
TÍTULO: ESTUDO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESCOLA E EDUCAÇÃO ENTRE
CRIANÇAS E FAMÍLIAS EM UMA ESCOLA EM REGIÃO DE VULNERABILIDADE NA ZONA NORTE DE
SÃO PAULO.

TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PsicologiaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIPINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): ALINE GAGLIANOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOÃO EDUARDO COIN DE CARVALHOORIENTADOR(ES): 



     

 

 

UNIVERSIDADE PAULISTA 

VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA 

 

 

 

 
 

ESTUDO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 
ESCOLA E EDUCAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E FAMÍLIAS 
EM UMA ESCOLA EM REGIÃO DE VULNERABILIDADE 

NA ZONA NORTE DE SÃO PAULO. 
 

Autora: Aline Gagliano 
Orientador: Prof. Dr. João Eduardo Coin de Carvalho 

 

2018 
9º Semestre 

São Paulo - SP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa Financiada pela Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 
da UNIP, no Programa “Iniciação Científica”.  

É proibida a reprodução total ou parcial. 

Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 



1 
 

ESTUDO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESCOLA E 

EDUCAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E FAMÍLIAS EM UMA ESCOLA EM 

REGIÃO DE VULNERABILIDADE NA ZONA NORTE DE SÃO PAULO 

 

Autora: Aline Gagliano 

 

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 

 

 
Resumo:  

As escolas públicas brasileiras têm construído um projeto para a 

educação de crianças e adolescentes que não contempla as condições 

de exclusão e sofrimento que caracterizam a realidade brasileira. É 

importante discutir a função da escola, as condições necessárias para 

alcançar o sucesso no processo ensino-aprendizagem, além de buscar 

recursos para construir nas comunidades dispositivos para o 

enfrentamento crítico da desigualdade e o exercício da participação 

cidadã. O objetivo desta pesquisa foi estudar as representações sociais 

sobre escola e educação entre famílias de comunidade da Zona Norte 

de São Paulo. A pesquisa poderá contribuir para políticas públicas 

voltadas para o apoio e assistência às escolas e para diminuição de 

alunos com problemas de aprendizagem. Foram realizadas 4 entrevistas 

semiestruturadas com familiares de crianças que frequentam o Ensino 

Fundamental II. De acordo com dois familiares entrevistados não há 

uma preparação das escolas para incluir alunos com dificuldade de 

aprendizagem e diagnosticados com alguma patologia. Foi observado 

também que todos os familiares entrevistados entendem a escola e os 

professores como responsáveis pela educação em sua totalidade, sendo 

secundário o papel da família. Além disso, para este grupo de 
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entrevistados, não há uma relação direta entre o que é aprendido na 

comunidade e na escola, são processos distintos. Os familiares 

entrevistados estão envolvidos ativamente quando há dificuldade de 

aprendizado das crianças, porém não há uma clareza sobre a 

necessidade do acompanhamento dos familiares neste processo. Os 

resultados indicam a importância da construção de estratégias que 

aproximem escola e comunidade no processo educativo. 

 

Palavras-chave: psicologia, comunidade, ensino-aprendizagem. 
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Abstract:  

The Brazilian public schools have built a project for the education of 

children and adolescents that do not cover the conditions of exclusion 

and suffering that characterize the Brazilian reality. It is important to 

discuss the function of the school, the conditions necessary to achieve 

success in the teaching-learning process, in addition to get resources to 

build communities to face critical devices of inequality and the exercise 

of citizen participation. The objective of this research was to study the 

social representations about school and education among families of the 

community of the north zone of São Paulo. The research could 

contribute to public policies for the support and assistance to schools 

and to decrease of students with learning problems. 4 semi-structured 

interviews were carried out with families of children who attend the 

elementary school II. According to two family members interviewed there 

isn’t a preparation of schools to include students with a learning disability 

and diagnosed with any pathology. It was also noticed that all the 

families interviewed understand the school and teachers as responsible 

for your entire education, being the role of secondary family. In addition, 

for this group of respondents, there isn’t a direct relationship between 

what is learned in the community and at school, are distinct processes. 

Family members interviewed are actively involved when there is difficulty 

of learning of children, but there is no clarity the need for monitoring of 

families in this process. The results indicate the importance of building 

strategies that approach school and community in the educational 

process. 

 

Keywords: psychology, teaching-learning community. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A literatura indica que é significativo o número de estudantes que não 

conseguem aprender durante os três primeiros anos do ensino fundamental, 

situação que se agrava dada a importância destes primeiros anos neste processo 

(GUARNIER; VIEIRA, 2009). 

Muitos professores se queixam de que não estão preparados para lidar com 

as causas dos problemas de aprendizagem apresentados pelos alunos e muito 

menos com as consequências psicológicas do fato de que eles não possam 

aprender no momento em que o deveriam fazer, solicitando novos olhares para a 

compreensão e atuação no processo de educação (ANDRADA, 2005), nem sempre 

realizados. Nesta falta, são prejudicados a motivação para o estudo, o vínculo com 

os professores e colegas de classe, a disciplina escolar, a frequência à escola e 

assim se deteriora a capacidade para lidar com a escola, os estudos e a 

aprendizagem. 

Neste contexto, embora se aceite que uma pequena porcentagem de 

estudantes no ensino fundamental pode apresentar dificuldades de natureza 

biológica para a aprendizagem, pode-se dizer que estas não são as únicas causas 

que produzem a impossibilidade de aprender, já que é bem conhecido que mesmo 

os alunos com déficits biológicos, tais como surdo-cegueira, cegueira, surdez e 

deficiência mental podem aprender quando são empregados métodos e 

procedimentos pedagógicos adequados de acordo com um determinado déficit. Se é 

assim, como se pode aceitar que crianças diagnosticadas com dificuldades de 

aprendizagem e que só têm, quando têm, déficits biológicos residuais ou menores, 

não podem aprender com métodos e procedimentos adaptados às suas 

necessidades? (GARCIA; BEATON, 2004). 

Segundo Dessen e Polonia (2007) para entender o papel e participação da 

escola no desenvolvimento do indivíduo é preciso compreender que “a escola 

proporciona o emprego da linguagem simbólica, a apreensão dos conteúdos 

acadêmicos e compreensão dos mecanismos envolvidos no funcionamento mental, 

fundamentais ao processo de aprendizagem”. 

Entende-se como condições de aprendizagem o desenvolvimento da 

linguagem oral, vocabulário, estrutura gramatical, pronunciação, ritmo, de tal forma 
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que a criança deve compreender a fala e ser capaz de relatar fatos. Além disso, 

deve acontecer o desenvolvimento da capacidade de modelar – desenhar vários 

objetos, desenvolvimento psicomotor, orientação espacial, esquema corporal. No 

caso de alunos da educação infantil promovem este desenvolvimento o vínculo 

afetivo emocional, a atividade com objetos reais, utilizados como instrumentos, a 

representação do objeto utilizado na brincadeira, a produção de modelos – jogos de 

construção e a consciência de que a fala pode ser representada (graficamente).  A 

passagem para a escrita, isto é, o sistema de códigos que substitui a palavra e 

representa os objetos da realidade, implica a inserção do sujeito no domínio 

simbólico. Em outras palavras, o que possibilita a construção de sistema simbólico é 

a construção de um processo de consciência sobre a representação do código 

escrito. (ALEXANDROFF, 2010). 

Na perspectiva histórico-cultural o desenvolvimento da criança se faz quando 

esta domina as funções simbólicas (VYGOTSKY, 2007). No contínuo, a instituição 

da conscientização, o jovem capaz de buscar autonomia e protagonismo, prontidão 

e disposição para a crítica. Neste processo, é que se realiza o trabalho de 

integração da realidade, isto é, de percepção do todo em detrimento dos fragmentos, 

o que tem para a formação do sujeito a mesma importância que o a processo 

psicossocial de conscientização (FREIRE, 2011). O trabalho de integração (perceber 

o todo em detrimento dos fragmentos) está para a formação do sujeito assim como a 

conscientização (processo psicossocial). Negar o que o outro oferece (em oposição 

aos seus próprios argumentos) é estratégia que nega, de fato, um modelo de 

pensamento, o pensamento dialético (tese-antíteses-síntese). A exclusão do 

pensamento dialético do vocabulário e dos processos da psicologia produz e 

alimenta, o que aqui pode ser recuperado, alimenta a ação transformadora do 

próprio profissional. 

Uma condição importante do processo que leva a criança ao domínio do 

simbólico é reconhecer que este processo se faz coletivamente, que o acesso ao 

simbólico, que na escola se realiza como entrada na linguagem e no campo da 

ciência exige uma inserção num universo compartilhado, assim necessariamente 

social e mediado pela linguagem. Embora a ausência de um desenvolvimento real 

não seja um limitante para que ele possa vir a ser cidadão, cria resistências para a 

construção de um sujeito instrumentalizado para interferir na sua realidade através 
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de uma leitura crítica, militante e apaixonada. Assim, o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores é condição também para tratar de questões no âmbito da 

psicologia social comunitária - cidadania, crítica, participação nas suas 

comunidades, apropriação dos instrumentos necessários para pensar e modificar 

suas realidades, contribuindo para a instituição de relações comunitárias 

(GUARESCHI, 1996).  

Desta forma, entender a perspectiva de crianças, educadores ou comunidade 

sobre o processo de aprendizagem, a educação e a relação com a escola, algo que 

tem acontecido apenas circunstancialmente na realidade brasileira (GONÇALVES, 

2013; ALVES-MAZOTTI, 2007; AZEVEDO, 2011), deve ser compreendido como 

ação decisiva para a construção de estratégias que permitam a plena participação 

no processo educacional e de instituição de cidadania em escola efetivamente 

democráticas (SAVIANI, 2008; GRAVATÁ et al., 2013). 

A democratização do ensino é definida por dois elementos importantes: um 

diz respeito ao acesso universal ao ensino, que possibilita uma sociedade 

emancipada da opressão que se segue, porque permite ao indivíduo ter 

conhecimento sobre o mundo que o cerca; outro elemento diz respeito à 

permanência do educando na escola e a consequente terminalidade escolar, ou 

seja, permite o indivíduo permanecer na escola até um período terminal significativo, 

tanto para o ponto de vista individual como social. Contudo, há brechas na 

legislação brasileira que interrompem essa democratização, através da dificuldade 

do acesso do aluno à escola, localização geográfica e social daquela determinada 

comunidade, contribuindo para a evasão e repetência escolar, que são indicativos 

do fracasso escolar. (LUCKESI, 2011). 

De acordo com Carvalho (2005), Moscovici foi um dos muitos pesquisadores 

interessados em constituir um campo de trabalho onde se pudesse recuperar a ideia 

de grupo dentro da psicologia social. Preocupado com os problemas sociais do 

nosso tempo, Moscovici se deparou com o fenômeno da representação social. 

Surgindo de uma rede de interações em constante mudança, a representação social 

propicia não apenas o reconhecimento do mundo como também é uma preparação 

para a ação que reconstrói o meio, não apenas o reproduz. A representação social é 

uma ferramenta que fornece ao indivíduo parâmetros para o comportamento e 

orientação para as relações sociais. Integrando o que é desconhecido, a 
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representação social possibilita apontar a importância do senso comum nas ações 

dos indivíduos no mundo e é ferramenta conceitual e metodológica importante para 

compreender o que pensam grupos em contexto histórico-social. 

A interação social do indivíduo está relacionada diretamente às relações que 

o mesmo mantém dentro do seu ambiente familiar. Visto que o âmbito familiar é o 

primeiro contato que o sujeito tem após seu nascimento, suas experiências ali 

vivenciadas e aprendidas se repercutirão para seus demais relacionamentos sociais 

coletivos e também individual, transformando sua realidade social e seu 

comportamento na medida em que for interagindo com o meio. Lembrando que 

nesses demais relacionamentos coletivos entram a questão da escola e seu 

desenvolvimento como ser humano (DESSEN; POLONIA, 2007). 

Segundo Barros e Santos (2015), “a função da família e da escola é educar 

para a vida, fazer do homem um ser humanizado, focando em sua aprendizagem 

através de uma relação afetiva e compromissada” (p.40). Por isso, devemos levar 

em consideração a importância do papel da família no processo ensino 

aprendizagem do indivíduo, na construção do conhecimento do mesmo. A estrutura 

familiar é ligada diretamente à construção dos conceitos morais da criança, portanto, 

serve como base para o desenvolvimento e envolvimento da mesma na instituição 

escolar. Atualmente, vemos muitas famílias desestruturadas e desinteressadas, que 

não apoiam o desenvolvimento da criança, além disto, também temos a falta da 

escola em ser um ambiente agradável para despertar o interesse do aluno para 

estudar, com isso, há a dissolução da tríade família-escola-aluno resultando em 

queixas escolares que contribuem diretamente para o fracasso escolar. (BARROS; 

SANTOS, 2015). 

As famílias por serem grandes influenciadoras no desenvolvimento da 

criança, por vezes não contribuem para o despertar da mesma para o aprendizado. 

Convenhamos que isso não é intencional, visto que muitos pais não possuem gosto 

por leitura, não concluíram o ensino básico (não sabem ler e escrever direito), não 

possuem interesses culturais, tais quais como idas a museus, concertos. Em 

contraponto temos uma escola que cobra cada vez mais disciplina dos alunos, 

domínio de conteúdos que muitas vezes eles desconhecem, excelência na escrita, 

não respeitando os limites de cada indivíduo, tanto na absorção como propagação 

do conteúdo aprendido. Diante desta incapacidade generalizada, acontecem as 
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desistências escolares, conflitos em sala compostos por castigos, agressões, 

rebeldias, perpetuando o fracasso e derrota escolar interrompendo o ciclo de 

desenvolvimento do indivíduo (TONUCCI, 2015). 

Ao falar sobre a falta da escola em proporcionar um ambiente agradável para 

o aluno despertar seu interesse em aprender, não estou limitando em estrutura 

física, mas sim abrangendo à estrutura docente e funcionários da instituição escolar. 

Para tal, são necessárias pessoas empenhadas em transformar uma escola em um 

local de aprendizado agradável, através da capacitação dos educadores como 

gestores do conhecimento e da aprendizagem, porque estes colaboram diretamente 

para a formação de um aluno como mediadores deste processo. Vemos 

profissionais da educação perdendo o sentido de seus propósitos, através de lutas 

por salários e condições de trabalho melhores, sem esclarecer as justificativas e 

finalidades das mesmas ressaltando a importância da existência dessas profissões, 

transpassando aos alunos suas insatisfações e impactando diretamente na 

aderência dos envolvidos durante o processo de ensino-aprendizagem. (GADOTTI, 

2016). 

A escola, visando manter a tríade família-escola-aluno, pode promover 

parcerias participativas das famílias através de projetos específicos visando 

ultrapassar essas barreiras e dificuldades iniciais. Sabemos que há resistências por 

parte da escola e da família na promoção destes projetos, contudo, é necessário 

voltar o olhar para esta situação para fortalecer o vínculo e manter todos os aliados 

focados no mesmo objetivo, que é o desenvolvimento e aprendizado do aluno 

(SARAIVA-JUNGES; WAGNER, 2016). 

Pensando em uma educação do futuro temos três desafios a serem 

cumpridos para que funcione de forma sistêmica a construção e desenvolvimento do 

indivíduo. Esses desafios são citados como: desafio político (superar a deficiência 

das instituições democráticas, problemas econômicos e sociais mais justos, regras 

universais válidas e acatar a participação ativa do cidadão); desafio tecnológico 

(revolução tecnológica voltada à resolução dos problemas básicos e sociais da 

humanidade garantindo os níveis dignos de vida) e, desafio antropológico 

(mudanças mais profundas nas bases e valores da sociedade orientando melhor o 

desempenho individual e coletivo de cada um). O objetivo comum desses desafios 
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está pautado na construção de uma sociedade mais justa e digna decorrentes do 

conhecimento universal (TEDESCO, 2015). 

Vale lembrar que uma das tarefas mais importantes da escola é preparar 

tanto alunos como professores e pais para viverem e superarem as dificuldades que 

ocorrem com rapidez em cada etapa do desenvolvimento, além de auxiliar na gestão 

dos conflitos interpessoais, contribuindo assim para todo o processo de 

desenvolvimento do indivíduo. Essa tarefa poderá ser realizada através da 

disponibilidade de recursos psicológicos para a evolução intelectual, social e cultural 

do aluno (DESSEN; POLONIA, 2007). 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa  foi estudar as representações sociais de 

escola e educação em uma população com altos índices de estudantes com queixa 

escolar. Foram investigados junto aos familiares das crianças quais suas 

concepções e crenças sobre a ação profissional escolar: o que é o processo ensino-

aprendizagem; o que pensam sobre a educação e como são as relações da tríade 

escola-aluno-comunidade.  

 

1.2. Hipóteses e Justificativas 

Para este projeto, as hipóteses levantadas foram: 

1) Se a família compreender o significado da escola e se envolver durante o 

desenvolvimento escolar da criança a produtividade da mesma aumentará; 

2) A criança possuindo um direcionamento capacitado dentro da instituição 

escolar aumentará seu desenvolvimento e desempenho dentro da mesma; 

3) Com o envolvimento da família nas questões escolares haverá melhoria 

dentro e fora deste ambiente, visto que terão o apoio necessário para encontrar 

maneiras de lidar com as diferenças individuais de aprendizados de cada criança. 

Este estudo contempla a fase inicial da pesquisa Formação de educadores 

para planejamento e desenvolvimento de práticas psicossociais nas políticas 

públicas em educação, saúde e assistência social, construída através da parceria do 

GECOMP (Grupo de Estudos e Pesquisas em Escolas, Comunidades e Políticas 

Públicas – UNIP-CNPq) com o Grupo de Pesquisa Aprendizagem, Construção do 

Conhecimento e Contexto Sócio-Cultural (UNICSUL) e a Cátedra Vygotsky da 



11 
 

Universidad de La Habana (Cuba). A parceria tem o propósito de contribuir e 

recomendar ações para o trabalho dos professores com os alunos com queixas 

escolares diagnosticados com dificuldades ou problemas de aprendizagem. Além 

disso, para propor políticas públicas voltadas para a criação de sistemas de atenção 

que podem ser necessários para os professores planejarem seu trabalho prestando 

apoio e assistência às escolas e lutando pela diminuição das taxas de alunos com 

problemas de aprendizagem e fracasso escolar. 

Desta primeira fase, denominada Estudo sobre as Representações Sociais de 

Escola e Educação entre Educadores, Professores, Crianças e Adolescentes de 

Comunidades Das Zonas Norte e Oeste de São Paulo, já foram coletados dados a 

respeito dos Educadores, através de Pesquisa de Iniciação Científica conduzida pelo 

Prof. Dr. João E. Coin de Carvalho e pela aluna Cristina Aparecida da Conceição 

Nascimento financiada pelo PIBIC-CNPq, no período 2015-2016. Sendo assim esta 

proposta é mais um dos segmentos desta primeira fase, do qual participa também 

como pesquisadora e orientadora a Profa. Dra. Mônica Cintrão França Ribeiro 

Este estudo também se justifica pela necessidade da construção de ações 

que levem a formação e manutenção de comunidades de aprendizagem para 

favorecer relações dialógicas entre escola, família e comunidade. 

Além disso, este trabalho busca contribuir para a instituição de sujeitos 

instrumentalizados para atuar criticamente no seu território e na sociedade através 

da apropriação dos recursos culturais, históricos e simbólicos próprios de sua 

comunidade. 

Nesta medida poderá contribuir para a construção junto à escola, aos Centros 

de Criança e Adolescente e à vizinhança comunitária de um trabalho integral, 

colaborativo e participativo para a formação de professores/educadores habilitados 

para o planejamento e o desenvolvimento de práticas psicossociais nas políticas 

públicas de educação, saúde e assistência social em contextos sociais complexos 

(vulnerabilidade), buscando superar a formação reducionista dos educadores (pais, 

professores, gestores). 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. Pesquisa Qualitativa 

Para Minayo et. al. (2009) a pesquisa qualitativa é sugerida para projetos para 

os quais não são possíveis ou não se devem quantificar os dados levantados. Ou 

seja, trabalha com as crenças, os valores, os motivos, os comportamentos dos 

envolvidos, sendo que os objetos de estudo deste tipo de pesquisa são as relações, 

representações e intenções dos indivíduos. Ressalto que para os autores este tipo 

de pesquisa tem um ciclo composto por três etapas, sendo elas: (1) fase 

exploratória, (2) trabalho de campo e (3) análise e tratamento do material empírico e 

documental. 

 

2.2. Participantes 

Participaram da pesquisa quatro representantes de famílias distintas de 

crianças que estão cursando o Ensino Fundamental II e possuem entre 11 e 14 

anos, sendo elas estudantes de escolas do entorno da comunidade Vila Maria, 

localizada na Zona Norte de São Paulo. As participantes voluntárias que nos 

concederam as entrevistas estão ligadas diretamente no processo de escolarização 

da criança. 

 

2.2.1 Quadro I - Participantes 

 

COMUNIDADE VILA MARIA - SÃO PAULO/SP 

Participantes Criança 

Responsável 
Grau de 

parentesco 
Nome Idade Ano escolar Escola 

C. Mãe L. 10 anos 
6º ano 

Fundamental II 
EE. Paulo 

Egydio 

A. M.  Avó materna C. 14 anos 
9º ano 

Fundamental II 

EMEF 
Paulo 

Carneiro 

A. A. Mãe K. 13 anos 
8º ano 

Fundamental II 
EMEF Ary 

Gomes 

M. Mãe  V. 11 anos 
6º ano 

Fundamental II 

EMEF 
Paulo 

Carneiro 

 



13 
 

2.3. Instrumentos 

Considerando o interesse nas crenças e representações, realizamos a 

pesquisa qualitativa com um roteiro de entrevista semiestruturado, (ANEXO I)  o que 

possibilitou a compreensão dos participantes sobre os temas levantados. Vale 

lembrar que as entrevistas foram transcritas mantendo o sigilo ético e anonimato dos 

participantes. Para a análise de dados, foi utilizada a categorização temática dos 

dados obtidos que, de acordo com Minayo et. al. (2009), consistiu em realizar uma 

leitura inicial dos dados, explorar o material obtido em sua profundidade e interpretá-

los de forma que relacionasse com os objetivos, hipóteses e pressupostos do projeto 

de pesquisa. Por fim, nesta análise relacionamos a realidade destas famílias com os 

possíveis envolvimentos nas queixas de fracasso escolar das crianças da 

comunidade em questão, visando compreender a participação dos familiares e da 

comunidade no processo de ensino-aprendizagem da criança. 

 

2.4. Ressalvas Éticas 

Este projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Paulista (CEP-UNIP) com parecer consubstanciado 

aprovado para sua realização (CAAE:51066315.0.0000.5512). Todos os 

participantes tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

concederam as entrevistas voluntariamente, de acordo com a Resolução 466/2012 

do CNS.   
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3. RESULTADOS 

 

Os resultados apresentados foram baseados na categorização temática de 

Minayo et al (2009) e constam, na íntegra, no ANEXO II deste projeto. 

Decidimos realizar as entrevistas com familiares responsáveis pela criança 

que estivesse estudando no Ensino Fundamental II. A princípio pensamos em 

trabalhar com uma determinada escola inserida dentro da comunidade, contudo, 

devido à dificuldade em encontrar participantes dispostos a conceder a entrevista 

redefinimos essa questão e ampliamos para outras escolas do entorno da 

comunidade Vila Maria.  

Foi observado que todos os familiares entrevistados entendem a escola e os 

professores como responsáveis pela educação em sua totalidade, sendo 

secundário o papel da família nesta relação, como um apoiador. Uma fala enfática 

da participante A.M. exemplifica essa questão, “A única coisa que a família pode 

fazer é colocar para estudar”. Ressaltamos que esta relação é vista como um 

vínculo importante entre partes para o desenvolvimento da criança no processo de 

escolarização e podemos firmar isso com a frase de M.: “trabalhar em conjunto, 

escola com a família, acho que isso é muito importante, porque, se a escola 

trabalhar junto com a família ele vai ter, o filho da gente vai crescer e entender que a 

união faz a força”. Porém, há limites dentro da mesma, na qual não poderá 

sobrecarregar nenhum lado com responsabilidades que não o cabem.  

Foi perceptível nas entrevistas que os familiares estão envolvidos ativamente 

quando há dificuldade de aprendizado das crianças, porém não há uma clareza da 

necessidade do acompanhamento dos familiares no processo ensino-aprendizagem. 

Outro ponto relevante levantado é que, para todos os entrevistados, não há 

uma relação direta entre o que é aprendido na comunidade e na escola, para eles 

são aprendizados distintos. Podemos citar que duas participantes consideram que a 

comunidade e a escola não possuem um vínculo nesta relação, havendo certo 

distanciamento importante e relevante entre as partes, porque são dois saberes 

distintos. Pudemos notar também que outras duas participantes veem e idealizam a 

importância desta relação tanto para o acesso facilitado como à proposta da 

instituição escolar para com a comunidade do entorno. Portanto, mesmo sendo 
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aprendizados distintos, há uma idealização de melhora na relação proposta entre a 

escola e a comunidade por meio da troca de saberes. 

O professor é idealizado como parte integrante e ativa do processo de 

ensino-aprendizagem, sendo de sua alçada ser participativo na vida do aluno além 

dos muros da escola, com uma presença mais humanizada e percebida pelos 

envolvidos facilitando um vínculo afetivo e de confiança. Pensando nos aspectos 

necessários para ensinar, as participantes foram bem enfáticas ao relacionar que é 

preciso ter paciência e conhecimento para poder ensinar. Relacionando com os 

vínculos que a criança possui neste processo de aprendizagem, tanto o ambiente 

familiar como o escolar precisam possuir essas duas características para que possa 

de fato ensiná-las. 

Quando perguntamos sobre os aspectos positivos da escola, foi perceptível 

que a proximidade da escola com a residência dos alunos é vista de maneira 

agradável. Devemos levar em consideração também a parte estrutural da escola 

como ponto positivo citado por uma das participantes. 

Notamos que três aspectos negativos da escola citados são bem relevantes 

e atuais dentro das escolas brasileiras. O bullying, citado por M. na fala “ele sofreu 

bullying, a diretora foi uma que chamou até polícia para o meu filho, porque ele tinha 

problema, retardo”, tomou grandes proporções no decorrer do tempo e virou uma 

questão de política pública, sendo importante tratar nos ambientes escolares. Outro 

aspecto importante mencionado por uma entrevistada é a questão da falta de 

preparo e recursos da escola para receber alunos de inclusão e de fato trabalhar as 

questões visando melhorar o desenvolvimento deles.  

De acordo com dois familiares entrevistados não há uma devida preparação 

das escolas para incluir alunos com dificuldade de aprendizagem e diagnosticados 

com alguma patologia. A criança nesse processo de ensino-aprendizado enfrenta 

também a falta de recursos, materiais além do apoio técnico-profissional. Podemos 

observar isso quando a participante A.A. menciona “trabalham do modo tradicional 

que ele não aprende, não mudam o jeito de ensinar para ele aprender, então não 

tem essa diferença, o que eu tenho em mim é que o K. passa de ano sem aprender”. 

M. também enfatiza seu descontentamento quando diz: “ela não sabe ler, não sabe 

escrever, ela não conhece dinheiro, ela não conhece número, agora que ela tá 

sabendo o é cor. Ela tem 11 anos, ela não aprendeu nada”. 
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Pensando nas dificuldades de aprendizagem, a mesma está relacionada às 

questões cognitivas e intelectuais, além da falta de experiência dos envolvidos em 

lidar com essas questões. Contudo, vale ressaltar o reconhecimento, de uma das 

participantes, C., da influência do ambiente em que a criança está inserida no 

aprendizado quando menciona em sua fala: “As situações de um ambiente 

desfavorável que a gente percebe nas comunidades, que é bem comum as crianças 

não ter um fortalecimento familiar”. 

Falando do aprendizado dentro da escola, as participantes entrevistadas 

remeteram não apenas ao plano de ensino proposto pelas instituições escolares, 

mas também o exercício de cidadão, mencionado como respeito ao próximo e 

cumprimento de regras. Quando falamos do aprendizado fora dos muros da escola, 

automaticamente, remeteu a coisas ruins para três participantes entrevistadas. 

Essas coisas ruins relacionadas à indisciplina, desrespeito e criminalidade. Contudo, 

em contraponto, uma das participantes levou em consideração a socialização que 

agrega nos valores de cada indivíduo. 

Quando questionadas sobre o CCA (Centro de Criança e Adolescente), as 

participantes que possuem filhos inclusivos informaram que não usufruem deste 

espaço por impossibilidade de compromissos médicos e dificuldades dos filhos nas 

adequações sociais e escolares. Em contraponto, duas participantes que conhecem 

o trabalho de ambas as instituições pontuaram sobre o ensino tradicional 

disponibilizado pela escola e o humanizado proporcionado pelo CCA, sendo ambos 

com propostas distintas e muito importantes para o desenvolvimento da criança. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Os resultados encontrados nesta pesquisa nos possibilitaram alcançar os 

objetivos propostos e entender como essas famílias compreendem os espaços 

distintos de aprendizado e a relação dos mesmos e seus pertencentes no 

desenvolvimento escolar da criança. 

Saviani (2000) reverbera sobre as diferenças dos espaços nos quais as 

crianças aprendem. De um lado temos a escola formal que se propõe a ensinar de 

forma organizada e sistemática conhecimentos socialmente produzidos, de maneira 

planejada e intencional. Em contraponto, nos demais espaços de aprendizado são 

ensinados de maneira informal as relações sociais, os vínculos afetivos e 

ensinamentos que passam de gerações. Levando em consideração o que a autora 

afirma, podemos relacionar os resultados obtidos das entrevistas, sobre a 

idealização referida de uma das participantes do trabalho em conjunto dos espaços 

envolvidos no desenvolvimento da criança, como na unanimidade das participantes 

referente ao entendimento sobre as diferenças de aprendizados em cada espaço e 

qual o seu papel frente a eles. Por isso, a importância da relação da tríade escola-

aluno-comunidade no processo de escolarização. 

Nos resultados desta pesquisa foi possível observar a distinção entre os 

papéis da escola e da família e, como ambas são vistas na contribuição do processo 

de ensino-aprendizagem da criança. Saviani (2000) cita as modificações, no 

decorrer do tempo, do espaço da escola que se volta ao saber ordenado e científico 

para aprendizado do conhecimento e da socialização.  

Podemos notar a dificuldade dos modelos tradicionais de ensino que não 

condizem com a realidade brasileira, e por sua vez, quando se trata do ensino 

público, o mesmo não atende às necessidades destes indivíduos. Levando em 

consideração o que Schram e Carvalho (2018, p.3) citam sobre a necessidade de 

estimular os alunos a serem reflexivos e manter o diálogo aberto, vimos isso em 

relação com o que foi observado durante as entrevistas, com os relatos que foram 

trazidos sobre a falta de recursos estruturais e profissionais para que apoiem e 

estimulem as crianças durante o processo de ensino-aprendizagem. Com isso, 

vemos a importância desse olhar minucioso para o ensino e o investimento na 

educação para que seja evitada a evasão escolar.  
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Outro ponto importante levantado nos resultados de formas diferentes foi a 

questão da falta de estrutura e preparo profissional para lidar com a inclusão de 

alunos diagnosticados com alguma deficiência. A inclusão na educação é garantida 

por lei tanto no Artigo 208 da Constituição Federal Brasileira como no Artigo 54 

Inciso III do Estatuto da Criança e Adolescente (BRASIL, 1990). Porém, conforme 

pudemos analisar em nossos dados, infelizmente, essa nem sempre é a realidade 

brasileira, porque não há preparo estrutural das escolas públicas para receberem 

alunos inclusivos e nem preparo técnico-profissional para isto. Por isso, sempre 

esbarramos com as dificuldades não só destas crianças, mas também de seus 

familiares em conseguir acompanhar a criança durante este processo de 

aprendizagem. Contudo, nos dados obtidos desta pesquisa vimos nos depoimentos 

de duas participantes que esta questão está longe de acontecer, as dificuldades que 

elas encontram em lidar com isso e os efeitos negativos que veem durante o 

processo de escolarização de seus filhos inclusivos são degradantes, além da 

constante sensação de incapacidade que acaba assolando a elas e as próprias 

crianças. 

Considerando os dados analisados e a hipótese levantada sobre o 

envolvimento e compreensão da família nas questões escolares, a produtividade e 

rendimento escolar da criança aumentarão, contudo, devemos levar em 

consideração que há também questões políticas que impactam diretamente no 

processo de ensino-aprendizagem, sejam por defasagem na inclusão de crianças 

especiais, como também na rede de apoio escolar. 

Foi observado nos resultados que para o rendimento da criança com 

dificuldade de aprendizagem na escola seja superado há necessidade da relação 

escola-família ser bem estruturada, para que seja um apoio entre si. Para tal, a 

hipótese levantada sobre o envolvimento da família dentro e fora das questões 

escolares se confirma, sendo necessário o envolvimento da rede familiar com a rede 

escolar para que a criança tenha o apoio necessário evitando o fracasso escolar.  

Considerando os dados levantados sobre o Centro para Crianças e 

Adolescentes (CCA), a Prefeitura de São Paulo oferece a proposta de trabalhar 

justamente com crianças de 06 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social, 

beneficiárias de programas públicos situação de trabalho e acolhimento, com o 

propósito de desenvolver suas potencialidades, tornando-os cidadãos mais 
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conscientes além de colaborar com o fortalecimento de vínculo familiar e social. 

(Prefeitura de São Paulo, 2018). Contudo, há necessidade de encaminhamento pelo 

CRAS que prolonga o processo para ingressar nesse sistema além das vagas 

limitadas, o que dificulta e priva o ingresso das crianças da comunidade. Como essa 

proposta não se obtém através do ensino regular nas escolas tradicionais, muitas 

crianças ficam sem acesso a este modelo de trabalho que influencia no 

desenvolvimento e aprendizagem, que pode colaborar para evitar a evasão escolar 

e as dificuldades nos relacionamentos sociais. Pudemos verificar estas questões 

durante as entrevistas quando metade das participantes mencionaram os benefícios 

da participação deste programa e a outra metade mencionou a dificuldade em aderir 

ao mesmo por questões de processo e conciliação com a agenda da saúde para 

crianças inclusivas. 

Devemos considerar a idealização da família quanto à formação dos 

professores, este que é uma figura importante no desenvolvimento da criança e, por 

vezes, vimos à defasagem neste campo de atuação, seja por motivações pessoais 

ou institucionais. Siems (2008) trata desta questão com um olhar crítico interessante 

sobre a sociedade aceitar um professor de ensino regular sem ter qualquer 

especialidade científica, porém, quando falamos de alunos inclusivos há 

necessidade de ter uma especialidade para lidar com aquele aluno, sendo que 

deveria ser de conhecimento de todos os professores lidarem com as 

particularidades de cada criança. Fato este ressaltado ainda pela autora que os 

professores da Educação Especial são vistos como “profissionais com 

peculiaridades que os isolam das discussões gerais realizadas pelos professores 

das instituições de Ensino Regular” (p.212). Com isso, de acordo com a hipótese 

levantada nesta pesquisa sobre o direcionamento capacitado dentro da instituição, 

podemos afirmar que para o aluno, seu desenvolvimento e desempenho aumentarão 

se possuir de fato as condições necessárias e asseguradas por lei para que ocorra. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os resultados indicam a importância de estratégias que aproximem escola e 

comunidade no processo educativo. Visto isto nos temas levantados sobre a 

inclusão devida de crianças especiais, estrutura institucional adequada, preparação 

do docente para lidar com as diferentes necessidades dos alunos e relação 

solidificada e aberta entre a tríade escola-aluno-comunidade. Há necessidade 

também de políticas voltadas para o fortalecimento do vínculo da escola com a 

família, que possibilitem a integração dos membros sem que sejam apenas 

apontadas responsabilidades, mas também incluam os responsáveis da criança no 

processo de aprendizagem, o que é fundamental para que ele ocorra 

adequadamente. 

Durante o desenvolvimento deste projeto foi possível perceber que a falta de 

um bom desempenho na escola incide sobre a evasão escolar. Além disso, é 

notável que a influência da comunidade possua equívocos quanto a sua 

interpretação, de forma a predominar as questões negativas, tais como a 

criminalidade e o desrespeito quanto à regras e à sociedade. Portanto, é necessário 

um olhar crítico para essa questão e uma ação sobre isto para que melhore a 

relação comunidade-escola. 

É importante ressaltar que o preparo do corpo docente das escolas precisa de 

modificações urgentes para se adequar às transformações que estão ocorrendo no 

campo educacional. Por isso, é importante a criação de políticas públicas que visem 

essas modificações e tragam para a realidade das escolas para que assim sejam 

combatidos a evasão e fracasso escolar. 

Para tanto, concluímos que devemos pensar no processo educacional como 

um investimento que envolve a participação ativa dos espaços em que a criança 

está inserida, tais como escolar, familiar e social. Lembrando que cada um possui 

um papel determinante e colaborativo no desenvolvimento da criança. 
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ANEXO I 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) Qual o papel/função da escola: 

a. Em relação ao aluno 

b. Em relação à família 

c. Em relação à comunidade 

2) Qual o papel do professor/educador (formação, recursos, ação 

profissional)? 

3) Aspectos positivos e negativos da escola? 

4) E seus efeitos sobre o processo de escolarização, aprendizagem? 

5) Imagens (do aluno pelo professor e vice-versa)? 

6) Representação da sala de aula? 

7) Quais as semelhanças e diferenças entre a Escola e o CCA? 

8) O que a criança precisa para aprender? 

9) O que é preciso para ensinar? 

10) O que a criança aprende fora da escola? Como? 

11) O que a criança aprende dentro da escola? Como? 

12) Aquilo que a criança aprende fora da escola, como está articulado com o 

que está dentro da escola? 

13) O que são dificuldades de aprendizagem? 

14) O que é uma criança com dificuldades de aprendizagem? 

 

 



25 
 

ANEXO II 

 

                                                                                   

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro Participante: 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada 

Estudo sobre as representações sociais de escola e educação entre crianças e 

famílias em uma escola em região de vulnerabilidade na zona sul de São Paulo, 

que se refere a um projeto de Iniciação Científica do Curso do participante Aline 

Gagliano, RA C336FI-1, da Graduação, o qual pertence ao Curso de Psicologia da 

Universidade Paulista – UNIP. 

O(s) objetivo(s) deste estudo é estudar as representações sociais de escola e 

educação em uma população com altos índices de estudantes com queixa escolar. 

Os resultados contribuirão para recomendar ações para o trabalho dos professores 

com os alunos com queixas escolares diagnosticados com dificuldades ou 

problemas de aprendizagem e propor políticas públicas voltadas para a criação de 

sistemas de atenção que podem ser necessários para os professores planejarem 

seu trabalho prestando apoio e assistência às escolas e lutando pela diminuição das 

taxas de alunos com problemas de aprendizagem e fracasso escolar. 

Sua forma de participação consiste em contribuir com informações relevantes 

através de uma entrevista semiestruturada que será gravada e transcrita literalmente 

no projeto com a sua autorização para sabermos qual o papel da família frente ao 

desenvolvimento escolar da criança e seu entendimento do papel da escola neste 

processo. 

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante 

seu anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários. 

 Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 

CECECECEP 

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 
Campus Indianópolis 

Rua Dr. Bacelar, 1212 – 4º andar – Vila Clementino 
CEP: 04026-002 – Fone: (11) 5586-4090 

e-mail: cep@unip.br 
Horário de funcionamento: das 08:00 às 19:00 

 

mailto:cep@unip.br
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Não será cobrado nada e não haverá gastos, decorrentes de sua 

participação, se houver algum dano decorrente da pesquisa, o participante será 

indenizado nos termos da Lei. 

Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa 

o risco pode ser avaliado como: risco mínimo, considerando que pode provocar um 

desconforto pelo tempo exigido ou até um constrangimento pelo teor dos 

questionamentos durante a entrevista com os participantes. 

São esperados os seguintes benefícios imediatos da sua participação nesta 

pesquisa: informaremos os resultados e análises obtidas com esse projeto e 

contribuirá para as pesquisas nesta área de estudo, além de contribuir com a 

adoção de novas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento escolar. 

Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá 

recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua 

participação se assim o preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu 

cuidado. 

Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à 

disposição para maiores informações. 

Esse termo terá suas páginas rubricadas pelo pesquisador principal e será 

assinado em duas vias, das quais uma ficará com o participante e a outra com o 

pesquisador principal: João Eduardo Coin de Carvalho, CRP 06/33970, telefone para 

contato (11) 5586-4090, Rua Dr. Bacelar, 1212 – 4º andar – Vila Clementino, CEP: 

04026-002, São Paulo/SP.  
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Eu ____________________________________________________________ 

(nome do participante e número de documento de identidade) confirmo que Aline 

Gagliano, RA C336FI-1, explicou-me os objetivos desta pesquisa, bem como, a 

forma de participação. As alternativas para minha participação também foram 

discutidas. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento, portanto, eu concordo 

em dar meu consentimento para participar como voluntário desta pesquisa. 

 

                                                           Local e data: São Paulo,    de           de 20   . 

 

 

 

 

_____________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

 

 

 

Eu, Aline Gagliano, RA C336FI-1, obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido do participante da pesquisa ou representante 

legal para a participação na pesquisa. 

 

 

____________________________________________ 

Aline Gagliano 

RA C336FI-1 

 

 

___________________________________________ 

João Eduardo Coin de Carvalho 

CRP 06/33970 
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ANEXO III 

 

CATEGORIZAÇÃO TEMÁTICA 

 

Tema: Papel da escola em relação ao aluno 

M. - (...) função da escola é essa, de ensinar. (...) 

A.A. - (...) objetivo educar, de você aprender o contexto de tudo, fazer atividades na 
escola. (...) 

A.M. - (...) Aprender, ser uma pessoa de bem e prosseguir no que ele quer. (...) 

C. - (...) é o aprendizado. (...) 

Síntese: A escola é vista como a facilitadora do ensino-aprendizagem. Contudo, há 
uma diferença entre o que é entendido como o papel da escola e o papel do aluno 
na instituição. Os participantes pontuaram esta questão enfatizando a ideia que 
possuem do papel da escola e o funcionalismo do ensino atualmente. 

Tema: Papel da escola em relação à família 

M. - (...) trabalha em conjunto (...) a escola trabalhando junto com a família será um 
exemplo de vida. (...) 

A.A. - (...) acham que a família que tem que pegar as responsabilidades e às vezes 
não é isso (...) imporem para a família e a nós ficamos com as mãos atadas. (...) 

A.M. - (...) A única coisa que a família pode fazer é colocar para estudar. (...) 

C. - (...) uma formação com a família, através da lição de casa que o pai vai 
acompanhar e criar aquele vínculo. (...) 

Síntese: Esta relação é vista como um vínculo importante entre partes para o 
desenvolvimento da criança no processo de escolarização. Porém, há limites dentro 
desta relação, na qual não poderá sobrecarregar nenhum lado com 
responsabilidades que não o cabem. É importante haver um preparo tanto da 
instituição de ensino como da família para lidar com as particularidades de 
aprendizado de cada criança. 

Tema: Papel da escola em relação à comunidade 

M. - (...) O que você ver é não levar para dentro da escola, e o que ver lá dentro da 
escola não trazer pra rua. (...) 

A.A. - (...) não acho que tenha tanta participação não, é a escola lá e os alunos lá. 
(...) 

A.M. - (...) um lugar mais próximo da sua casa você tem que ir (...) tem muito lugar 
longe que a criança tem vontade de aprender, mas não pode porque é longe (...) 

C. - (...) seja aculturada de informação (...) dá acesso ao ensino e educação. (...) 

Síntese: Duas participantes consideram que a comunidade e a escola não 
possuem um vínculo nesta relação, havendo certo distanciamento importante e 
relevante entre as partes, porque são dois saberes distintos. Podemos notar 
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também que outras duas participantes veem e idealizam a importância desta 
relação tanto para o acesso facilitado como à proposta da instituição escolar para 
com a comunidade do entorno. 

Tema: Papel do professor 

M. - (...) um professor que é pai. O educador que tá ali para mostrar para o seu 
aluno que muitas coisas que ele faz não estão corretas. (...) 

A.A. - (...) não só dava incentivo na escola e, sim, participava da sua vida, dos seus 
problemas. (...) 

A.M. - (...) O professor educa e ensina na escola. (...) 

C. - (...) como um mediador, como um instrutor (...) vínculo com a criança e com a 
gente. (...) 

Síntese: O professor é idealizado como parte integrante e ativa do processo de 
ensino-aprendizagem, sendo de sua alçada ser participativo na vida do aluno além 
dos muros da escola, com uma presença mais humanizada e percebida pelos 
envolvidos facilitando um vínculo afetivo e de confiança. 

Tema: Aspectos positivos da escola 

M. - (....) Eu não sei nem lhe dizer o que é bom e o que é errado. (...) 

A.A. - (...) muito boa em termos de ser mais próximo. (...) 

A.M. - (...) Para mim está tudo ótimo. (...) 

C. - (...) prédio muito bom, uma estrutura muito boa (...) proximidade da nossa casa. 
(...) 

Síntese: É perceptível que a proximidade da escola com a residência dos alunos é 
vista como aspecto positivo. Devemos levar em consideração também a parte 
estrutural da escola como ponto positivo citado por uma das participantes. Vale 
ressaltar que uma das entrevistadas não soube responder esta questão devido ao 
fato de ser o primeiro ano de sua filha nesta escola, o que a impossibilita no 
momento de avaliar esses aspectos. 

Tema: Aspectos negativos da escola 

M. - (...) meu filho sofreu muito bullying. (...) 

A.A. - (...) não tem estrutura para lidar com certas crianças, falta material, falta 
profissional. (...) 

A.M. - (...) não tenho nada que reclamar. (...) 

C. - (...) dificuldade (...) no investimento do próprio profissional mesmo, na 
educação. (...) 

Síntese: Notamos que três aspectos citados são bem relevantes e atuais dentro 
das escolas brasileiras. O bullying tomou grandes proporções no decorrer do tempo 
e virou uma questão de política pública, sendo importante tratar nos ambientes 
escolares. Outro aspecto importante mencionado por uma entrevistada é a questão 
da falta de preparo e recursos da escola para receber alunos de inclusão e de fato 
trabalhar as questões visando melhorar o desenvolvimento deles.  

Tema: Efeitos dos aspectos no processo de escolarização 

M. - (...) não aprendeu nada. (...) 

A.A. - (...) é muito difícil eu falar dele como aluno, porque praticamente ele não tem 
muito o que apresentar. (...) 

A.M. - (...) nunca me deu dor de cabeça (...) Um ótimo menino. (...) 



30 
 

C. - (...) perdem na grade curricular. Eu acredito que com a defasagem do professor 
alguma coisa vai ficar fragilizada. (...) 

Síntese: Quando falamos sobre os efeitos dos aspectos apontados no processo de 
escolarização logo rememoramos os negativos, que dificultam a aprendizagem e 
influenciam na evasão e fracasso escolar. 

Tema: Imagem do professor e aluno e sua representação dentro da sala da aula 

M. - (...) tem professor que briga, têm outros que relevam. (...) 

A.A. - (...) o professor fica distante (...) falta tanto interesse do aluno quanto 
interesse do professor. (...) 

A.M. - (...) ele é muito querido e todos sentem isso. (...) 

C. - (...) não tem mais esse respeito (...) não tem a resposta positiva por parte das 
crianças. (...) 

Síntese: É perceptível que a falta de interesse do grupo, incluindo o professor, 
dentro da sala de aula reflete na representatividade da sala. É importante manter os 
limites respeitosos desta relação, contudo isto não é a realidade vista e comentada 
dentro das salas de aulas brasileiras. 

Tema: Semelhança e diferenças entre escola e CCA 

M. - (...) CCA porque ela nunca foi, não frequenta. (...) 

A.A. - (...) Eu não sei por que ele também não frequenta o CCA. (...) 

A.M. - (...) O CCA é bom para criança que não tem onde ficar (...) se a criança tiver 
interesse de aprender a escola ensina. (...) 

C. - (...) auxiliar no desenvolvimento global da criança. (...) a escola é mais no 
sentido profissional e educacional (...) o CCA tem essa visão mais humanizada. (...) 

Síntese: Quando questionadas sobre o CCA, as participantes que possuem filhos 
inclusivos informaram que não usufruem deste espaço por impossibilidade de 
compromissos médicos e dificuldades dos filhos nas adequações sociais e 
escolares. Em contraponto, duas participantes que conhecem o trabalho de ambas 
as instituições pontuaram sobre o ensino tradicional disponibilizado pela escola e o 
humanizado proporcionado pelo CCA, sendo ambos com propostas distintas e 
muito importantes para o desenvolvimento da criança. 

Tema: O que a criança precisa para aprender 

1 - (...) precisa aprender educação e aprender a respeitar. (...) 

A.A. - (...) aprender de tudo um pouco. Isso envolve religião, política (...) Eu acho 
que falta muita riqueza, o Brasil é rico em tudo, mas na escola eles não têm acesso, 
conhecer um pouco da cultura (...) 

A.M. - (...) Ser uma criança comportada em todos os lugares que vai. (...) 

C. - (...) estímulo e de acompanhamento tanto da família quanto de um profissional. 
(...) 

Síntese: Neste tema vimos tanto aspectos comportamentais quanto ferramentas 
facilitadoras para o aprendizado da criança. Ambas são importantes, visto que a 
criança precisa aprender para agregar seus valores, crenças, comportamentos, 
contudo, há uma via condutiva que leva esses aprendizados, que são as 
ferramentas facilitadoras tais como vínculo familiar e afetivo, ensino pedagógico e 
cultural. 

Tema: O que é preciso para ensinar 
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M. - (...) saber o que tá falando (...) o que é certo e o que é errado. (...) 

A.A. - (...) Ele precisa ter um estudo, não só uma vez, é sempre, porque tudo muda 
(...) uma coisa que dê para ele se reciclar. (...) 

A.M. - (...) muita paciência. (...) 

C. - (...) muita paciência. Ter essa flexibilidade de adequar a linguagem. (...) 

Síntese: Pensando nesta temática as participantes foram bem enfáticas ao 
relacionar que é preciso ter paciência e conhecimento para poder ensinar. 
Relacionando com os vínculos que a criança possui neste processo de 
aprendizagem, tanto o ambiente familiar como o escolar precisa possuir essas duas 
características para que possa de fato ensiná-las. 

Tema: O que e como a criança aprende fora da escola 

M. - (...) Vai aprender o que não presta (...)  

A.A. - (...) Aprende muito fácil e muita coisa, porque uma passa informação para a 
outra de um jeito diferente, eles recolhem aquilo que querem (...) 

A.M. - (...) fala que vai pra escola e não vai, aí não aprende coisa boa. (...) 

C. - (...) acrescenta nos valores, o que a gente traz para dentro do núcleo familiar e 
na vivência social. (...) 

Síntese: Quando falamos do aprendizado fora dos muros da escola, 
automaticamente, remeteu a coisas ruins para três participantes entrevistadas. 
Essas coisas ruins relacionadas à indisciplina, desrespeito e criminalidade. 
Contudo, em contraponto, uma das participantes levou em consideração a 
socialização que agrega nos valores de cada indivíduo. 

Tema: O que e como a criança aprende dentro da escola 

M. - (...) Então eu não posso falar nada agora, nesse exato momento da V., por 
causa ((do motivo)) de que ela não desenvolveu. (...) 

A.A. - (...) Na escola eles ainda aprendem um pouco de respeito, (...) ter uma regra, 
(...) fazer a lição do quadro (...) pelo menos o básico consegue aprender. (...)  

A.M. - (...) a escola, se a criança prestar bem atenção, ensina boas coisas. (...) 

C. - (...) é o que está no currículo. A questão da alfabetização, da orientação para o 
mercado. (...) 

Síntese: Falando do aprendizado dentro da escola, as participantes entrevistadas 
remeteram não apenas ao plano de ensino proposto pelas instituições escolares, 
mas também o exercício de cidadão, mencionado como respeito ao próximo e 
cumprimento de regras. Contudo, mais uma vez esbarramos na tratativa sobre o 
ensino de crianças inclusivas, que infelizmente, ainda não possui um respaldo 
técnico-profissional adequado para que não interfira no desenvolvimento da criança. 

Tema: Relação do aprendizado de dentro e fora da escola 
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M. - (...) sabe se lá mesmo que se eles aprenderam foi dentro da escola ou se foi na 
rua, ou se eles viram em algum lugar. Não tem nem como falar, nem como explicar. 
(...) 

A.A. - (...) eu acho que na escola não tem não, porque eles acabam sendo rebeldes 
com o que aprendem lá fora (...) 

A.M. - (...) Se ela tá aprendendo alguma coisa que a mãe vê que não é da escola, 
então está na rua. (...) 

C. - (...) são agregados (...) o que eu aprendo na escola eu levo para vida, e o que 
eu aprendo na vida, na sociedade, é como eu vou me portar no ambiente escolar. 
(...) 

Síntese: Uma das participantes relacionou este tema como uma troca simultânea e 
inevitável, que transforma o ser e reflete em seu comportamento. Porém, três 
participantes visam esta relação como problemática considerando que afeta de 
maneira negativa o comportamento da criança. 

Tema: Dificuldades de aprendizagem 

M. - (...) dificuldades todas, em tudo, precisa de (...) um professor que tenha (...) 
experiência em lidar com os tipos de problemas, com a dificuldade que ela tem de 
aprender. (...) 

A.A. - (...) É muita coisa (+) não tem material direito, o professor não tem um curso 
de reciclagem. (...) 

A.M. - (...) criança da memória fraca. (...) 

C. - (...) a gente encontra nas patologias (...) por questão de reter a atenção ou por 
questão de ter um déficit ou retardo mesmo (...) ambiente desfavorável. (...) 

Síntese: Pensando nas dificuldades de aprendizagem notamos que a mesma está 
relacionada às questões cognitivas e intelectuais, além da falta de experiência dos 
envolvidos em lidar com essas questões. Contudo, vale ressaltar o reconhecimento, 
de uma das participantes, da influência do ambiente em que a criança está inserida 
no aprendizado da mesma. 

Tema: O que é uma criança com dificuldade de aprendizagem 

M. - (...) é intelectual (...) É sobre criança ainda com esse tipo de dificuldade de 
relacionamento. (...) 

A.A. - (...) tem dificuldade de raciocínio (...) não consegue acompanhar o professor, 
nem a sala. (...) 

A.M. - (...) ele tem problema ou é safadeza mesmo na verdade. (...) 

C. - (...) saber como ela vai lidar com determinada situação, separação (...) pode ser 
que acarrete na dificuldade do aprendizado da criança. (...) 

Síntese: Quando falamos da criança com dificuldade de aprendizado as ideias 
sobre questões cognitivas / patológicas se mantém, contudo, é levado em 
consideração as relações e enfretamento que ela possui além do interesse no 
processo de escolarização. 

Tema: Apoio da escola para crianças diagnosticadas com patologia relacionada ao 
desenvolvimento e processo de aprendizagem  

M. - (...) vai passando a criança (...) só tem sala de recursos. (...) 

A.A. - (...) trabalham do modo tradicional que ele não aprende, não mudam o jeito 
de ensinar (...) passa de ano sem aprender. (...) 
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Síntese: Duas participantes possuem filhos inclusivos nas escolas tradicionais e 
enfatizaram a dificuldade da criança nesse processo de ensino-aprendizado, além 
da falta de recursos, materiais e apoio técnico-profissional que impacta diretamente 
no desenvolvimento escolar. 
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ANEXO IV 

 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA 1 

 

Nome: M., mãe da V. aluna do 6º ano do Fundamental II na escola EMEF Paulo 

Carneiro. 

 

A: Primeiramente quero agradecer o seu aceite e sua disponibilidade em conceder 

essa entrevista para a minha pesquisa. Por favor, me diga o nome e o ano em que 

sua filha está cursando? 

M: O nome dela é V. K. J. A., ela está no 6º ano. 

A: Ok. Como você entende o papel, a função da escola em relação ao aluno? 

M: O que eu entendo é que a educação começa dentro de casa e a escola é pra 

ensinar. Então eu acho que a função da escola é essa, de ensinar. Porque em casa 

a gente tem que ensinar nossos filhos a ter educação, se a gente não ensina em 

casa, na escola eles vão aprender? Tem muitos que vão separar esse lado, meu pai 

me deu educação, minha mãe me deu educação e eu vim aqui, para a escola, para 

aprender a ler e escrever, é assim que eu penso.  

A: Entendo, e para você qual é o papel da escola em relação à família? Como você 

vê isso? Eles trabalham em conjunto, tem alguma relação direta. 

M: Acho que trabalhar em conjunto a escola com a família é muito importante 

porque se a escola trabalhar junto com a família o filho da gente vai crescer e 

entender que a união faz a força, a criança vai saber separar do amanhã “opa, 

minha mãe e a escola, as duas me ensinaram de uma maneira diferente o que eu 

vejo hoje”, eu penso assim, a escola trabalhando junto com a família será um 

exemplo de vida. 

A: Entendi. E em relação à comunidade, como você entende o papel da escola com 

a comunidade toda? 

M: Depende (+) depende muito dos pais, depende do interesse do filho, porque na 

verdade eu tenho assim, meus filhos, meus cinco filhos, até hoje nenhum indo para 

o caminho errado, e se na sua família não existe mau exemplo não tem porque seu 
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filho andar em outro caminho. A comunidade sabendo viver e sabendo relevar 

muitas coisas, o que você ver é ser cega, muda e surda. (+) O que você ver é não 

levar para dentro da escola, e o que ver lá dentro da escola não trazer pra rua, 

porque (++) meus filhos eu não tenho o que falar. Sabe, eu fui muito rígida com eles, 

a comunidade não é ruim de se viver com as pessoas bem unidas, mas a única 

coisa que atrapalha é se você tiver uma mente fraca vai para o caminho errado, mas 

se você tiver uma cabeça bem estruturada totalmente, que não é todo mundo que 

tem dinheiro ((pra isso)), (+) mas é assim, você falar “não, quero ser trabalhador 

honesto” não importa que os colegas, que seja dentro da sala, meus amigos de sala 

façam, usem ou deixem de usar, eu não fazendo é o que interessa.  

A: Qual o papel do professor entendido por você na educação dos seus filhos? 

M: Olha, tem professor e têm professores. Vamos colocar assim particularmente dos 

meus outros filhos eu não tenho o que reclamar. O papel de professor é quando é 

um professor que é pai. O educador que tá ali para mostrar para o seu aluno que 

muitas coisas erradas que ele faz, tem aluno que vai entender o professor e têm 

outros que não vão entender, é como a gente ver direto aí (+) mas tem professor 

que se desfaz dos seus alunos. Então eu não sei dessa parte de professor, nem eu 

mesma sei explicar, porque você não sabe o que vai encontrar daqui pra frente, 

tanto faz dentro de uma Faculdade, dentro de uma Escola Municipal ou dentro de 

uma Escola Estadual. Nem dentro da Universidade você sabe. Você assiste 

televisão e vê muita coisa, então não sabe ainda o que pode vir acontecer 

futuramente ou você que tem filho não sabe. (+) Como eu vi um professor usando as 

crianças, né. Então a gente vai falar “mas (+)” Epa, existe o professor e existem os 

professores, agora, qual que você vai saber quem é o professor? É difícil, ele não 

vem com estrela na testa né. 

A: Compreendo, você consegue me falar os aspectos positivos e negativos da 

escola? 

M: Assim (+) olha, eu vou colocar (+) meu filho sofreu muito bullying, o ((filho)) que 

teve um problema na Escola Paulo Egydio. Ele sofreu bullying, a diretora foi uma 

que chamou até a polícia para o meu filho, porque ele tinha problema, retardo, a 

((equipe)) saúde mental o acompanhou e ele não fazia as coisas, aí ela ((a diretora)) 

botava a culpa nele, pra dizer que era ele que fazia. Sabe, eu cheguei a bater no 

meu filho na frente dela, ela como diretora poderia ter falado “eita, mãe, aqui não”, 
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mas não, ela deixou eu bater no meu filho primeiro, deixou eu falar o que tinha que 

falar, para depois dizer para mim assim “aqui não mãe, lá fora” (+) só depois que eu 

bati nele. Então, têm coisas que eu engulo calada, não sei se você é mãe, mas tem 

hora que a gente passa por certas coisas (++) e não foi nessa ((Escola)) Municipal, 

foi na ((Escola)) Estadual, em um colégio que dá muito “filhinho de papai” e existem 

essas coisas. Eu não sei nem lhe dizer o que é bom e o que é errado por causa 

desse episódio que aconteceu com o meu filho.  

A: E quais os efeitos que você vê do processo da escolarização, da aprendizagem, 

principalmente pensando agora na V., o que ela aprendeu até agora? 

M: Nada. 

A: Nada?  

M: Nada, ela não sabe ler, não sabe escrever, ela não conhece dinheiro, ela não 

conhece número, agora que ela tá sabendo o que é cor. Ela tem 11 anos e não 

aprendeu nada. A minha filha é uma criança que o médico já disse será devagar, 

será lento para ela descobrir realmente ((as coisas)), vai demorar um pouquinho. 

Quando ela tiver com 15 ((anos)), vai estar com ((idade mental de)) 10 ((anos)), 

agora ela tá com 11 ((anos)) e a mente dela é de 6 anos. Então eu não posso falar 

nada agora, nesse exato momento da V., por causa ((do motivo)) de que ela não 

desenvolveu. (++) Como que você vai passando a criança na primeira, segunda, 

terceira, quarta, quinta, sexta série (+). Ela não sabe. Pergunta para ela “qual é a 

primeira letra do seu nome”, “quantos anos você tem” (+) que nem hoje, as meninas 

perguntaram pra ela “V. quantos anos você tem?”, ela perguntou pra mim “Mãe, 

quantos anos eu tenho?”. Para você que é mãe, dói ((chora emocionada)). Aí você 

fica “V., quantos anos você tem?”, ela responde “Eu tenho um ano”, “Um ano, V.?”, 

ela fala “Não, eu tenho oito”. Aí eu ((falo)), “Meu Deus (+) você tem 11, V., você tem 

11”. O melhor colégio que tem para criança da primeira à quinta série é o Florinda 

Cardoso. Daqui dessa região é o melhor colégio.  

A: E ela estudou no Florinda Cardoso até a quinta e agora está /.../ 

M: Ela foi para sexta série. 

A: E ela foi para qual colégio agora? 

M: Ela tá aqui no Paulo Carneiro, mas só por enquanto que não sai a vaga dela lá 

no colégio especial que meu sobrinho deu entrada, fica lá no Tatuapé. 

A: E ela teve acompanhante de sala nessas escolas? 
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M: No Florinda só tinha sala de recurso. Mas onde você tem 40 alunos pra dar 

atenção com pessoas que têm problemas, sabendo que precisa de um professor ou 

de uma cuidadora para ficar ali e desenvolver um trabalho com ela.  

A: Entendi, e qual a imagem que possuem da escola, do aluno pelo professor e do 

professor pelo aluno? 

M: Ela ((a V.)) falou que tem professor que briga, têm outros que relevam porque (+) 

assim, eu não sei se é adequado eu te mostrar porque ela dorme, ela engatinha, ela 

pega chupeta e teve sala de aula que os professores do Florinda, desse ano que 

passou, que tiraram fotos dela dormindo no chão, dela chupando chupeta, dela 

engatinhando, (+) de todo jeito. Educação física (++) ela colocou dois pinos, soltou o 

fêmur, descolou e já estava aleijando, ninguém sabe porquê, foi para uma cirurgia 

imediatamente. Chamam ela de (+) depois da cirurgia, pronto. É difícil (++) ((chora 

emocionada)).  

A: (+) Você vê alguma diferença e/ou semelhança entre as escolas e os CCAs? 

M: Eu não vou falar para você do CCA porque ela nunca foi, não frequenta. Ela tem 

médico o mês inteiro, tem T.O., tem neuro, tem ortopedista, tem a médica de 

hormônio, tem fonoaudióloga, tem oftal, então, ela tem médico né. Então, não 

adianta eu botar ela lá no CCA e perder mais do que (+) e para que (++). Então não 

posso falar nada nesse sentido por causa disso.  

A: Para você, o que a criança precisa aprender na escola? 

M: Primeiro de tudo o que a criança precisa aprender é educação e é aprender a 

respeitar principalmente não só em casa, mas aqui fora né?! Que tem muitas coisas 

que você tem que aprender a relevar, respeitar quando um mais velho falar “olha 

não vai para aí”, ele ouvir e não falar certas coisas que a gente escuta, porque tanto 

tem criança educada como tem criança mal educada, aqui, no geral, porque não é 

só aqui é em qualquer lugar, as vezes você não quer o mal, mas a criança entende 

por outro lado né. E aqui também tem isso. A educação começa em casa. Então é 

isso.  

A: O que você acha que é preciso para poder ensinar?  

M: Olha, vou te falar uma coisa, meus filhos, eu tenho a minha filha mais velha e ela 

sempre pega no pé, a gente ensina para você o amanhã, se você for pai ou mãe, 

você saber como lidar com a situação, como você deve ensinar o seu filho? A 

respeitar, olhar e não discriminar como eu falei hoje e vou repetir aqui pra você, hoje 
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eu planto uma semente, amanhã se eu for você vai ter que continuar, se você não 

continuar mais alguém da família vai continuar, porque eu parti, eu deixo uma 

semente, e o que que é essa semente? É fazer o bem e não escolher a quem, eu 

estou ensinando meu filho a saber viver no mundo. No mundo de hoje, por mais que 

você ensina, ainda acontece essas coisas que acontecem, imagina se você não for 

uma boa mãe, imagina você não falar para o seu filho “olha, não vai por esse 

caminho não porque esse caminho é errado”, “Olha, cuidado, não anda com fulano e 

sicrano porque (+) cuidado”, “Olha, se alguém fizer com você não faça o mesmo que 

ele fez”, ensinar para amanhã quando ele tiver um filho dele, ou que for mãe, saber 

o que tá falando, como o meu pai fez comigo. Como ele disse “Olha, eu não sei ler, 

eu não sei escrever, mas educação eu dei, eu ensinei meus filhos” o que é certo e o 

que é errado, é o que eu posso aprender. 

A: Para você, como é a representação da sala de aula? 

M: Os alunos respeitar uns aos outros. Cada um respeitar a opinião do outro e 

primeiro começa pelo professor né. Se o professor não foi educado como que você 

vai querer respeito? Para mim cobrar de você, você tem que primeiro me respeitar, 

aí eu tenho direito de chegar e falar eu te maltratei, eu falei palavrões, eu falei algo 

que te magoei, não né? Por favor, me respeita. Eu tenho aqui, 20, 30 que tá ouvindo 

e você quer que ele segue o mesmo exemplo que o seu? Mesmo você sendo 

professor, que estudou, que se formou, que pagou alguma faculdade muito tempo 

para chegar ao ponto que você, lindo né. Então dentro da sala de aula tem que 

existir respeito tanto com professor com os alunos, como dos alunos para o 

professor e vice-versa. 

A: O que a criança aprende fora da escola e como você acha que ela aprende isso? 

M: Aprendido? Como assim?  

A: Dentro da escola ela vai aprender toda a parte de didáticas, matérias, plano de 

ensino e fora da escola o que ela aprende? 

M: Vai aprender o que não presta, é, porque, nega, se dentro da escola já tem o que 

tem imagina aqui fora? Aqui fora o que você mais vê, hoje eu fiquei olhando uma 

criança que se tiver 8 anos é muito com uma bituca do capeta na boca. Aqui é o que 

você mais vê. É bonito? Se dentro da escola você vê hoje o exemplo que te, aqui 

dentro do João Vieira e no Paulo Egídio, graças a Deus que o meus filhos 

terminaram os estudos, eles falam até hoje, é o que você vê (+) como que minha 
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filha (++) eu falei que vou acompanhar porque os professores enterram que a minha 

filha é diferente, sabe, eu levei os laudos pra ela todinho  e mostrei, tem laudo que a 

professora falou “mãe, parabéns, sua filha é bem assistida” e eu falei “E ela também 

vai ser bem assistida que eu vou acompanhar ela aqui na escola”, porque eu já 

tenho medo, eu sou uma mãe medrosa, dos outros eu não tive medo, mas da V. eu 

tenho medo dos outros abusar dela. Então, eu coloquei ela aqui perto, porque para 

ela não ficar sem a escola, mas eu falei “eu quero uma cuidadora ou tem a 

cuidadora ou eu vou ficar com ela”, que eu tenho medo de moleque, que ela é 

inocente de tudo e aqui o que tem é moleque gozado, é o que bem tem. A gente vai 

falar que é mentira? Não é mentira, é verdade, chega aqui você tem moleque bem 

nojento, balançando as coisas, tem moleque que você vê cada coisa que dá nojo, 

que dá vontade até de vomitar, a falta de respeito. Fora da escola é para aprender o 

que não presta, você chega aqui de madrugada vê cada coisa. E eu fico besta que o 

conselho tutelar, a polícia, aqui é um lugar deserto, um lugar que parece sabe, que 

não tem ninguém, eu fico boba, porque coisas que é de chegar e ver e dizer assim 

“mas porque que fulano tá assim? Porque cicrano, beltano (+)”, aí as mães e as 

filhas saem de casa, aí se você ver entre oito, sete e pouca, se você chegasse aqui 

você ia falar “Senhor, meu Deus, quantos anos essa menina tem?”, tem 10 anos, 12 

anos, tudo drogada, todas com lance, como copão de bicho desse tamanho na mão 

que de longe você sente o fedor. Aí eu te pergunto, cadê a mãe, cadê o conselho? 

Agora a polícia pegar seu filho trabalhador que nem pegaram o meu filho 

trabalhando, engraçado meu filho cheira, meu filho não bebe, meu filho não é 

vagabundo, nenhum, ele chegou e desceu a mão na cara dos meus filhos. É revolta. 

Agora aqui ninguém dorme, aqui e aqui do lado é dia e noite. Cadê as polícias? Tá 

aonde? Aí solta 40 mil, 20 mil na mão deles, vão embora e o resto que se lasque. 

Aqui é revoltante. Aí eu falei para menina ali, “Olha eu tenho vontade de ir embora 

daqui, não deixar o trabalho que eu tenho aqui”, te juro, tenho muita vontade, porque 

é muita coisa errada que você vê, é muita mesmo. As vezes dá dó. Mas assim, “a 

sumiu fulano, cicrano, beltrano”, vai ali para o outro lado que você vai achar dentro 

do buraco, socado, todo carbonizado. Cadê a autoridade? Aonde tá ela? Só serve 

para mãe de família, pra pai de família? É o que a gente vê aqui. É que não dá para 

tirar foto, não dá pra filmar, porque a gente fica com medo. 
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A: A próxima pergunta, que tem relação com o começo, é, para você, o que a 

criança aprende dentro da escola e como ela aprende? Foi quando falou sobre o 

que a V. aprendeu e as dificuldades dela durante esse processo. Agora, você acha 

que tem alguma articulação, uma relação o que a criança aprende dentro e fora da 

escola? 

M: Ah, sei lá. É que a criança é tão imprevista né, é uma coisa assim que nem você 

sabe se lá mesmo que se eles aprenderam foi dentro da escola ou se foi na rua, ou 

se eles viram em algum lugar. Não tem nem como falar, nem como explicar.  

A: Para você, o que são as dificuldades de aprendizagem de uma criança? 

M: Como a minha né, as dificuldades todas, em tudo, precisa de uma pessoa 

cuidadora, uma pessoa, um professor que tenha estudado, que tem experiência em 

lidar com os tipos de problemas, com a dificuldade que ela tem de aprender, porque 

nas escolas é difícil ter porque ela tem dificuldade em tudo, você manda ela escrever 

lá para ver se ela sabe, só risca, a cor agora que ela tá sabendo e nem todas cores, 

só algumas, aí ela já sabe o que é o preto, branco, vermelho, amarelo, aí ela ainda 

confundiu azul com verde, ela ainda confunde. Ela não sabe se você for mostrar 

essa cor aqui, ela vai saber, mas tem hora que dá um branco nela que “Ah, não sei”.  

A: Entendi, agora, o que é uma criança com dificuldade de aprendizagem? 

M: Então, é intelectual e a minha é, ela tem esse lado aí de dificuldade, que a gente 

tenta que nem o médico Doutor Sérgio falou /.../ a minha é esse tipo de dificuldade 

que ela tem, é difícil, até eu mesmo sofro com isso, porque os meus outros filhos 

não tiveram e ela já tem. Porque eu entendo ela, a P. entende, já os outros não quer 

entender, fala que é frescura, até o meu pai, passa a mão na bengala e começa a 

querer dar nas costas dela, a bater nela, a ignorância ainda dos antigo, né. É sobre 

criança ainda com esse tipo dificuldade de relacionamento com coisa, eles acham 

que tudo que ela faz é porque ela faz de propósito, então que ela tem essa 

dificuldade. E é difícil sabia, lidar com ela e lidar com o meu pai, porque meu pai não 

entende e ela também não, aí ficam duas crianças.  

A: É complicado, porque você tenta mediar essa relação da melhor maneira (++). 

M: Eu tô pra enlouquecer ((ri)). Porque é, duas criaturas né, dois bebês, ele com 92 

anos e ela por ter 11 anos. Então ela não entende ele e ele não entende ela, 

imagina só dois jumentos juntos. Só Deus na minha vida, filha.  
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A: Bom é isso, N. É uma entrevista breve mesmo, eu agradeço muito a sua 

disponibilidade. 

M: Eu que agradeço, não sei se foi correto né tudo que eu respondi.  

A: Imagina, foi o suficiente e com certeza vai me ajudar muito nessa pesquisa que 

estou fazendo. Muito obrigada! 

M: De nada, amor. 

 

ENTREVISTA 2 

 

Nome: A.A., mãe do K. aluno do 8º ano do Fundamental II na EMEF Ary Gomes. 

 

A: Agradeço o seu aceite e sua disponibilidade em conceder essa entrevista para a 

minha pesquisa. Por favor, me diga o nome e o ano em que seu filho está cursando? 

A.A: O nome dele é K. e está no 8º ano. 

A: Entendi, vamos lá, como você vê o papel da escola em relação ao aluno? 

A.A: Hoje em dia é muito diferente daquilo que eu aprendi antigamente, que a 

escola tinha como objetivo educar, de você aprender o contexto de tudo, fazer 

atividades na escola (+) e hoje eu vejo muito os alunos largados, eles não tem 

aquela desenvoltura para o ensino, não tem aquelas atividades, que eu tinha na 

minha época em que a gente era muito mais dada a escola, atividades que 

valorizavam (++) e hoje em dia não, eles vão quando querem, fazem quando 

querem, não tem aquela responsabilidade (+) é um aluno que faz o que, como e 

escolhe o que quer. Eu acho tudo muito bagunçado. 

A: Entendi, para você como é a função da escola em relação à família, como que 

você vê? Tem essa relação entre escola e família? 

A.A: Eu tenho porque o K. tem TDAH, então eu tenho muito essa relação com a 

escola, como dá um trabalhão danado, vire e mexe eu estou na escola. Para tentar 

focá-lo no estudo porque tem certa dificuldade. Só que também são as pessoas ((os 

professores)) que não tentam compreender, eles ((os professores)) acham que a 

família que tem que pegar as responsabilidades e às vezes não é isso, a escola tem 

que ter outro método de estar trabalhando com quem necessita de um método 

diferente. E aí acaba sendo aquela coisa deles ((os professores)) imporem para a 
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família e a nós ficamos com as mãos atadas (+) é o caso de como eu me sinto com 

o K., entendeu? 

A: Sim, entendi. (+) Qual o papel da escola em relação à comunidade? Como que 

você vê isso? Tem alguma relação entre a escola e a comunidade no entorno? 

A.A: Ah, não tem.(+) Eu não acho que tenha tanta participação não, é a escola lá e 

os alunos lá ((gesticulou com as mãos em lados extremos e opostos)), e não tem 

essa solidariedade da comunidade (++) com a comunidade, não tem. 

A: Compreendo. Na sua visão, qual é o papel do professor na educação? Sua 

formação (+).  

A.A: O professor de hoje é muito diferente do quando eu estudava. Antes ele dava 

para você uma atenção melhor, um incentivo maior e participava, não só dava 

incentivo na escola e, sim, participava da sua vida, dos seus problemas. Hoje em dia 

não, o professor é aquele que passa na lousa para que você copie. Ele não se 

interessa em saber se você tem problema ou não tem, não sabe nem quem são os 

seus pais, não conhecem nem sua mãe e o aluno tem que se virar com aquilo que 

ele dá e pronto. Por causa de uns alunos, todos pagam o pato. Porque se um 

bagunça, para eles ((os professores)) a sala toda está assim (++) o professor não 

interage com o aluno (+) não tem aquela interação e nem aquela aproximação de se 

conhecerem (+) e quando se conhece tudo fica mais fácil né, trabalhar juntos e 

aprender juntos. 

A: Entendi. E para você, tem aspectos positivos e negativos da escola? 

A.A: Positivo que eu tenho é a escola que é muito boa em termos de ser mais 

próximo, eu estudei lá (+). 

A: Ele está em qual colégio? 

A.A: Ele está no Ary Gomes. Além de ser próximo, lá eles ((a escola)) tem bastante 

atividade boa, para mim é bem positivo. Agora o negativo que eu acho é em relação 

a estrutura (+) não tem estrutura para lidar com certas crianças, falta material, falta 

profissional (++) eles ((a escola))  não têm. 

A: E quais são os efeitos disso sobre o processo de escolarização e aprendizagem 

do K.? 

A.A: Ah, é que o K. é muito difícil, ele tem TDAH e déficit de atenção (+) tem 

dificuldades, então é muito difícil eu falar dele como aluno, porque praticamente ele 

não tem muito o que apresentar. Eles ((a escola)) trabalham do modo tradicional que 
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ele não aprende, não mudam o jeito de ensinar para ele aprender, então não tem 

essa diferença, o que eu tenho em mim é que o K. passa de ano sem aprender (++) 

as dificuldades dele são sempre as mesmas. Ele está na escola porque tem que 

estar e não porque tem que aprender, entendeu? 

A: Entendi. 

A.A: É muito difícil, eu vejo assim.(+) 

A: E qual é a imagem que você tem do aluno e do professor? A imagem que você 

tem deles e até mesmo da representação dentro da sala de aula, como que você 

que acredita que seja hoje, pensando no K. 

A.A: No caso dele o professor fica distante e acho que ele tinha que se aproximar 

mais para conhecer melhor, porque se o K. não se interessa pela matéria ou tem 

dificuldade na matéria, tinha que trabalhar de um jeito diferente, porque as pessoas 

só aprendem aquilo que entende. Você tem que ter um jeito diferente, a pessoa 

aprende e você tem que descobrir de qual jeito, de que forma ela vai aprender. Eu 

acho que o professor tinha que ir em busca de conhecimento, ele não tem acesso a 

essas crianças, a esses adolescentes que estão vindo hoje cheios de problemas na 

cabeça, que não levam a escola muito a sério. Na escola eles vão por obrigação e 

não porque gostam, porque a mãe força a ir (+) e não porque eles veem que lá na 

escola tem que aprender e que lá no futuro vão precisar (++). Eles veem que o 

professor tá lá pra ensinar, se o professor quiser ensinar tudo bem, se não quiser 

tudo bem também, para eles tanto faz como fez. Aí falta tanto interesse do aluno 

quanto interesse do professor. 

A: Entendi (+). Quais são as semelhanças e as diferenças entre a escola e o CCA? 

A.A: Eu não sei por que ele também não frequenta o CCA, ele foi indicado agora 

porque a psiquiatra pediu. Ela me pediu para se dirigir ao CRAS, me deu um 

encaminhamento pela idade dele e por excesso de vulnerabilidade que tem então 

agora ela encaminhou o K. pra um. 

A: Entendi (+). 

A.A: Mas eu não tenho conhecimento dessa instituição (+). 

A: E para você, o que a criança precisa aprender? 

A.A: Ah, eu acho que a criança tinha que aprender de tudo um pouco. Isso envolve 

religião, política para saber o que houve com o Brasil, sobre as terras que o Brasil 

tem na Amazônia, quem habita, sobre os índios (+) eles ((os alunos)) não conhecem 
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essa natureza que tem no Brasil, não conhecem o Brasil (+) tinha que ter 

((passeios)) para conhecer museu, vê e conhecer a história do Brasil em si, tinha 

que ir ao parque e ter envolvimento com a natureza. Eu acho que falta muita 

riqueza, o Brasil é rico em tudo, mas na escola eles não têm acesso, conhecer um 

pouco da cultura e levar a criança ao cinema, falar o que é o futuro, conhecer o 

teatro, desenvolver esse lado (+) Isso os alunos não tem, é só ir para a sala de aula 

e de vez em quando um passeio ali e aqui, não tem muita coisa não. 

A: E para você, o que é preciso para poder ensinar? O que é preciso para um 

professor poder ensinar? 

A.A: Ele precisa ter um estudo, não só uma vez, é sempre, porque tudo muda, então 

tinha que ter um curso profissionalizante, não exatamente isso, mas sendo uma 

coisa que dê para ele se reciclar. 

A: O que a criança aprende fora da escola e como que você acha que ela aprende 

isso? 

A.A: Aprende muito fácil e muita coisa, porque uma passa informação para a outra 

de um jeito diferente, eles recolhem aquilo que querem. Então como é que fica a 

mente deles que são adolescentes? Eu acho que eles se iludem muito, se fantasiam 

muito com o que aprendem fora da escola. 

A: Entendi. O que você acha que a criança aprende dentro da escola e como é esse 

aprendizado?  

A.A: Na escola eles ainda aprendem um pouco de respeito, porque têm que 

respeitar o professor. Eles aprendem que tem que ter uma regra, que tem que fazer 

a lição do quadro e tem que aprender, hoje é muito mais difícil, mas eu acho que 

algumas ainda conseguem aprender o AEIOU, ABCD, somar algumas contas, pelo 

menos o básico consegue aprender. O básico eles que precisam para não ser 

analfabeto até a leitura eu acho que conseguem, mas se for mais além não 

conseguem, por isso que muitos desistem, chega nem a concluir a sexta série, já 

desiste na quinta série.  

A: Compreendi. E aquilo que a criança aprende fora da escola você acha que tem 

alguma relação com que ela aprende dentro da escola? 

A.A: Não. 

A: Não? 
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A.A: Não, eu acho que na escola não tem não, porque eles acabam sendo rebeldes 

com o que aprendem lá fora e também dá certa (+) no caso do K., ele se sente mais 

forte, quer impor como se fosse dono do mundo, então dá rebeldia o que ele 

aprende na rua. 

A: Entendi. Para você o que são as dificuldades de aprendizagem? 

A.A: É muita coisa (+) não tem material direito, o professor não tem um curso de 

reciclagem (++) então como vai ajudar o aluno? Não tem um grupo legal de trabalho, 

fora da sala de aula tinha que ter um grupo para mostrar a prática, porque não 

adianta você mostrar só teórico. Tinha que ter um trabalho mais além sobre isso, 

porque se tivesse mais profissionalismo ((dos professores)) eles ((os alunos)) teriam 

mais interesse. 

A: Compreendi. E para você o que é uma criança com dificuldade de 

aprendizagem? 

A.A: É que nem o K. (+) ele tem dificuldade de raciocínio (++). Ele tem o raciocínio 

mais lento, você ensina a falar que é aquilo e não entende o que está falando, 

demora a raciocinar (+). É que nem você falar assim: “Quanto que é dois mais 

dois?”, tem dificuldade de até contar no dedo, então ali você vê que não é normal e 

que precisa de outros métodos. Ele não consegue acompanhar o professor, nem a 

sala e nem os amigos, tem dificuldade até mesmo de viver em círculos, não interage 

com a sala de aula. 

A: Bom, é isso Adriana, é bem breve mesmo. Eu agradeço muito a sua 

disponibilidade e a oportunidade, porque é muito importante para nós essa 

entrevista para compor o projeto. 

A.A: De nada. 

 

ENTREVISTA 3 

 

Nome: A.M., avó do C. aluno do 9º ano do Fundamental II na EMEF Paulo 

Carneiro. 

 

A: Oi A.M., para te explicar melhor, nesta entrevista o áudio é gravado e não será 

divulgado, apenas entrará para a nossa pesquisa de forma anônima. Qual o nome e 

o ano que seu neto está cursando? 
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A.M: Ele é o C. e tem 14 anos.  

A: Em qual série ele está? 

A.M: No 9º ano. 

A: Ele estuda em qual colégio? 

A.M: No Paulo Carneiro.  

A: Vou te fazer algumas perguntas em relação à escola e ao C.  

A.M: Está bom. 

A: Para você, qual é o papel, a função da escola em relação ao aluno? 

A.M: Acho que para aprender né (++) Aprender, ser uma pessoa de bem e 

prosseguir no que ele quer. O problema dele é querer ser ator. 

A: Ele quer ser ator? 

A.M: É, agora ele está fazendo teatro (+). Dia de quarta-feira ele faz teatro. 

A: Compreendi. Para você, qual a função da escola em relação à família? 

A.M: A única coisa que a família pode fazer é colocar para estudar (+) e a criança ter 

força de aprender. E se o pai e a mãe põe a criança para estudar e ela não se 

interessa não adianta nada.  

A: E você acha que tem alguma relação da escola e a comunidade toda, o entorno? 

A.M: Eu acho que tem, porque se você tem um lugar mais próximo da sua casa você 

tem que ir (+) é mais perto de casa, não pega condução, (+) tem muito lugar longe 

que a criança tem vontade de aprender, mas não pode porque é longe. Eu acho que 

é isso.  

A: Entendi. E para você qual é o papel do professor, qual a função do professor /.../ 

A.M: É educar. O professor educa e ensina na escola e a mãe educa em casa.  

A: Entendi, tem algum aspecto positivo e negativo da escola que você gostaria de 

falar? 

A.M: Não, graças a Deus eu não tenho nada que reclamar. Para mim está tudo 

ótimo. 

A: Compreendo. Você vê algum efeito sobre o processo da escolarização, de 

aprendizagem do C.?  

A.M: Graças a Deus até agora, 14 anos, ele nunca me deu dor de cabeça, nem na 

escola, nem no CEI, nem na creche (+) Nem em canto nenhum. Um ótimo menino.  

A: E qual a imagem que você tem do aluno e do professor dentro da sala de aula? 

Como é essa representação dentro da sala de aula? 
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A.M: Até agora pelo menos o C., graças a Deus, não tem nada que reclamar. Ele é 

muito querido dentro da escola, não só eu falo, mas todo mundo fala que ele é muito 

querido e todos sentem isso (+) 

A: E como você vê isso? 

A.M: Nossa, eu fico maravilhada, o que eu posso falar (+) nada, não tenho 

reclamação, graças a Deus (+). 

A: Isso é ótimo. Ele frequenta o CCA ou já frequentou?  

A.M: Ele já frequentou, começou com 6, 7 anos e saiu com 14 anos. 

A: Entendi, e você vê alguma semelhança e diferença entra o CCA e a escola? 

A.M: O CCA é bom para criança que não tem onde ficar, que a mãe e o pai 

trabalham e a criança não tem onde ficar. Então é um lugar ótimo, que as mães 

podem sair para trabalhar e a criança fica lá no CCA.  

A: Entendi, e você vê alguma semelhança entre os dois que seja de aprendizado? 

A.M: A escola ensina bastante, como eu te falei, se a criança tiver interesse de 

aprender a escola ensina e, se não tiver interesse não adianta. 

A: Para você, o que a criança precisa aprender? 

A.M: Ser uma criança comportada em todos os lugares que vai, saber entrar e sair. 

Não adianta a criança estar estudando e ser mal educada, para mim eu acho que 

não tem interesse de nada. 

A: Entendi. Para você, o que a criança aprende dentro e fora da escola?  

A.M: Eu acho que a escola, se a criança prestar bem atenção, ensina boas coisas. 

Agora se a criança fala que vai pra escola e não vai, aí não aprende coisa boa não 

(+) no lugar de ir para escola vai cabular aula, não entra e a mãe fica pensando que 

ele está na escola, mas está em outro lugar diferente, que não é para ir. 

A: Compreendi. O que você acha que é preciso para o professor poder ensinar? 

A.M: Ah, paciência (+) muita paciência, porque tem muitas crianças que, olha, pelo 

amor de Deus, só Deus na causa. Como diz aquela novelinha que tinha na TV, 

Chiquititas, com licença da palavra, “santos diabinhos”. Tem muitas crianças que 

são terríveis, eu tenho um neto que pelo amor de Deus, está dando dor de cabeça 

para o pai. O pai vive lá na escola direto, chuta a professora, chuta um e outro, não 

sei como ele não foi expulso ainda. Não é falta de bater, não é falta de apanhar, não 

é falta de educar, é da criança mesmo. Já vem do comportamento dele. Se você é 

mãe e não bate, a criança vira (++) sei lá o que eu posso dizer. Se você bate é 
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porque pode machucar e vai para a cadeia. Aí vai fazer o que com uma criança 

dessas (+) não tem como.  

A: E você acha que aquilo que a criança aprende fora da escola tem alguma relação 

com que aprende dentro da escola? 

A.M: Eu acho que não. Se ela tá aprendendo alguma coisa que a mãe vê que não é 

da escola, então está na rua. E na rua só ensina “coisa boa” para não falar o 

contrário. (+) Na escola, você sendo a professora, não vai ensinar coisas ruins para 

o seu aluno vai ensinar coisas boas. Eu acho que se você aprendeu coisas boas vai 

querer dar aquilo que aprendeu para criança, para os seus filhos, dá educação. É 

isso. 

A: Para você, o que é dificuldade de aprendizagem? 

A.M: É a criança da memória fraca. 

A: Agora pensando no C., o que seria para ele dificuldade de aprendizagem?  

A.M: Eu não posso dizer, porque ele é um menino de ouro. 

A: Entendi, agora pensando em qualquer outra criança, o que seria essa dificuldade 

de aprendizagem?  

A.M: Ou ele tem problema ou é safadeza mesmo na verdade. 

A: Entendi. Bom, é isso A.M., é uma entrevista bem breve. Muito obrigada por 

aceitar participar e contribuir com a pesquisa.  

A.M: Obrigada você e me desculpe se eu não respondi alguma coisa direito ou que 

você não gostou.  

A: Imagina (+) com certeza agregou muito para nossa pesquisa.  

 

ENTREVISTA 4 

 

Nome: C., mãe da L. aluna do 6º ano do Fundamental II na EE Paulo Egydio. 

 

A: Agradeço a sua disponibilidade em conceder essa entrevista para a minha 

pesquisa. Por favor, me diga o nome e o ano em que sua filha está cursando? 

C: O nome dela é L. e está no 6º ano. 

A: Para você, qual o papel, a função da escola em relação ao aluno? 

C: Ao aluno é o aprendizado, (inaudível). 

A: E qual o papel da escola em relação à família? 
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C: Eu acredito que a partir do momento em que está formando a criança, não 

diretamente, mas indiretamente ele ((a escola)) está fazendo uma formação com a 

família, através da lição de casa que o pai vai acompanhar e criar aquele vínculo, aí 

tem esse fortalecimento com o pai que pode acompanhar, ver o currículo, o que está 

nesse sentido (+). É o que eu vejo. 

A: Entendi. E qual a função da escola em relação à comunidade? 

C: Com a comunidade é para que seja aculturada de informação, como a escola 

está inserida na comunidade isso dá acesso ao ensino e educação para eles ((a 

comunidade)). 

A: Entendi. Como você entende o papel do professor? 

C: No geral, o professor vem como um mediador, como um instrutor. Nesse sentido 

pode trabalhar com a família para auxiliar nas dificuldades. A comunidade pode 

fazer esse trabalho junto com o professor (inaudível). Realizar também um trabalho 

comunitário, que zela pelos bens da escola, que o professor tenha um diálogo (++). 

Um pouco de vínculo com a criança e com a gente. É assim que eu entendo. 

A: Compreendi. Para você tem aspectos positivos e negativos da escola? 

C: Sim, tem. A escola que a L. estuda ela tem um prédio muito bom, uma estrutura 

muito boa, mas falta investimento. Falta auxiliar de professor, professor de 

informática eles ((os alunos)) não têm. O que tem de informática eles não 

conseguem utilizar porque falta manutenção. Essas coisas estão relacionadas a 

políticas públicas para manter a escola no funcionamento positivo. Agora, no 

começo do ano mesmo, L. sofreu bastante com falta de professores (+). A gente 

percebe que pela estrutura, pelo investimento, pelo apoio que o professor tem vai 

ficando cada dia mais difícil a escola ter um quadro de professores completo. A 

facilidade da escola da L. é a proximidade da nossa casa, o prédio tem um espaço 

bom pra ser utilizado, mas a dificuldade que a gente vê é no investimento do próprio 

profissional mesmo, na educação. 

A: Compreendi. Para você, quais são os efeitos sobre o processo de escolarização 

e de aprendizagem? 

C: Nesse sentido eles perdem na grade curricular. Eu acredito que com a 

defasagem do professor alguma coisa vai ficar fragilizada, fragmentada, algumas 

coisas eles vão fazer mais ou menos pra dizer que passou e outras coisas vão 

passar despercebidas. Então é prejudicial para quando ela ((a crianla)) estiver na 
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formação do Ensino Médio. A gente percebe também que a cada ano que passa ((o 

ensino)) vai decaindo mais, as exigências vão ficando cada vez menores no nível 

escolar e toda essa dificuldade que a escola (inaudível).(++) 

A: Qual a imagem que você tem da relação do aluno com o professor e essa 

representação dentro da sala de aula?  

C: Eu trabalho também em uma instituição escolar filantrópica e a gente percebe 

que é bem semelhante, que não tem mais esse respeito, essa coisa da antiguidade. 

O professor é desvalorizado e acaba sendo desmotivado. A gente percebe também 

que muitos ((professores)) não tem essa de dar o seu melhor e não tem a resposta 

positiva por parte das crianças (++). A gente percebe que cada vez mais as crianças 

menores, que estão entrando na adolescência, estão desinteressadas e já não 

querem mais ir para escola (+). Às vezes eles ((os alunos)) estão dentro da escola 

mesmo, mas não estão participando da aula e esse vínculo está cada vez mais 

distante. Eles ((os alunos)) não têm mais o respeito à representação do profissional 

orientador, mediador, como uma referência na escola, os professores são tratados 

como um colega, parte das crianças não os respeitam e falam com os amigos do 

mesmo jeito que falam com eles ((os professores)). E a gente percebe isso, cada 

vez mais as crianças estão autônomas, vão quando querem, então a evasão acaba 

sendo maior (++). Tem a escola, tem a vaga, mas a gente percebe muitas crianças 

que vão evadindo, não tem produtividade, não comparece na escola e acabam 

sendo reprovadas (++) ficam um, dois, três anos até que não vão mais pra escola. 

A: Verdade (+). Para você, quais são as semelhanças e diferenças entre a escola e 

o CCA? 

C: Eu acredito que a semelhança, tanto no ambiente escolar quanto no CCA, está 

no sentido de auxiliar no desenvolvimento global da criança e a diferença é que a 

escola é mais no sentido profissional e educacional, já o CCA tem essa visão mais 

humanizada, dessa percepção do contexto familiar, tudo isso considerando o 

ambiente. 

A: Compreendo. O que a criança precisa para aprender? 

C: Ela precisa de estímulo e de acompanhamento tanto da família quanto de um 

profissional. A gente percebe que ele ((o professor)) está ali e que é capacitado para 

contribuir com as ferramentas básicas. Pelo menos isso ((ferramentas básicas)), 

hoje em dia, a escola ainda fornece, como material, caderno, lápis. 
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A: Entendi e o que é preciso para ensinar? 

C: Hoje a gente precisa de muita paciência. Ter essa flexibilidade de adequar a 

linguagem, porque a gente tem a linguagem formal na escola e no dia a dia da 

criança (+). Eles ((os alunos)) perceberem que aquele ensino não está fora do 

contexto deles, que vai poder aproveitar e acrescentar no dia a dia. A gente tem que 

estar conciliando isso com a realidade deles (++). E da gente também sair daquele 

patamar, que antes tínhamos do professor de ser superior, e trazer para o meio que 

pode tocar, pode aprender e pode contribuir com a criança. 

A: Entendi. E para você, o que a criança aprende fora da escola? Como ela aprende 

isso? 

C: Fora da escola eu acho que na convivência com a sociedade (+) não é um 

aprendizado, mas é o que acrescenta nos valores, o que a gente traz para dentro do 

núcleo familiar e na vivência social (+). A gente vai aprendendo muito de altruísmo, 

de se importar com o outro, seja em comunidade ou em qualquer lugar, trabalhando 

em equipe e tendo essa visão do outro. 

A: E o que a criança aprende dentro da escola? Como que ela aprende isso? 

C: Dentro da escola eu acredito que é o que está no currículo. A questão da 

alfabetização, da orientação para o mercado. Mais nesse sentido dela ((a criança)) 

estar letrada e também interpretar o que vê, lê, alguma imagem e de que maneira 

poder representar isso. 

A: Entendi. Tem alguma relação do que a criança aprende fora da escola com o que 

aprende dentro da escola? 

C: Na verdade são agregados. A escola pode também ser responsável por todos os 

ensinamentos da formação do cidadão, mas o que eu aprendo na escola eu levo 

para vida, e o que eu aprendo na vida, na sociedade, é como eu vou me portar no 

ambiente escolar.  A gente utiliza o que aprende na vida para nossa formação como 

indivíduos com desenvolvimento intelectual. E o que a gente aprende, utilizaremos 

da melhor maneira possível para o nosso convívio social. O que aprendemos para 

colocar no currículo sobre o desenvolvimento e aperfeiçoamento daquilo que a 

gente, de acordo com as nossas competências e habilidades, vamos escolher como 

uma profissão futura.  

A: Entendi. O que são as dificuldades de aprendizagem para você? 
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C: Eu acredito que a gente encontra nas patologias, quando tem algum distúrbio ela 

((a criança)) tem dificuldade de aprendizado, por questão de reter a atenção ou por 

questão de ter um déficit ou retardo mesmo (++). As situações de um ambiente 

desfavorável que a gente percebe nas comunidades, que é bem comum as crianças 

não ter um fortalecimento familiar (+) alguns fardos que a criança acaba carregando 

que é muito pesado para ela, mas que hoje em dia não tem como a gente deixá-la 

fora disso, dos problemas familiares (+) é pai que bebe, sem contar a questão do 

desemprego que acaba interferindo, porque de uma maneira ou outra a criança está 

participando e isso vai refletir na cabeça dela. E para a criança é ainda mais difícil de 

saber como ela vai lidar com determinada situação, separação, essas coisas (+). E 

isso pode ser que acarrete na dificuldade do aprendizado da criança.  

A: Isso, automaticamente, já responde a próxima pergunta sobre o que é a criança 

com dificuldade de aprendizado. Trazendo a sua fala sobre as crianças que tenham 

alguma questão desfavorável no ambiente familiar ou alguma patologia, são 

crianças que possuem dificuldades de aprendizado. 

C: Sim. 

A: Bom, é isso, é bem curta a entrevista. Eu quero agradecer muito a sua 

disponibilidade e o aceite para contribuir com o nosso projeto.  

C: Imagina, de nada.  

 


