também pra copiar, “Juliana, você copiou?” as vezes ela tá com o lápis, mas ... 

 

Pesquisadora: Você tem que ficar em cima pra ver se ela tá copiando ou fazendo alguma 

coisa? 

 

Professora: isso. 
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Pesquisadora: E essa dificuldade dela, tanto de atenção quanto cognitiva, você acha que tem 

algum motivo, que razões você atribui a este comportamento? 

 

Professora: olha, eu não sei, porque ela é muito, ela é muito fechada, não é de falar nada pra 

gente, contar, não é uma criança que fala “oh, fulano brigou comigo, bateu...” não é de 

falar, nada. Ela não conta nada, nada, ela é muito fechada. Então é difícil a gente saber né. 

Até assim, na hora de fazer a leitura, ela se recusa a ler, ela vai falar alguma coisa, ela fala 

tão baixinho, que eu ia ficando perto dela assim, mas não dava nem pra ouvir.  

 

Pesquisadora: E você acha que é o quê? 

 

Professora: ah, é uma timidez, mas não sei, uma insegurança, por já saber que ela não sabe, 

não quer se expor na leitura. Não sei falar pra você assim, família, não sei nada, porque 

muita criança chega e fala tudo pra gente, mas ela não falava nada, nada, nada. 

 

Pesquisadora: E a mãe, vinha ao colégio? 

 

Professora: vinha, alguma vezes a mãe vinha, falava “ah, eu não sei porquê ela não 

aprende”, “ah, a gente cansa de ensinar...e ela não consegue aprender”, então eu não sei, se 

ajuda, ela a mãe ajudava a fazer. Esse lado pessoal assim, não posso nem falar nada, porque 

eu desconheço.  

 

Pesquisadora: E ela fazia as lições? 

 

Professora: de vez em quando ela fazia. Não era assim uma criança assídua não, com as 

tarefas. De vez em quando ela fazia... de vez em quando não fazia. Copiava o conteúdo, mas 

não copiava tudo porque era meio devagar, então o caderno tava sempre incompleto. Na 

hora de resolver a atividade, ela não fazia, ela ficava esperando eu colocar a solução na 

lousa para copiar, ela não fazia uma atividade sozinha.  

 

Pesquisadora: Você tinha que ficar chamando a atenção dela? 

 

Professora: é, ou de dupla, se ela fizesse com dupla, que de vez em quando eu coloco pra eles 

fazerem, ou ela ficava esperando, dando uma enroladinha, às vezes eu passava e falava 

“Juliana faz...” , eu passava de novo, não tinha feito. Eu percebia que ela ficava esperando a 

correção da lousa pra copiar.  

 

Pesquisadora: Então tinha muito esse medo de errar e se expor que você falou? 

 

Professora: é. Eu não lembro se ela é filha única, mas a mãe não tem muitos filhos, então 

deve ter atenção né, não sei esse lado emocional, teria que conversar com a mãe. É, ela 

passou de ano porque ela evoluiu um pouco, dá uma olhada na avaliação diagnóstica pra ver 

como ela está, mas acredito que ela está num nível bem aquém da sala. Mas sozinha, nada 

ela produzia. 

 

Pesquisadora: Na parte matemática, ela sabia alguma coisa? 

 

Professora: em contas, ela sabia com o palitinho, você ia orientando ela ia contando, ficar em 

cima, e sem objeto concreto, ela não conseguia também, mesmo com objeto, tinha que ficar 

em cima, pega tanto.  
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Entrevista com mãe sobre Juliana  

 

Pesquisadora: Como você descreve a Juliana de maneira geral? 

 

Mãe: ela é muito boazinha, é tímida, educada. Mas é a timidez que atrapalha. Em casa, 

comigo ela fala. Mas com outras pessoas, não fala nada, se ela estivesse aqui não ia falar. 

Ela só faz assim (balança afirmativamente) com a cabeça. Acho que ela puxou eu, porque 

também sou tímida, mas eu não sou tão tímida.  

 

Pesquisadora: E na escola, quais são os comportamentos dela? 

 

Mãe:  é muito tímida, não faz perguntas quando não sabe, então quando não sabe, não faz 

porque tem vergonha de perguntar. As professoras falam que ela é muito tímida e não 

acompanha a turma, de comportamento ela vai bem, pois não conversa, fica quietinha.  

 

Pesquisadora: Qual a reação dela frente às tarefas da escola? 

 

Mãe: ela chega em casa e vai brincar, depois eu pergunto se tem tarefa e ela faz.  

 

Pesquisadora: Desde quando apresenta dificuldade? 

 

Mãe: Sempre teve. Deve ser algum trauma, mas não sei do que seria.  

 

Pesquisadora: Ao que atribui essa dificuldade? 

 

Mãe: Não sei, porque já levei em médico, ele pediu pra fazer um monte de exames pra ver 

porque ela não fala, mas levei os resultados pra ele e não tinha nada de errado. Deve ser 

algum trauma, mas não sei.  

 

Pesquisadora: Você consegue imaginar alguma coisa? 

 

Mãe: Talvez a falta do pai, pois ele nunca foi presente... eu sei a falta que um pai faz.  

 

Pesquisadora: Como você sabe? 

 

Mãe: quando eu morei com o pai da minha segunda filha, ela deu uma melhorada, na 

timidez, na escola, mas ele morreu faz 2 anos já, e aí ela voltou tudo. Eu crio as duas sozinha, 

o pai da primeira filha eu só tive ela com ele, ele nunca se interessou em visitar ela, aí 

quando tava morando com o pai da segunda filha, ele veio procurar, mas depois parou.  

 

Pesquisadora: Como lida com essa dificuldade dela? 

 

Mãe: eu tento conversar com ela, mas quando tem outra pessoa perto, ela fica tímida, até da 

minha irmã, tia dela, ela tem vergonha. E eu cuido delas sozinha, porque minha mãe e meus 

irmãos não ligam pras minhas filhas. Já o meu pai é separado e vive com outra mulher. 

 

Pesquisadora: E você tem contato com ele? 

 

Mãe: sim. 
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Pesquisadora: Por que você acha que sua família não liga para suas filhas? 

 

Mãe: ah, porque não visita, não pergunta se eu preciso de alguma coisa, coisa que faz com os 

filhos da minha irmã, às vezes fica dias sem ir lá falar comigo e ver elas. 

 

 

 

  



90 

 

Entrevista com professora Vera sobre Beatriz 

 

Pesquisadora: Como descreve Beatriz pedagogicamente? 

 

Professora: a Beatriz o rendimento dela é praticamente zero. É uma aluna inclusa né, ela 

frequenta período contrário ao da APAE. Ela teve uso de fralda no começo do ano (em 

2010), que ela tem problema na bexiga que ela não segura, não segurava a urina, aí com a 

APAE começou a fazer um tratamento, tomar medicação e fazer o controle aqui na escola, 

toda hora tinha que lembrá-la de ir ao banheiro, até ela começar a pedir. A aprendizagem 

dela assim, ela escrevia o nome, mas ela copista, só copiava, escrevia o nome porque... 

decora, mas... tanto é que eu reprovei, reprovei ela.  

 

Pesquisadora: E ela mudou de colégio esse ano? 

 

Professora: é, eu não sei nem pra onde ela foi. A mãe dela falou que acho que ia pra Brotas, 

outra cidade. E muito problema familiar também ela tinha, muitas brigas, ela chegava na 

segunda, ela chorava, chorava, chorava, depois ela conseguia contar o que acontecia, que a 

mãe brigava, ela fazia um tratamento na Unicamp - o pai brigava aliás - e quem levava era 

uma tia,  que ia junto com a mãe, e como essa tia começou a ter um relacionamento com uma 

pessoa que era casada, o pai não permitiu mais que a tia ficasse próxima da mãe, então não 

tinha mais como levar pra Unicamp, então parou o tratamento.  

 

Pesquisadora: E era um tratamento pra esse problema da bexiga? 

 

Professora: isso, e ela tem dificuldade também porque, ela morava num bairro que se 

chama... ai, esqueci... Itupeva, e é tipo um clã esse bairro, um casa com o outro, então tem 

muito casamento entre primos, tanto é que tem, acho que umas 8 pessoas nesse bairro que 

frequenta a APAE, que eu trabalhava na APAE, então que são da... que frequentam a APAE 

porque tem muitos deficientes. 

 

Pesquisadora: E você acha que a Beatriz tinha algum problema neurológico? 

 

Professora: tinha. 

 

Pesquisadora: Ela não conseguia aprender? 

 

Professora: não.  

 

Pesquisadora: Você acha que essa dificuldade dela era... 

 

Professora: devido a deficiência mental mesmo. Eu acho que tudo colabora né, de repente ela 

tem uma deficiência mental e depende do grau da deficiência também, que eu não tinha, pedi 

várias vezes pra APAE um relatório sobre a... um diagnóstico dela. Por isso que eu não 

acredito na inclusão, porque não tem essa abertura.  

 

Pesquisadora: Então precisaria a APAE ser mais presente? 

 

Professora: isso e a escola também, teve visita da professora da APAE aqui, eu cheguei 

também a ir umas duas, três vezes até a APAE, elas ficaram de me mandar o relatório, como 

eu trabalhei 12 anos lá, então elas ficaram... mesmo tendo essa abertura, não mandaram. 
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Pesquisadora: A parte da fralda que você comentou, elas que te orientaram, como foi? 

 

Professora: eu fui até lá. Eu fui até lá pra saber da fralda, porque usava, como era, porque é 

difícil você pegar a criança, e por causa da deficiência mental dela mesmo, ela não trazia 

tantas informações. Aí eu fui até lá, eles ligavam de vez em quando pra saber como eu tava 

com ela, porque ela não aprendia, mesmo com um trabalho diferenciado que a escola propôs. 

Eu tinha uma auxiliar de sala, que ajudava a Beatriz, a Gabriela também, eu reprovei 

também, mas a Gabriela já sabe ler, da APAE, eu tinha acho que 5 (alunos). 

 

Pesquisadora: ...e comportamento, como ela era? 

 

Professora: ela era quieta, fechada, tinha alguma coisa que eu não sei, que ela ficava muito 

de pé, qualquer coisa chorava, bebezão... era um bebezão mesmo. 

 

Pesquisadora: E ela tinha amizades? 

 

Professora: tinha, tinha amizades, mas não fazia questão. A irmã, sempre quem dava os 

recados era a irmã, ela era muito dependente. Quem vinha buscar era a irmã. A irmã se 

preocupava muito com ela, a irmã também tem atraso, menos que a Beatriz.  

 

Pesquisadora: A família dela é grande, você chegou a conhecer mais alguém fora essa irmã? 

 

Professora: então, os pais não vinham, toda vez que ela chorava parecia... eu acredito que 

tinha alguma coisa mais séria dentro dessa família e a mãe não vinha por causa disso.  

 

Pesquisadora: Vocês percebiam que tinha alguma coisa, como essa história do pai, ele 

mandava ali na família... e, de repente não deixava elas fazerem muitas coisas? 

 

Professora: isso. E o irmão também, tinha muita briga entre o pai e o irmão. Todo final de 

semana tinha uma briga, principalmente com esse irmão.  

 

Pesquisadora: Esses dias que ela chegava chateada, que você comentou que depois de um 

tempo ela conseguia falar dessas brigas, ela rendia menos? 

 

Professora: ela já não rendia nada. Ela já tem o problema da deficiência, mais o problema 

familiar, então... 

 

Pesquisadora: Eu consegui falar com a mãe, liguei e ela preferiu me encontrar aqui na escola 

mesmo. 

 

Professora: pode ser porque eu chamava quando tinha problema mesmo e acho que a mãe já 

pensava “ah, ela vai chamar, vai perguntar...” eu não faço ideia do que, mas alguma coisa 

tinha nessa família. Aí eles saíram também do Itupeva, foram morar na cidade, ela sempre 

falava que ia mudar, mudar de cidade, eu ficava confusa, chamava a mãe pra saber, mas não 

tinha resposta.  
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Entrevista com mãe de Beatriz 

 

Pesquisadora: Você disse que sua mãe não te pôs na escola? 

 

Mãe: Não... 

 

Quantos filhos você tem? 

 

Mãe: 10, só que 2 não moram comigo, os gêmeos, um mora lá no sítio e o outro mora com o 

meu cunhado. 

 

Pesquisadora: E a Beatriz, de maneira geral, como que ela é? 

 

Mãe: Ai, agora você me apertou. Tem dia que ela tá boa, mas tem dia num tá,tem dia que ela 

tá muito nervosa...muito irritada. 

 

Pesquisadora: Como que ela fica quando está nervosa? 

 

Mãe: Ah, tem dia que já começa a chorar, ela briga demais, ela fica muito nervosa, tem duas 

escolas pra ela ir. 

 

Pesquisadora: Duas escolas? 

 

Mãe: É, ela vai na APAE, dá maior trabalho pra ponha ela no ônibus. É muito nervosa, tem 

dia não, ela tá calma, mas tem dia... muito nervosa. 

 

Pesquisadora: Esse nervosismo dela é como? 

 

Mãe: Ah, tem hora ela chora, tem hora ela briga com a irmã dela, não quer ir. 

 

Pesquisadora: Mas é sempre porque não quer ir pra APAE ou tem outras coisas que deixam 

ela nervosa também? 

 

Mãe: Ah, tem dia que ela não quer vir na escola, dá o que fazer pra ela vir. Tem que agradar 

ela muito pra trazer, aí agrada ela e ela vem. Não é, ela tem problema né, tem problema na 

bexiga... infecção, toma muito remédio, fica tomando antibiótico, fica irritada, toma remédio 

o mês inteiro. Eu parei de levar, agora tem que levar na APAE, na médica que tem lá, eu 

troquei de médico, então tem que fazer outros exames semana que vem. Nunca melhora a 

infecção dela.  

 

Pesquisadora: É uma infecção de bexiga que ela tem? 

 

Mãe: Isso. Ela sente muita dor, nem 27kg ela não tem e tá com 9 anos. É magrinha, 

miudinha. 

 

Pesquisadora: Como você vê o comportamento dela aqui na escola? 

 

Mãe: Você sabe que eu vim aqui uma vez na reunião, na outra eu tava cuidando do meu pai, 

meu pai tá na cama e não tem como eu vim. Daí eles mandam recado, bilhete pra mim né. 

Não sei se ela tá comportando bem aqui, porque eu não vim. 
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Pesquisadora: Quando você veio nessa reunião, o que falaram dela? 

 

Mãe: Que ela tá comportando bem, só que ela não tá conseguindo acompanhar, não faz a 

lição, quer fazer só de forma, não consegue fazer de mão. Pela idade dela era pra estar já 

adiantada. Aí assim, eu tenho que ficar em cima dela pra ela fazer, se não, ela não faz. Mas 

sempre eles não mandam, é difícil o dia de eles mandarem, tem um dia deles mandar. 

 

Pesquisadora: Como é, ela chega em casa e fala que tem tarefa?  

 

Mãe: A outra irmã dela chega e conta né. 

 

Pesquisadora: Ela estuda aqui também? 

 

Mãe: Estuda. 

 

Pesquisadora: Na mesma sala? 

 

Mãe: Não, não é na mesma sala. É que as duas comentam no caminho a hora que vai 

embora, então uma comenta coma outra. 

 

Pesquisadora: E a outra vai bem na escola? 

  

Mãe: E sem a irmã dela, ela não vem na escola aqui.  

 

Pesquisadora: E a outra faz as tarefas? 

 

Mãe: Faz. 

 

Pesquisadora: Mas, a Beatriz não gosta de fazer tarefa? 

 

Mãe: Não gosta. 

 

Pesquisadora: E aí, como faz? 

 

Mãe: Ah, tem a outra menina de 15 anos, nós agrada ela. 

 

Pesquisadora: Vocês ficam em cima pra ela fazer? 

 

Mãe: É, se não ela não faz, se fala alguma coisa ela começa a chorar e não faz. Então tem 

que agradar. 

 

Pesquisadora: Se der bronca, ela chora? 

 

Mãe: É. 

 

Pesquisadora: E agrada como? Como faz pra agradar Beatriz? 

 

Mãe: Ah, fala que vai comprar alguma coisa pra ela, ou fala que vai levar ela pra passear, 

isso toda vez, se não, ela não faz. 
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Pesquisadora: E vocês acabam comprando alguma coisa pra ela? 

 

Mãe: Às vezes compra, quando tem dinheiro compra, mas quando não tem, aí não compra. Aí 

distrai ela com alguma outra coisa.  

 

Pesquisadora: Desde quando a Beatriz tem dificuldade? 

 

Mãe: Ah, desde que ela entrou viu. Eu morava lá no sítio né, ela estudava no Sta. Tereza, ah, 

lá tava difícil. 

 

Pesquisadora: Desde que ela entrou na escola? 

 

Mãe: Ah, a lição dela, ela fazia errado, escrevia ao contrário, ela fazia muita coisa que não 

dava certo. Quando ela entrou na APAE, primeiro ano deu trabalho, nossa, só chorava, ia 

chorando. Eu punha ela na perua, ela mentia pra professora que tava com dor de cabeça pra 

não ir, a diretora lá do sítio mandava embora pra minha casa. Eu falava pra ela “não pode 

fazer isso”. 

 

Pesquisadora: Ela fugia da APAE? 

 

Mãe: É, ela falava que tava com dor de cabeça pra ir embora. Era mentira dela, porque 

chegava em casa, ela não tinha nada.  

 

Pesquisadora: E aí, como você fazia? 

 

Mãe: Teve uma época que ela foi e foi indo, agora ela vai. Mesmo assim ainda vai chorando 

tem dia. Não quer ir, agrada e aí ela vai. 

 

Pesquisadora: Ela só ia na APAE antes? 

 

Mãe: Não, nas duas escolas, só que ela não ia pra casa, lá no sítio ela não ia na minha casa, 

agora ela vai. Mudei aí, então ela vai na minha casa e depois pega um ônibus. Lá não, lá eu 

já aprontava pra escola e da escola ela já ia.  

 

Pesquisadora: Então aqui ela vai pra casa almoçar? 

 

Mãe: Aqui ela vai na casa, só que ela já vai almoçada daqui. 

 

Pesquisadora: Por que você acha que ela tem dificuldade? 

 

Mãe: Bom, os irmãos dela todos deram trabalho.  

 

Pesquisadora: Deu trabalho como? 

 

Mãe: Só seguia, não aprendeu, muitos não aprenderam. Só dois mesmo que aprenderam nas 

escolas. O mais velho de tudo foi na APAE acho que até os 17 anos, aprendeu muito 

pouquinho. Agora tem mais um na APAE também. Acho que é da família né, porque os outros 

também têm. 

 

Pesquisadora: Esses dois que aprenderam, já terminaram a escola? 
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Mãe: Não, já saiu, porque não quis mais, tá trabalhando. Agora a menina tá na academia 

ainda, a Neuza que tá aqui, tá indo bem. Ela tem 11 (anos). A Beatriz tá difícil. 

 

Pesquisadora: E como você e o pai dela lidam com essa dificuldade? 

 

Mãe: Ah, tem dia que tá bem, tem dia que não tá.  

 

Pesquisadora: Percebi que você tenta fazer ela vir. 

 

Mãe: É, eu agrado, pra ver se ela aprende logo, eu falo pra ela aprender logo e terminar a 

escola, eu tento agradar ela.  

 

Pesquisadora: O que faz pra ajudá-la?  A escola pede ajuda? 

 

Mãe: Eles falam pra conversar com ela na casa, que eles não podem ficar sem fazer, aí eu 

converso com ela. Eu falo pra ela, que ela tem que estudar pra aprender. Tem dia que ela tá 

animada, hoje mesmo ela aprontou correndo pra vim, sem mandar eu aprontar. O dia que ela 

tem vontade, ela apronta sozinha, ela mesmo se vira. Hoje eu acordei, ela já tava aprontada, 

mas tem dia que dá o que fazer pra aprontar.  

 

Pesquisadora: E esses dias que ela se anima é bastante ou são poucos? 

 

Mãe: É bastante. 

 

Pesquisadora: Os dias em que ela dá trabalho pra ir são poucos? 

 

Mãe: É, ontem mesmo ela saiu daqui e ela pega ônibus meio dia, já tomou banho, apronto e 

já foi pegar o ônibus da APAE, mas o dia que quando não quer...  

 

Pesquisadora: Como são os dias que ela não quer ir? 

 

Mãe: Ela fala que não quer ir, que não sei o que, tem dia eu deixo ela não ir, esses dias 

mesmo ela tava chorando, aí o motorista do ônibus disse “ah, não adianta ela ir chorando”, 

vai chegar na escola, ela não vai conseguir. Aí eu levei ela pra trás. Mas tem dia que eu não 

deixo, mesmo chorando no ônibus ela vai.  

 

Pesquisadora: Quando ela fica em casa, fica fazendo o quê? 

 

Mãe: Fica assistindo televisão, brincando... só que ela não briga também, ela fica e nós não 

briga. 

 

Pesquisadora: Se ela fica(em casa), ela não briga? 

 

Mãe: É, ela não briga.  

 

Pesquisadora: E você, falou que você não estudou?  

 

Mãe: Não, nenhuma série.  

 

Pesquisadora: E como você sabe ler? Pelo menos assinar seu nome? 
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Mãe: Uma prima minha que me ensinou.  

 

Pesquisadora: E por que não estudou? 

 

Mãe: Minha mãe não quis, eu tinha que olhar meus dois irmãos.  

 

Pesquisadora: E você queria ter estudado? 

 

Mãe: Queria, faz falta pra gente, no tempo da gente não tinha nada dessas coisas que tem 

hoje.  

 

Pesquisadora: E por você não ter estudado, você acha importante seus filhos estudarem? 

 

Mãe: Sim. 

 

Pesquisadora: Seu marido estudou? 

 

Mãe: Ele foi até a terceira série, mas não aprendeu muito não. Ele ia pra escola e fazia 

bagunça. E naquela época não tinha esses reforços, hoje já é diferente.  

Só que eu sei mais que minha irmã que foi pra escola, eu sei ler, ela não sabe. Assim, se fala 

pra ir em tal lugar, eu vou, agora minha irmã não sabe, não conhece dinheiro. Minha irmã 

foi na escola e não aprendeu, não conhece nem dinheiro, a mais nova. 

 

Pesquisadora: Então aí a escola não fez muita diferença? 

 

Mãe: Não. Eles perguntam, como você sabe? Eu falo, “eu sei”. Um dia se a gente passa num 

lugar a gente não esquece. Eles falam que eles vão e não acham. A gente tem que se virar, 

não sabe ler, mas tem que... tudo as coisas que eu vou, é só eu, meu marido não vai.  

 

Pesquisadora: O que seu marido faz? 

 

Mãe: Ele trabalha só. Na roça. Eu que vou no médico, criança fica doente, é tudo eu.  Pagar 

conta, loja é eu, um monte de coisa, então tem que saber, porque se não...  

 

Pesquisadora: E os filhos? 

 

Mãe: Os filhos não vão, nenhum.  

 

Pesquisadora: Quantos anos tem o mais velho? 

 

Mãe: 24. 

 

Pesquisadora: E todos eles terminaram o colégio? 

 

Mãe: Não, nenhum. 

 

Pesquisadora: E o marido, também gostaria que eles estudassem? 

 

Mãe: Sim, mas muitos não vai. O meu, o Paulo, deu muito trabalho na escola também, não 

estudava. Até a professora falou pra mim que não era pra por no Loreto (uma escola da 
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cidade), porque ia complicar pra mim, que ele era muito briguento. Aí ele saiu, na quarta 

série ele saiu, mas ele sabe um pouco. Todos eles saíram na quarta série. Eles não gostam de 

estudar. 

 

Pesquisadora: E a Beatriz? 

 

Mãe: Ah, ela tem dia que ela gosta sim, ela chega em casa, fala que fez lição, que estudou 

bem, é assim... tem dia que ela faz, tem dia que ela não quer mesmo, mas tem que fazer. 

 

Pesquisadora: Na escola, o que as professoras falaram é que ela tem dificuldade pra 

acompanhar a turma?  

 

Mãe: É. 

 

Pesquisadora: Mesmo você tendo esse empenho, não foi pra escola e aprendeu tanto... 

 

Mãe: É. 

 

Pesquisadora: Elas puxaram pra quem? 

 

Mãe: Acho que para o pai né (risos).  

 

Pesquisadora: O pai não gosta de estudar? 

 

Mãe: É verdade! Acho que não, porque ele ia na escola fazer bagunça só.  

 

Pesquisadora: Você tem 10 filhos? 

 

Mãe: Isso... 

 

Pesquisadora: Qual parou na quarta série? 

 

Mãe: O Tiago. O outro tem 16 anos e tá na APAE. O que mora aqui na cidade eu não sei, 

porque mora com a minha cunhada. Agora o Guilherme parou na quinta série, que tá no 

Loreto (outra escola).  

 

Pesquisadora: Nenhum deles quis terminar? 

 

Mãe: Só a Marina que tá animada né.   

 

Pesquisadora: Tem mais alguma coisa da Beatriz que você acha importante falar? 

 

Mãe: Não. Só isso. 

 

 

 

 


