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RESUMO

Esta  pesquisa  refere-se  à  relação  família  -  aprendizagem,  pois  considerada  o  alicerce  da 
sociedade e ponto de partida na formação da personalidade a família vem sofrendo alterações na 
sua forma de existir. Se antes os laços matrimoniais eram tidos como indissolúveis aos olhos de 
Deus e dos homens,  hoje temos o divórcio aceito  como “normal” pela sociedade e com leis 
próprias para regulá-lo. No entanto, por mais comum que venha sendo sua ocorrência, nos dias 
atuais, a separação dos pais traz em seu bojo conseqüências e mudanças profundas para todos os 
membros da família, sendo que os mais atingidos são os filhos, principalmente no que concerne a 
aprendizagem.  Assim abordaremos na fundamentação teórica  o fenômeno da aprendizagem: 
história,  conceitos,  teóricos  e  correntes;  o  papel  da  escola  frente  aos  problemas  familiares 
vivenciados pelos alunos e a importância da integração família – escola. Para verificação das 
conseqüências da separação dos pais na aprendizagem dos alunos da 3ª série da educação básica, 
das  escolas  públicas  de  João  Pessoa,  foram  utilizados  15  informantes  que  responderam 
questionários com perguntas abertas e fechadas. Os resultados indicaram que a separação dos 
pais influencia diretamente na aprendizagem e no comportamento do aluno, além de ressaltar a 
importância da integração família e escola. Conclui-se que embora venha crescendo o número de 
alunos com pais separados a escola ainda não está pronta para lidar com esta nova realidade, 
ainda não conseguiu na prática realizar seu papel de dar apoio e preparar para a vida, função esta 
que vai muito além de transmitir apenas conteúdos teóricos.             
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TOSCANO, Mônica  Dias  Palitot.  Separation  of  parents:  Impact  on  children’s 
learning, public school students.  Mastership thesis: PPGE - UFPB, viii –125 p.  

ABSTRACT

This research refers to the relation family – learning, given that, considered the foundation of 
society and start point in the formation of personality, the family has been undergoing  changes 
in its way of being.  If before the matrimony was seen as indissoluble in the eyes of God and 
men, now the divorce is accepted as ‘normal’ by society and it has its own laws to regulate it. 
However, as habitual as divorce has become, nowadays, separation of parents brings, at its very 
core, consequences and profound changes to all members of the family, being the children the 
most  affected  ones,  in  particular  with  respect  to  the  learning  process.  Therefore,  it  will  be 
approached on the theoretical basis the phenomenon of learning: history, theoretical and current 
concepts;  the role  of  the school regarding  family problems experienced by students  and the 
importance of the integration family-school. To verify the consequences of separation of parents 
on the learning process of students of third grade of basic education, at public schools in João 
Pessoa, 15 respondents answered questionnaires with open and non-open questions. The results 
indicated that the separation of parents directly influences the learning process and behavior of 
students,  in  addition  to  emphasizing  the  importance  of  family  and  school  bonding.  It  is 
concluded that although the number of students with separated parents is increasing, the school is 
not yet prepared to deal with this new reality, it hasn’t thoroughly fulfilled its role in the process 
of  giving  support  and  preparing  for  life,  considering  that  its  function  is  much  more  than 
transmitting theoretical contents alone.
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APRESENTAÇÃO



  

APRESENTAÇÃO

A convivência em situação familiar tem para os pais como para os filhos 

consequências  psicológicas  marcantes  que  estarão  presentes  em todas  as  fases  do 

desenvolvimento, desde a infância até a fase adulta. Até mesmo quando se extingue 

qualquer tipo de comunicação entre os membros – o que muitas vezes ocorre no caso 

da separação dos casais – o elo emocional, afetivo, anteriormente existente, continua a 

exercer fortes influências sobre todos os membros do núcleo familiar.

Como psicólogos ou pedagogos podemos observar a importância deste elo 

emocional na fala dos nossos clientes ou dos nossos alunos. Sejam crianças, jovens ou 

adultos, o processo de separação dos pais ocorrido recentemente ou há muitos anos, 

despertam  sintomas  como  angustia,  depressão,  ansiedade,  baixa  auto-estima  e 

distúrbios diversos.

Esta  questão  é  tão  séria  que  inúmeras  pesquisas  a  nível  mundial,  vem 

abordando a importância da relação família-escola e obtendo resultados cada vez mais 

contundentes  de  como  é  essencial  a  participação  ativa  da  família  no  processo 

educativo e de aprendizagem; bem como a necessidade da escola estar preparada para 

ser um lugar de apoio para os alunos frente aos problemas e dificuldades geradas fora 

da escola, mas que nela influencia.

Mesmo que no Brasil ainda se tenha muito a pesquisar e debater sobre este 

aspecto, já foi dado um pequeno passo – mas  que poderá servir de alerta e orientação 

para todos os membros da família e da escola – que foi o Ministro da Educação, Paulo 

Renato  de  Souza,  no  ano de  2001,  ter  declarado o  dia  24  de  abril  como o  “Dia 

  
  



  

Nacional da Família na Escola”, objetivando estreitar a relação entre os pais de 

alunos e a vida acadêmica de seus filhos. Reafirmando e demonstrando estar mais 

do que na hora de observarmos a aprendizagem, não como uma forma isolada ou 

como aspecto exclusivo da escola,  mas como fenômeno que recebe influência dos 

mais variados fatores da vida do indivíduo.

Por serem as conseqüências da separação um tema bastante abrangente, nos 

deteremos em apenas um dos inúmeros sintomas que podem surgir: o distúrbio ou 

problema de aprendizagem. Por que dentre tantos aspectos ter sido este o escolhido? 

Porque nos casos em que este  problema  está presente, é na maioria das vezes um 

alerta, um pedido de ajuda, que infelizmente os pais e educadores nem sempre estão 

dispostos ou preparados para perceber.

 FREIRE (1998:127) coloca esta necessidade de escutar, perceber o outro 

em uma frase muito eloqüente, em que diz:

  Somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala com

                 ele, mesmo   que,   em certas   ocasiões,  precise   falar   a   ele: 

                 o  que jamais   faz  quem aprende  a  escutar  para  poder  falar 

                 impositivamente. Até   quando,   necessariamente,  fala   contra

                 posições ou concepções do outro,   fala   com  ele  como   objeto 

                 de  seu discurso.   O  educador   que  escuta   aprende  a   difícil  

                 lição de transformar o seu discurso,  às   vezes   necessário,  ao 

                 aluno, em  fala com ele.

É esta “fala com ele” que está faltando no âmbito escola – família. É  este 

não estar disponível para ouvir e compreender que dificulta a percepção do que está 

acontecendo com o outro. No caso específico dos problemas de aprendizagem, estes 

podem ser reflexos dos conflitos  internos que atingem as crianças e com os quais eles 

  
  



  

não estão conseguindo lidar. É preciso, portanto, que pais e educadores estejam 

cientes da importância que é não apenas falar, impor, mas também saber calar, 

escutar para poder compreender e ajudar as crianças a superarem suas dificuldades.

Está claro que não são apenas as crianças da escola pública, ou de uma 

camada social mais baixa que sofrem com a separação dos pais, este é um problema 

que atinge a todos, independente de sexo, idade, raça ou classe social. Entretanto, esta 

pesquisa  terá  como  campo  de  ação  a  escola  pública,  diurna  e  alunos  com  pais 

separados ou em processo de separação  para que possamos vir a fazer uma análise 

objetiva e fidedigna da presença de problemas de aprendizagem neste grupo.

A  estrutura  desta  pesquisa  contém  sete  capítulos   que  a  embasarão 

teoricamente, abordando alguns pontos essenciais na obtenção de uma compreensão 

mais ampla da relação família-escola-aprendizagem.

 No primeiro capítulo, realizamos uma apresentação do estudo, indicando 

os a importância  da observação e aprofundamento das conseqüências geradas pela 

separação dos pais na sociedade e sobretudo no que concerne à aprendizagem dos 

filhos. 

No  segundo  capítulo,  apresentamos  a  Introdução,   formada  pelas 

subdivisões:  1)  Aprendizagem  no  Contexto  Histórico  (retrospectiva  histórica  e  a 

compreensão de conceitos do fenômeno da aprendizagem, colocando  como este é 

estudado sob a óptica positivista e estruturalista); 2) Separação: Um Novo Paradigma 

(uma abordagem dos aspectos da separação, como esta ocorrência é vista ao longo da 

história ,  suas conseqüências  devido às mudanças  nos papéis  de cada membro da 

família e como isso reflete no processo da aprendizagem dos  filhos que são os que 

sofrem diretamente com  esta desestruturação familiar); 3) Família x Escola Pública: 

Binômio  como  Fator  de  Melhoria  Ensino-Aprendizagem  (reflexão  sobre  a 

importância  de  uma  maior  interação  na  relação  família  e  escola  pública  que 

favorecerá a melhoria do ensino, da aprendizagem e do bem estar psicossocial  do 

  
  



  

aluno).  4)  Objetivos  (gerais  e  específicos  que  impulsionaram a   realização  da 

pesquisa).

No terceiro capítulo, apresentamos o método usado na pesquisa aleatória; o 

universo  formado  por  escolas  públicas  do  município  de  João  Pessoa;  a  amostra 

constituída por 15 professores da 3ª série dos anos iniciais do Ensino Fundamental; o 

material empregado (questionários com perguntas semi-abertas); e os procedimentos 

que possibilitaram a realização da pesquisa.

No quarto capítulo, realizamos a Análise dos Dados da Pesquisa, com sua 

correlata Discussão,  permitindo o confronto dos aspectos teóricos com os práticos 

sobre o assunto da pesquisa.

No  quinto  capítulo,  apresentamos  as  Conclusões  que  chegamos  após  a 

análise dos resultados da pesquisa.

No  sexto  capítulo,  apresentamos  as  Referências  Bibliográficas, 

relacionando autores lidos e consultados.

No  sétimo,  apresentamos  os  Anexos,  contendo  Tabelas,  Questionário  e 

Curriculum Vitae da Pesquisadora.     

  

  
  



  

I N T R O D U Ç Ã O

  T E Ó R I C A

II- INTRODUÇÃO TEÓRICA 

             1. APRENDIZAGEM

  
  



  

                                 1.1.A aprendizagem no contexto histórico

 O fenômeno  da aprendizagem tem sido  estudado desde  a  Antigüidade, 

quando filósofos e pensadores preocupavam-se com os fatos da aprendizagem do tipo 

“verbal” ou “ideativo”. Sendo este o motivo das primeiras teorias se confundirem com 

as explicações ou processos lógicos e com as teorias do conhecimento.  A noção de 

aprender se  confundia com ação de captar idéias,  fixar seus  nomes,  retê-los e 

evocá-los. Isto seria ao mesmo tempo conhecer e aprender. (CAMPOS,1977:12)

Mesmo  hoje,  já  no  terceiro  milênio  não  temos  uma  definição  unânime 

quanto a este fenômeno, e observamos a existência de inúmeros conceitos, teorias e 

métodos que buscam incessantemente a sua compreensão a fim de aperfeiçoar a sua 

prática.  Assim,  visando  um  melhor  entendimento  da  aprendizagem  faremos  uma 

breve retrospectiva histórica da educação, desde a Antigüidade, expondo as principais 

idéias de cada época. Certamente, não serão aprofundadas cada idéia, teoria, corrente 

ou movimento aqui colocados, mas sem dúvida servirão para nos situarmos melhor 

quanto à “aprendizagem”,  nos fornecendo também uma visão mais abrangente da 

educação nos dias atuais. 

      Daremos início a esta retrospectiva conhecendo as idéias de três grandes 

filósofos  da  Antigüidade  sobre  a  aprendizagem.  São  eles:  Sócrates,  Platão  e 

Aristóteles. Foram os gregos que formularam, originalmente, o conceito de educação 

liberal,  visto  que  a  sociedade  grega  estimulava  o  desenvolvimento   de  todos  os 

aspectos da personalidade. Como coloca MONROE (1974:28), foi destes filósofos a 

idéia de que a educação seria a preparação para a cidadania, além do esforço para 

assegurar o desenvolvimento intelectual da personalidade.

    SÓCRATES (469-399 a.c) atribui ao objetivo da educação,  ministrar o 

saber  do  indivíduo  pelo  desenvolvimento  do  seu  poder  de  pensamento.  Estando 

  
  



  

interessado no desenvolvimento da própria experiência, sendo que esta constitui a 

base  de  toda  ação.  Defende  que  o  conhecimento  devia  ser  desenvolvido  pelo 

próprio  indivíduo,  por  meio  do  método  dialético  e  que  o  objetivo  imediato  da 

educação é o desenvolvimento da capacidade de pensar e não apenas o de ministrar 

conhecimentos.  O conhecimento,  para  ele,  já  preexiste  no espírito  do homem e  a 

aprendizagem, seria o despertar destes conhecimentos inatos.

PLATÃO (427-347 a.c), discípulo de Sócrates, afirma que a mais elevada 

aquisição possível para o homem era o conhecimento. Sua teoria dualista separava o 

corpo (ou coisas) da alma (ou idéias), e formulou a doutrina das “reminiscências” que 

consiste  no  fato  da  alma  guardar  na  lembrança  as  idéias  surgidas  na  encarnação 

anterior, assim, a educação nada mais seria do que uma reminiscência. 

ARISTÓTELES (384-322 a.c), discípulo de Platão, rejeita a preexistência 

das idéias em nosso espírito; começa a apresentar um ponto de vista científico, ensina 

que  todo  conhecimento  começa  pelos  sentidos.  Aplicou  o  método  dedutivo 

característico  do  seu  sistema  lógico  e  o  método  indutivo  aplicando-o  em  suas 

observações, experiências e hipóteses. Segundo MARTINS (1977:86) foi ele quem 

acreditou e utilizou os procedimentos científicos da observação e experimentação : 

nada está na inteligência que não tenha primeiro estado nos sentidos. Destacou-se 

pelo seu realismo, observação fiel da natureza e pela sua objetividade científica.

Posteriormente,  por  sucessivos  decretos  do  imperador  Constantino,  o 

cristianismo passa a ser a religião oficial  do Império Romano, predominando pelo 

menos de maneira formal. E sob o domínio do cristianismo, a instrução na doutrina da 

Igreja e a prática do culto passam a substituir o elemento intelectual; todo o excesso 

de interesses naturais estava ligado ao pecado e ao mal. Do século VI até o XIII as 

preocupações  intelectuais,  na  chamada  Idade  Média,  foram quase  que  totalmente 

eliminadas  da  educação.  No  transcorrer  deste  período  predominou  uma  nova 

concepção de educação completamente oposta à liberal dos gregos.

  
  



  

Entretanto, foi na Idade Média que surgiram as primeiras preocupações 

com a aprendizagem em si,  já que esta, até  então, se encontrava relacionada com 

o conceito e a prática da educação.  Dentre os inúmeros  pensadores deste  período 

destacamos Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Luis Vives.

SANTO TOMÁS DE AQUINO (1225-1274), em sua obra De Magistro, 

estuda, especialmente, o processo da aprendizagem e a função do mestre na tarefa 

educativa.  Segundo  ele,  o  processo  educacional  não  representa  apenas  uma 

comunicação ou infusão, mas antes de tudo e sobretudo, uma solicitação, uma direção 

pela  qual  o  espírito  é  estimulado  a  desenvolver  suas  potências  naturais  de  modo 

normal (SANTOS,1971: 165-166). Enfatiza principalmente o papel do educando na 

dinâmica da aprendizagem, negando que a causa primordial do conhecimento seja o 

professor,  pois a causa seria a própria atividade do aluno.

Esta  sua  teoria  da  aprendizagem  como  um  processo  auto-ativo  foi 

posteriormente  utilizada  pelas  correntes  da  psicologia  experimental,  tornando-o  o 

precursor dos métodos pedagógicos modernos que são baseados, como veremos mais 

adiante, na atividade espontânea e criadora da criança.

Mesmo  Santo  Agostinho  não  deixando  uma  teoria  da  educação, 

propriamente  dita,  suas  obras  abordam  questões  fundamentais  neste  campo, 

aconselhando  o  estudo  das  ciências  para  a  compreensão  das  Santas  Escrituras,  e 

considerava  a  filosofia  como  “o  estudo  por  excelência”.  Santo  Agostinho  é 

considerado  o  elo  que  une  o  pensamento  clássico  e  o  pensamento  cristão. 

(SANTOS:197).

Já  no  século  XVI,  um  dos  maiores  expoentes  da  pedagogia  foi  LUIS 

VIVES (1492-1540), exercendo forte influência também no século XVII por toda a 

Europa.  Segundo  ele,  a  formação  cultural  deveria  abranger  todo  o  período  de 

desenvolvimento do homem, desde a infância até a idade madura. É tido como um 

dos pioneiros do método indutivo de educação, afirmando que os métodos de ensino 

  
  



  

deveriam  ser  adaptados  à  natureza  psicológica  da  criança  e  baseados  na 

observação direta tanto do seu mundo exterior quanto interior.(SANTOS:197)

Outros educadores de destaque neste  período foram:  Erasmo de Roterdã 

(1467-1536), Francisco Robelais (1483-1553) e Miguel de Montaigne (1533-1592).

Tendo em vista a diversidade de idéias surgidas antes e durante a Idade 

Média,  torna-se  interessante  observá-la  através de fases.  A primeira  fase  foi  a do 

paganismo pedagógico, anterior à Idade Média e dominante na Antigüidade, que se 

caracterizou por uma concepção de vida que confundia os valores humanos com os 

divinos. 

Posteriormente,  na segunda fase,  surge o transcendentalismo pedagógico, 

traço  predominante  na  Idade  Média,  sendo  esta  uma  subordinação  dos  valores 

naturais e dos sobrenaturais. A partir do naturalismo, o homem passa a ser o centro 

das atenções; e o Renascentismo, predominante no século XVII, pode ser considerado 

não somente o fim da Idade Média, mas o início da Idade Moderna.

A pedagogia realista desenvolveu o culto da razão individual e o interesse 

pelo estudo da natureza, e acentuava que o mais importante na educação era a coisa 

aprendida e não o processo de aprender. Intimamente ligados ao realismo pedagógico 

estão dois movimentos  filosóficos,  o racionalismo de Descartes  e o empirismo de 

Bacon.

A partir de FRANCIS BACON (1561-1626), o método experimental da 

educação foi universalizado, pois segundo ele, a realidade só poderia ser conhecida e 

a ciência só progrediria através do método experimental. A aplicação deste método 

que  compreende  a  observação,  a  experimentação,  a  pesquisa  da  causa  e  a 

generalização é que favorece ao homem o poder sobre a natureza. Entretanto, na sua 

época,  suas  idéias  empiristas  não  exerceram influência  sobre  a  educação;  apenas 

posteriormente suas idéias teriam reflexos diretos sobre a prática escolar.

  
  



  

RENEÉ DESCARTES (1596-1650), tido como o fundador da filosofia 

moderna, não teve interesse direto pelos problemas pedagógicos. Sua pretensão 

foi reconstruir a filosofia através do método dedutivo, duvidando metodicamente de 

tudo.  Contudo,  não  poderia  deixar  de  ser  citado  tendo  em vista  sua  importância 

histórica, sendo considerado um dos grandes pensadores já existentes.

A  educação  disciplinar  tem  como  seu  maior  expoente  JOHN  LOCKE 

(1632-1704),  sendo  ele  considerado  também  um  dos  precursores  da  psicologia 

experimental moderna. Segundo ele, a educação consistiria numa disciplina rígida, e 

na  sua  obra  Ensaio  Sobre  a  Mente  Humana  ele  formula  a  teoria  de  que  todo 

conhecimento viria da percepção dos sentidos e da percepção do intelecto, ou seja, da 

experiência; concluindo também,  que a inteligência seria inicialmente  uma “tábula 

rasa”  em  que  a  partir  das  experiências  seriam  impressos  os  conhecimentos, 

reconhecendo no entanto o papel da educação neste processo. 

Embora  a  Idade  Média  seja  considerada  a  “Idade  das  Trevas”  para  as 

ciências, principalmente devido às repressões impostas pela Igreja, foi  um período 

muito  rico  no  campo  da  filosofia,  mesmo  que  no  âmbito  da  prática  empírica 

propriamente  dito  não  tenha  havido  muita  evolução.  Dentre  os  movimentos  que 

surgiram visando combater a tradição, a Igreja, a autoridade em nome da razão e do 

sentimento estão o Racionalismo ou Iluminismo e o Naturalismo do século XVIII.

O Iluminismo em contraposição à Idade Média foi chamada de “Época das 

Luzes”, sendo um movimento literário, filosófico e pedagógico que tinha por objetivo 

esclarecer tudo através da razão. VOLTAIRE é considerado o líder deste movimento. 

ROUSSEAU,  por  sua  vez,  é  tido  como  o  grande  representante  do 

movimento naturalista - que ao contrário do racionalismo céptico e aristocrático do 

iluminismo  -  era  sentimentalista,  otimista  e  democrático.  A  idéia  de  Rosseau, 

principalmente em Emílio, é a de que o homem deveria ser educado fora do ambiente 

social  em plena  natureza,  pois  o  homem,  para  ele,  é  naturalmente  bom,  sendo  a 

  
  



  

maldade humana resultante das influências  sociais.  Sua idéia de educação tem 

portanto um caráter individualista, não sendo possível a educação das massas, a 

educação popular.

Entretanto, mesmo que Rousseau não tenha contribuído para a elaboração 

científica  da  técnica  pedagógica,  exerceu  grande  influência  sobre  os  métodos 

educativos modernos,  a partir  do momento que foram colocados sobre o plano da 

observação  e  do  controle  sistemático.  Dentre  algumas  de  suas  contribuições  para 

pedagogia estão o reconhecimento que a infância e a juventude não são simples fases 

de transição para a idade adulta,  mas que representam etapas   com significações 

próprias.

Ele opõe-se aos que consideram a criança como um adulto em miniatura, 

idéia dominante até então, e defende que a educação deve formar a criança para a vida 

futura sem acelerar o seu desenvolvimento, deixando-o encontrar por si mesma os 

obstáculos e a melhor forma de transpô-los.

A tendência psicológica recebeu muita influência das idéias de Rousseau, 

representando mesmo como afirma SANTOS (1971:285)  uma tentativa de dar aos 

princípios do naturalismo pedagógico uma formulação científica e um caráter de 

processo escolar prático.

Sem  esquecer  que  outros  educadores  ao  longo  da  história  já  haviam 

observado  a  necessidade  de  adaptar  o  trabalho  escolar  à  natureza  psíquica  do 

educando, como por exemplo Luis Vives que, como vimos anteriormente, coloca a 

necessidade de adaptação dos métodos de ensino à natureza psicológica da criança.

Esta tendência psicológica que passa a despontar no início do século XIX 

tem como principais representantes Pestalozzi, Herbart e Froebel.

a) HENRIQUE  PESTALOZZI  (1746-1827)  recebeu  influência  do  naturalismo, 

principalmente da obra Émile de Rousseau. A educação, para ele, seria o principal 

instrumento   de  reforma social,  além de  considerá-la  o  meio  adequado para  o 

  
  



  

desenvolvimento  físico,  intelectual  e  moral  do  indivíduo.  MORF 

(in:MONROE:279; SANTOS:289) um dos seus principais discípulos, resume 

os princípios metodológicos do mestre em:

a) intuição ou percepção sensorial sendo fundamento da instrução;

b) a linguagem devendo estar sempre relacionada à intuição;

c) a época de aprender não sendo época de julgar ou criticar;

d) cada  ramo  do  ensino  devendo  começar  pelos  elementos  mais  simples  e  

gradualmente, de acordo com o desenvolvimento da criança, elevando-se;

e) o  ensino  devendo  adaptar-se  ao  desenvolvimento  do  aluno  e  não  a  ordem 

sistemática da ciência e que

f) a individualidade deveria ser sagrada para o educador.                             

Diferentemente  de  Rousseau  que  colocava  o  desenvolvimento  de  forma 

teórica,  para  um indivíduo  privilegiado  –  o  Emílio,  Pestalozzi  considerava  ser  o 

mesmo direito natural a todas as crianças por mais pobres e miseráveis que fossem. 

Observando-se assim, o sentido humanitário e social do seu sistema educativo e a sua 

influência no desenvolvimento da escola popular.(SANTOS, p:289)

JOHN FREDERICK HERBART (1776-1841), bem como o outro JOHN 

(LOCKE), acreditava ser a alma – Locke   fala em inteligência – ao  nascer, como 

uma folha de papel em branco, não possuindo idéias inatas, mas somente o poder de 

entrar em relação com o mundo exterior através do sistema nervoso. Sendo a vida 

mental a elaboração das impressões sensoriais que se transformam, posteriormente, 

  
  



  

em representações (percepções ou idéias). Tem as experiências anteriores como a 

base para a aquisição de novas experiências, esta assimilação dos conhecimentos 

novos por meio dos conhecimentos antigos ele chamou de apercepção. Assim sendo, 

toda aprendizagem, segundo ele, seria aperceptiva.

 A educação, segundo Herbart, é possível e necessária, e a alma da criança 

pode ser  influenciada pela  ação do educador;  mas  o poder da educação não seria 

absoluto, pois variaria conforme o tempo, o lugar e as circunstâncias. Foi a partir dos 

trabalhos dele que os métodos pedagógicos passaram a inspirar-se nas aquisições da 

psicologia, entretanto, a psicologia atual rejeita o associacionismo, o mecanicismo e o 

intelectualismo da psicologia herbartiana. Podemos citar entre os grandes psicólogos e 

pedagogos contemporâneos influenciados pelas idéias de Herbart: Freud, Decroly e 

Morrison.

FREDERICO FROEBEL (1782-1852) considerava a auto – atividade do 

espírito como o fundamento de toda educação. A escola deve, portanto, usar a auto- 

atividade da criança para que ela possa aprender as coisas importantes e úteis, não 

através de estudos, mas da própria vida. A sua obra fundamental é “A Educação do 

Homem”, e realizou também experiências que visavam utilizar a atividade espontânea 

da  criança  como  meio  educativo;  nesta  época,  passa  a  interessar-se  pelas 

possibilidades educacionais dos primeiros anos da infância. Ao instituto, que criou em 

1837, denominou de  jardim da infância;  segundo ele,  as mulheres possuíam mais 

aptidão à educação da infância.

É interessante  percebermos que a  sua  concepção de  Jardim de Infância, 

denominação simbólica que significa: lugar em que as crianças são cultivadas como 

plantas,  onde elas  são levadas a  expressar-se  através da linguagem, do canto,  dos 

gestos  e  do  uso  dos  jogos  e  dos  trabalhos  manuais  como  instrumentos  de 

aprendizagem, está hoje universalizada.

  
  



  

Observamos também, ao longo desta breve retrospectiva, que em todos 

os tempos o reflexo das novas teorias educacionais que vão surgindo agem de 

forma  lenta  e  indireta  sobre  as  práticas  concretas  da  escola,  isto  porque  os  que 

formulam as teorias avançadas raramente as fazem com o objetivo de direcioná-lo 

à escola. (Monroe:283).

A  partir  século  XIX,  têm-se  a  preocupação  de  transformar  o  processo 

educativo num simples problema científico e experimental;  a filosofia idealista foi 

gradativamente perdendo seu prestígio. Mas, foi principalmente o desenvolvimento 

das ciências naturais o ponto chave do retorno do pensamento filosófico ao empirismo 

e ao fenomenismo através dos dois grandes movimentos que passaram a dominar o 

panorama cultural  do século  XIX:  o positivismo de Comte  e  o  evolucionismo de 

Spencer. 

A  natureza,  para  o  positivismo  e  para  o  evolucionismo,  constitui  o 

fundamento  primacial  do  homem  e  da  vida.  Sendo  que,  apenas  através  do 

conhecimento da natureza se faz possível o conhecimento do homem, e tem como 

base que só o que existe é possível observar empiricamente; Deus é substituído pela 

natureza.

Esta  concepção  filosófica,  que  enaltece  a  natureza,  tem a  mesma  como 

principal agente educativo e a educação passa a ser considerada uma adaptação ao 

meio ou como preparação para a vida, sendo esta considerada no sentido meramente 

biológico. O método de estudo e de ensino deve ser por conseguinte o indutivo e o 

experimental. 

AUGUSTE  COMTE  (1789-1850)  é  considerado  um dos  fundadores  do 

positivismo que tem como princípio fundamental o fato de que o sensível é objeto do 

conhecimento, só o sensível é o real e tem a metafísica como impossível. Para Comte, 

como coloca RICHARDSON (1999:33), 

  
  



  

O  espírito  positivo  estabelece  as  ciências  como 

investigação  do  real,  do  certo,  do  indubitável  e  do 

determinado.  A  imaginação  e  a  argumentação  ficam 

subordinadas  à  observação.  Considerando  que  essa 

observação é limitada,  o conhecimento apenas pode apreender 

fatos isolados. Além disso,  existe  uma  ordem natural que os 

homens  não  podem  alterar;  portanto,  os  cientistas  apenas 

podem interpretar a natureza. 

Sendo assim, para Comte, apenas os fatos são conhecidos e a validade desse 

conhecimento será assegurada pela ciência experimental; sendo a observação externa 

o único método para aquisição do conhecimento.

HERBART SPENCER (1820-1903)  é  outro fundador  e  representante  do 

positivismo,  ele  acreditava  na  herança  dos  caracteres  adquiridos  e  admitia  uma 

transformação progressiva da espécie humana. Sustentava que os traços complexos 

evoluem  na  raça  do  mesmo  modo  que  as  idéias  complexas  se  desenvolvem  no 

indivíduo  a  partir  das  idéias  simples  –  que  os  instintos,  por  exemplo,  seriam 

originados  dos  reflexos.  (HEIDBREDER,  1981:56).  A  formação   científica  para 

Spencer seria a essência do ideal educativo.

Spencer aconselha que para estimular  o interesse e a atividade o ensino 

deve fundamentar-se nas leis estabelecidas por Pestalozzi, entre elas:

- o espírito procede do simples para o composto

- o espírito vai do concreto para o abstrato

- a educação da criança deve seguir as etapas da evolução da humanidade

- o espírito precede o empírico e o racional.

  
  



  

Faz-se nítida a influência que as idéias de Pestalozzi exerceram sobre a 

teoria evolucionista de Spencer. A pedagogia deveria, portanto, orientar-se pela 

luz da evolução, ou seja, pelo potencial que vai surgindo progressivamente.

Mais  adiante,  os  conceitos  positivistas  serão  novamente  abordados, 

levando-se em conta o fenômeno “aprendizagem” de forma mais específica.

Posteriormente  ao  positivismo  surgiram  outras  duas  correntes  com 

concepções divergentes sobre a vida e a educação, mas ambas bastante significativas 

nesta tentativa de resgatar um pouco da história, para a partir dela compreendermos 

melhor a nossa educação atual. São elas o individualismo e o socialismo.

Do ponto  de  vista  do  individualismo,  todo  homem é  um produto  de  si 

mesmo e constrói sua vida de acordo com seus próprios recursos, sendo a sociedade 

apenas uma soma de indivíduos. Para esta corrente, a educação se processa de forma 

individualizada, consistindo primeiramente no desenvolvimento da iniciativa pessoal.

Os defensores do conceito individual de educação ao longo dos tempos, 

foram entre outros:  Kant,  Rousseau,  Herbart,  Spencer.  Entretanto,  as  figuras mais 

representativas do individualismo pedagógico contemporâneo foram Tolstoi e Helena 

Key.

LEON TOLSTOI (1828-1910) afirmava que nada deveria existir na escola 

que limite ou dificulte a atividade criadora da criança. A princípio, ele é de opinião 

que a instrução não tem valor educativo. Posteriormente, em 1909, retifica esta idéia 

afirmando que a instrução e a educação são inseparáveis. Todo conhecimento agiria 

em um sentido formador.

Influenciada pelas idéias de Rousseau e de Spencer, HELENA KEY (1849-

1926) pregou a bondade ingênita da criança e a necessidade desta de ser educada em 

liberdade. A verdadeira educação ao seu ver consistiria em interferir o menos possível 

  
  



  

no  processo  de  desenvolvimento  espontâneo  e  natural  da  criança.  Opunha-se 

categoricamente a uma educação intencional e sistemática.

Em contrapartida,  o  socialismo  surge  como  oposição  ao  individualismo, 

pregando ser o homem simples produto da sociedade e que toda ação educativa deve 

advir da comunidade, pois esta sim é a grande educadora. A educação deve objetivar, 

antes de qualquer coisa, a socialização do educando. Citarei como educadores com 

propósito de uma pedagogia social Paul Natorp e Emily Durkheim.

O  ponto  de  vista  básico  de  PAUL  NARTOP  (1854-1925)  considera  a 

comunidade como fonte de toda a realidade e o centro de todo trabalho educativo. 

Sendo que as instituições educativas deveriam ser responsabilidade do Estado.

Para EMILY DURKHEIM, as ênfases sobre o social e o naturalismo estão 

intimamente  relacionadas  em  sua  obra,  pois  para  ele,  a  sociedade  humana  não 

constitui  um domínio separado dos fenômenos naturais. A educação seria a imagem e 

o reflexo da sociedade; e o postulado básico de toda especulação pedagógica seria a 

consideração do processo  educativo como fato eminentemente  social.  Os sistemas 

educativos são portanto inseparáveis dos sistemas sociais.

No  entanto,  o  que  se  observa  é  que  o  sociologismo  contido  nestes 

educadores  é  tão  unilateral  quanto  o  individualismo,  pois  mesmo  sofrendo  a 

influência  do  mundo  social  em que  vive,  há  em todo  indivíduo  o  núcleo  de  sua 

personalidade  que  não será  atingido pelas  influências  da  sociedade,  ou  seja,  algo 

intrínseco, característico, que possibilita ao homem progredir. Bem como é incoerente 

considerar o indivíduo sem a sociedade, pois ambos se complementam. 

A educação tem portanto, o objetivo da formação do indivíduo e do social. 

É tendo por base esta idéia que DE HOVRE (apud Santos:328) coloca que:   a alma 

da educação social é a educação do aluno individual e de que toda cultura social  

deve ser baseada na cultura individual.

  
  



  

Da tentativa de conciliar as divergências existentes entre as correntes 

filosóficas  e  de  ultrapassar  limitações  impostas  ao  conhecimento  humano  por 

teorias como o positivismo e o idealismo, surge a concepção pragmática.  Para esta a 

vida se reduz a uma experiência de complexidade crescente e sendo assim a educação 

deve ser considerada uma reorganização ou reconstrução da natureza. William James, 

John  Dewey  e  William  Kilpatrick  (todos  norte-americanos)  são  exemplos  de 

pensadores  pragmatistas,  sendo  Dewey o  que  mais  se  interessou  pelos  problemas 

pedagógicos.

A atitude científica segundo JOHN DEWEY (1859-1952) é a única que o 

homem deve assumir em face quer dos princípios e das teorias, quer dos problemas da

natureza  e  da  vida.  O  pensamento  experimental  é  o  pensamento  por  excelência, 

defendendo ele a primazia do que chamou de “lógica experimental”.

Dewey considera que existe uma conexão orgânica entre a educação e a 

experiência, contudo, afirma que nem toda experiência é educativa. O que garantirá a 

eficácia da experiência será a interação entre as condições internas e as externas, isto 

é,  entre  o  indivíduo  e  o  ambiente.  O  crescimento  do   educando  ocorrerá  pela 

influência do ambiente natural ou social. Observa ser necessário que se proporcione 

ao educando um ambiente que estimule respostas úteis e que orientem o curso da 

aprendizagem. Foi o primeiro a formular o novo ideal pedagógico afirmando que o 

ensino  deveria  dar-se  pela  ação  e  não  pela  instrumentação.  Entretanto,  a 

experimentação científica difundida por ele não vai além da verificação e legislação 

do fenômeno.

No  século  XX,  certas  tendências  pedagógicas  influenciadas  pelo 

naturalismo  de  Rosseau,  pelo  evolucionismo  de  Spencer  e  pelo  pragmatismo  de 

James, e também influenciado pelo avanço da psicologia experimental reagem contra 

o intelectualismo da maioria das correntes pedagógicas, defendendo a aplicação de 

métodos  didáticos  adaptados   ao  desenvolvimento  livre  e  espontâneo  da  criança, 

  
  



  

valorizando,  primacialmente,  o  desenvolvimento  harmonioso  da  criança  em 

consonância  com  a  evolução  dos  seus  interesses  instintivos,  dentro  de  um 

ambiente de vida e de ação. 

Nos Estados Unidos e na Europa durante as primeiras décadas do nosso 

século,  a  psicologia  funcional  de  James  Dewey  entre  outros  autores,  servirá  de 

suporte para outros movimentos de renovação pedagógica que, recebendo o nome de 

educação progressiva e de educação ativa ou de escola nova passam a se desenvolver. 

Surgem as primeiras teorias da aprendizagem, que organizam de forma sistemática e 

coerente os resultados das pesquisas psicológicas. Simultaneamente, a psicologia da 

criança mostra também grande progresso com as contribuições de Binet, Claparéde, 

Piaget, Montessori, Decroly, Cousinet, Kilpatrick entre outros.

A ESCOLA NOVA defendia que só o aluno poderia ser  o autor da sua 

própria experiência, daí o paidocentrismo (o aluno como centro) deste movimento. Os 

métodos de ensino representam portanto o maior avanço da escola nova.

WILLIAM  HEARD  KILPATRICK  (1871-1965),  um  dos  principais 

discípulos de John Dewey, acreditava que a educação baseia-se na vida para torná-la 

melhor,  e  que  a  base  da  educação  está  na  atividade,  ou  seja,  na  auto-atividade 

decidida. Criou o método dos projetos centrado numa atividade prática dos alunos, de 

preferência manual. A execução do projeto passaria por algumas etapas: designar o 

fim, preparar o projeto, executá-lo e apreciar os resultados. Este método foi utilizado 

pela  pedagogia  norte-americana  para  globalizar  o  ensino  através  de  atividades 

manuais.

Outra contribuição da escola nova é o método dos centros de interesse de 

OLVIDE DECROLY (1871-1932),  segundo ele,  esses  centros seriam a família,  o 

universo, o mundo vegetal, animal etc. Estes centros desenvolveriam a observação, a 

associação  e  a  expressão.  Educar  seria  partir  das  necessidades  infantis  como: 

  
  



  

alimentar-se,  proteger-se  dos  perigos,  e  agir  através  de  uma  atividade  social, 

recreativa e cultural.

MARIA  MONTESSORI  (1870-1952),  primeira  mulher  a  se  formar  em 

medicina na Itália, dedicou-se ao tratamento e estudo das crianças anormais. Transpôs 

para  as  crianças  normais  o  seu  método  de  recuperação  de  crianças  deficientes. 

Acreditava  que  a  educação  intelectual  deve  partir  dos  sentidos  para  as  idéias, 

aconselhando assim a utilização de material específico para favorecer a educação dos 

sentidos.  Pela  primeira  vez  na  história  da  educação  foi  construído  um  ambiente 

escolar com objetos pequenos propiciando `a criança ter pleno domínio sobre eles.

ÉDOUARD CLAPARÉDE (1873-1940) preferiu dar à escola nova o nome 

de  educação  funcional,  e  explicava  que  a  mera  atividade  não  era  suficiente  para 

explicar a ação humana. Tinha a atividade educativa como aquela que correspondia a 

uma função vital do homem, e colocava que nem toda atividade se adequaria a todos.

Discípulo  e  colaborador  de  Claparéde,  JEAN  PIAGET  (1896-1980) 

investigou principalmente a natureza do desenvolvimento da inteligência na criança. 

Criticou a escola tradicional que ensina a copiar e não  a pensar e postulava que para 

obter resultados bons, o professor devia respeitar a lei e as etapas do desenvolvimento 

da criança.

Posteriormente, voltaremos a abordar as concepções de Piaget, desta feita 

de forma  mais  detalhada  devido à  importância  de sua  teoria  para  o  fenômeno da 

aprendizagem.

O método de trabalho por equipes adotado até hoje foi desenvolvido pelo 

francês  ROGER COUSINET (1881-1973),  ele defendia  a liberdade no ensino e o 

trabalho coletivo, substituindo o aprendizado individual.

Como bem ressalta SANTOS (p:374) a escola nova não é um movimento 

autônomo  e  independente  que  se  restringe  ao  campo  puramente  educacional, 

exprimindo  antes  a  repercussão  no  âmbito  pedagógico,  das  grandes  revoluções 

  
  



  

filosóficas  e culturais  que ao longo dos últimos séculos  vem ocorrendo e que 

representam de forma genuína a inquietude presente no homem moderno.

Quando paramos para perceber o mundo a nossa volta é que nos deparamos 

com a necessidade e a importância de conhecermos a história, a origem das coisas. E 

com relação à educação este conhecimento é primordial, tendo em vista a quantidade 

de teorias e concepções que norteiam as nossas escolas, além das abordagens variadas 

que estudam o fenômeno da aprendizagem. Assim sendo, esta breve retrospectiva nos 

possibilita o conhecimento da educação desde os seus primórdios  até os dias atuais e, 

incluído neste contexto, a aprendizagem.

Após este relato histórico, focalizaremos os conceitos da aprendizagem sob 

a óptica positivista e estruturalista, para que possamos compreendê-las melhor.  

 1.2 – VISÕES   POSITIVISTA E ESTRUTURALISTA DA APRENDIZAGEM

. CORRENTE  POSITIVISTA :

Citamos,  anteriormente,  Comte e Spencer como principais representantes 

do positivismo, corrente que visa a substituição da manipulação mágica do real pela 

visão científica, subordinando a imaginação científica à pura observação empírica. É 

inegável sua contribuição ao estudo científico da educação e ao desenvolvimento das 

ciências exatas e naturais.

Como foi colocado por RICHARDSON (1999:33), o positivismo enfatiza a 

ciência e o método científico como fonte única de conhecimento. Preconizando uma 

ordem natural com leis estabelecidas que devem ser seguidas pela sociedade.

O positivismo lógico alega que uma preposição para ter significado precisa 

então ser verificada e comprovada empiricamente, sendo que o único método viável 

para esta verificação é o indutivo. 

  
  



  

                       A indução  é  um  processo  pelo  qual,   partindo de dados  

ou                

                      observações     particulares  constatadas , podemos   chegar   a 

                      preposições  gerais.

                                                                                                           (ibdem:35)

Este método é baseado em premissas, ou seja, fatos que foram observados e 

que iriam servir  de base  para  o  raciocínio e  a  partir  dessas  premissas  chega-se  à 

conclusão que será geral. Parte-se portanto, do particular para o geral e tem o aspecto 

quantitativo como condição essencial.

Tendo  em vista  estes  aspectos  do  positivismo,  podemos  concluir  que  a 

aprendizagem só será aceita como tendo ocorrido a partir de dados empiricamente 

observados  e  comprovados.  Ou  seja,  quando  apresentar  respostas  e  mudanças  no 

comportamento passíveis de observação.

. CORRENTE  ESTRUTURALISTA : 

O  estruturalismo,  de  origem  mais  recente  que  o  positivismo,  1916,  no 

campo  da  lingüística,  trabalha  basicamente  as  estruturas  mentais,  ou  seja,  as 

representações e suas  invariantes históricas. Os fenômenos básicos da vida humana 

são determinados por leis da atividade inconsciente, assim sendo, o centro deixa de 

ser o indivíduo e passa a ser o inconsciente como sistema simbólico.

 PIAGET  oferece um conceito de estrutura, observando que para haver a 

estrutura é preciso que existam elementos reunidos numa totalidade e apresentando 

qualidades  específicas  de  totalidade.  Sendo  que,  as  propriedades  dos  elementos 

  
  



  

dependerão  inteiramente  ou  parcialmente,  das  características  apresentadas  na 

totalidade.

O conceito de estrutura de Lévi Strauss (1978:114)  é mais objetivo:          

                  Uma  estrutura oferece  um  caráter de  sistema: consiste  em 

                      elementos        combinados de      tal     forma que       qualquer 

                      modificação   em  um   deles  implica  uma  modificação      de 

                      todos  os outros. 

É valorizado cada elemento não só pelo que é,  mas principalmente  pela 

posição que ocupa em relação aos outros elementos do conjunto a que pertence. Ou 

seja,  refere-se geralmente às relações entre elementos que constituem um estímulo 

complexo. Põe em destaque a organização do todo, ao invés de propor suas partes 

componentes isoladamente. 

O estruturalismo aplicado às ciências sociais tem por base dois modelos: o 

diacrônico, que valoriza a história  e o sincrônico, que explica o social através de um 

conjunto de estruturas.

Enquanto o positivismo é a-histórico, isto é, não considera a história como 

fator preponderante tendo em vista que está relacionado ao porque; o estruturalismo 

não se preocupa em conhecer os elementos isoladamente,  mas em saber a relação 

entre eles,  e tem a história como primordial para saber se ocorreram mudanças.

As  ciências  sociais  do  século  XX  sofreram  grande  influência  do 

pensamento  estruturalista  que  surgiu  em  oposição  à  visão  empírica  radical  do 

positivismo.  Tem como  principais  expoentes:  Lévi  Strauss  na  Antropologia;  Luis 

Althusser na Sociologia; Pierre Bourdie, Jean Piaget e Jean Passeron na Educação; 

Saussure na Lingüística entre outros.

  
  



  

Podemos observar então, que pela corrente estruturalista, o fenômeno 

“aprendizagem”  não  será  estudado  isoladamente,  mas  inserido  numa  relação 

complexa, onde serão observadas as relações entre os elementos que a compõe.

Nos deteremos a seguir nos conceitos do fenômeno  aprendizagem  sob o 

ponto de vista destas duas correntes, a fim de obtermos uma compreensão maior deste 

e seus principais teóricos.

  1.3 – CONCEITOS    DE  APRENDIZAGEM

Cada um de nós, ao ser indagado sobre o que considera ser aprendizagem, 

daria uma resposta de acordo com idéias obtidas a partir da própria vivência sem se 

preocupar com conceituações científicas. Isto porque, a aprendizagem é um fenômeno 

inerente aos seres vivos, sendo que para alguns dependerá de um condicionamento 

pela repetição de respostas que favorecerá a aprendizagem de um comportamento e 

para outros está relacionado a aspectos como a maturação, a interação com o meio, a 

reflexão, ou seja, inserido num contexto mais amplo.

Mas,  se  os leigos conceituam a aprendizagem a partir  de experiências  e 

noções  próprias,  a  ciência  irá  fazê-lo  mediante  observações  e  dados,  construindo 

teorias  que  servem  de  suporte  para  a  compreensão  do  fenômeno.  Assim,  a 

aprendizagem será estudada de forma mais sistemática pelas correntes positivista e 

estruturalista para  a partir de então formularem suas concepções e conceitos próprios.

Será que existe uma corrente ou teoria, neste sentido, mais correta que a 

outra? Não creio. Acredito sim, que de acordo com os objetivos, o contexto a ser 

estudado,  os  parâmetros  e  concepções  de  quem  pesquisa,  haverá  sempre  uma 

  
  



  

preferência por determinada teoria, método ou teórico. Ou seja, que estará mais de 

acordo com as idéias do pesquisador. 

Neste  sentido,  veremos  algumas  das  formas  pelas  quais  o  fenômeno  da 

aprendizagem é abordado, pois são inúmeras, e que nos mostrarão a dificuldade que é 

conceituar a aprendizagem de forma unânime. 

– A  APRENDIZAGEM SEGUNDO A CORRENTE POSITIVISTA

Dando início às definições, exporemos duas extraídas de dicionários em que 

é percebido claramente o enfoque positivista de aprendizagem como mudança de 

comportamento:

A aprendizagem  consiste  em     mudanças   relativamente 

permanentes do comportamento possível na medida em que 

derivam da experiência.  

(DICIONÁRIO DE PSICOLOGIA:89)

Aquisição de uma técnica qualquer simbólica, emotiva ou de 

comportamento,    ou  seja,   mudança   na  resposta   de   um 

organismo no ambiente que melhore tais respostas com vistas 

à conservação e ao desenvolvimento do próprio organismo.

(DICIONÁRIO DE FILOSOFIA:65)

  
  



  

HILGARD  (1966:66)  considera  a  seguinte  definição  adequada  para 

despertar  a  atenção  sobre  os  problemas  contidos  em  qualquer  definição  de 

aprendizagem :

A aprendizagem é o processo pelo qual uma atividade  tem 

origem   ou  é   modificada   pela  reação  a   uma   situação 

encontrada,  desde que as  características  da   mudança  de 

atividade  não  possam  ser explicados por tendências inatas 

                                  de   respostas,   maturação    ou   estados    temporários   do

                                  organismo  (ex.:  fadiga, drogas, etc.).

Podemos  observar  pontos  chaves  nestas  três  definições  iniciais  que  as 

caracterizam como sendo da corrente positivista. A primeira exclui as mudanças de 

duração  breve  como  o  cansaço  e  as  oriundas  de  alterações  no  Sistema  Nervoso 

Central  como:  envelhecimento  e  lesões,  relacionando  a  aprendizagem  como 

mudanças comportamentais advindas exclusivamente das experiências.

A  segunda  definição  também  remete  a  aprendizagem  às  mudanças  de 

comportamento, sendo que restringe ainda mais o fenômeno ao defini-lo como técnica 

e limitando-o à observação instrumental.

A terceira  também não considera  as  tendências  inatas  de respostas  ou a 

maturação como explicativas da aprendizagem. Pois, considera-as como mudanças de 

atividade, como uma reação, ou seja, como reações explicitas, observáveis, devido a 

sua ação direta sobre o ambiente físico.

GAGNÉ (1973:2) considera que a aprendizagem não é apenas um fato que 

ocorre  naturalmente,  mas  principalmente  como  acontecimentos  que  ocorrem  sob 

determinadas condições que são passíveis de observação. 

  
  



  

O  tipo  de  modificação  a  que  se  dá  o  nome  de  

aprendizagem 

manifesta-se    como  uma   alteração no  comportamento   e 

infere-se  que  a  aprendizagem  ocorreu   comparando-se  o 

comportamento   possível  antes de o indivíduo ser  colocado 

numa    “situação de aprendizagem”   e  o    comportamento 

apresentado após esta circunstância. 

(ibdem,p:03)

A  situação  de  aprendizagem  a  qual  se  refere  o  autor  é  a  situação 

estimuladora, e o comportamento é tido como sendo a performance do indivíduo antes 

e depois do estímulo. Esta observação direta é propriedade do positivismo.

EDWARD  L.  THORNDIKE  (1898)  foi  o  precursor  nas  pesquisas  com 

animais objetivando compreender como ocorre a aprendizagem nestes seres. Através 

da  realização  de  experimentos  que  partiam das  observações  controladas,  concluiu 

haver possibilidade de vínculos entre as impressões sensoriais e os impulsos para a 

ação.  A  esta  aprendizagem  foi  dada  o  nome  de  ensaio-e-erro,  que  ele  acreditou 

abranger grande parte, mas não na sua totalidade, os comportamentos que os seres 

humanos são capazes de aprender.

Teóricos modernos da psicologia da aprendizagem como Clark Hull (1943) 

e B.F. Skinner (1938) fizeram da associação simples de Thorndike a base de suas 

teorias sobre aprendizagem.

A  teoria  de  SKINNER  baseia-se  nas  teorias  estímulo  –  resposta  de 

Thorndike  e  o  behaviorismo  desenvolvido  por  Watson.  Skinner  supunha  que  “o 

homem é neutro e passivo e que todo comportamento pode ser descrito em termos 

mecanicistas.” (apud, MARTINS:184). Seu método consiste na observação simples, 

para que a partir de uma ordem de relações entre eventos da natureza se possa chegar 

às  generalizações,  às  leis  científicas.  A  psicologia  fica  limitada  ao  estudo  do 

  
  



  

comportamento  expresso,  opondo-se  à  utilização  de  termos  como  impulso, 

instinto, vontade, ação, sensação já que estes se referem a eventos não físicos, 

portanto não passíveis de observação.

  Skinner define a aprendizagem como uma mudança na probabilidade de 

respostas,  sendo  esta  mudança  geralmente  determinada  pelo  condicionamento 

operante.  Segundo ele,  condicionamento  operante  é:  o processo  de aprendizagem 

através do qual uma resposta se torna mais provável ou freqüente.(ibdem:185)

Para ele, a instrução programada também é um meio eficiente de controle 

da aprendizagem, no qual a matéria preestabelecida é subdividida em etapas reduzidas 

e organizadas em uma seqüência lógica, podendo ser logo aprendida pelo aluno. Cada 

etapa é elaborada tendo em vista o que a precedeu. O estudante pode progredir através 

da seqüência das etapas em seu ritmo próprio sendo reforçado imediatamente após 

cada etapa.

Pelas definições de Thorndike e Skinner (HEIDBREDER:258) percebemos 

que  aprendizagem  está  sempre  relacionada  a  um  processo  de  tentativas  e  erros 

guiados  pela  operação  de  prêmios  e  punição  e  pelo  reforçamento  das  respostas 

apresentadas  frente  a  determinados  estímulos.  Ou  seja,  há  a  supervalorização  dos 

comportamentos observáveis e passíveis de manipulação. 

Ainda tendo em vista a aprendizagem como mudança de comportamento e 

estando esta condicionada a estímulos, apresentamos as definições de ASSUNÇÃO 

(1989:58) e UNDERWOOD (1966:76) para a aprendizagem:

É o resultado  da  estimulação do ambiente sobre o 

indivíduo já maturo, que se expressa, diante de uma 

situação  problema, sob  a   forma de  mudança   de 

comportamento  em  função da experiência.

  
  



  

Aprendizagem é a aquisição de uma nova resposta ou 

execução aumentada de antiga resposta.

Tendo em vista os aspectos teóricos da corrente positivista aqui  citados, 

apresentamos os tipos de aprendizagem que se pode distinguir segundo Gagné. Ele 

enumera  como  sendo  oito  modalidades  de  situações  diferentes,  nas  quais  o  ser 

humano  aprende   e  que  se  diferenciam  pelas  funções  das  condições  que  devem 

prevalecer para que cada um deles ocorra. São as seguintes :

Tipo  1-  Aprendizagem  de  sinais  –  é  o  clássico  reflexo  de  Pavlov.  O 

indivíduo aprende a dar uma resposta geral e difusa a um sinal.

Tipo 2-  Aprendizagem de tipo estímulo-resposta –  Thorndike chamou de 

aprendizagem por  ensaio-e-erro;  Skinner  de aprendizagem operacional,  e  de 

aprendizagem instrumental por outros autores. Consiste no indivíduo aprender 

uma resposta precisa a um estímulo discriminado.

Tipa  3  -  Aprendizagem em cadeia  –  também  descrita  por  Skinner  e  por 

Gilbert (1962), principalmente, é entendida como aprendizagem em cadeia, a 

conexão de um conjunto de associações do tipo E-R em seqüência.

Tipo 4 – Associações verbais – é a aprendizagem de cadeias verbais, devendo 

existir também uma conexão E-R anteriormente aprendida.

  
  



  

Tipo  5  –  Aprendizagem  de  discriminações  múltiplas  –  o  indivíduo 

aprende a dar n respostas identificadoras diferentes em relação a diferentes 

estímulos,  que  devem,  no  entanto,  assemelhar-se  fisicamente  em  maior  ou 

menor grau.

Tipo 6 – Aprendizagem de conceitos –  a linguagem (cadeias  verbais)  e o 

reforço são essenciais para a compreensão dos conceitos. Depois de aprendido 

o conceito, o sujeito que aprende adquire a capacidade de dar uma resposta 

comum a uma classe  de  estímulos,  insere-se  nesta  aprendizagem também a 

relação E-R.

Tipo 7 – Aprendizagem de princípios – um princípio é tido como uma cadeia 

de dois ou mais conceitos.

         Tipo 8 – Resolução de problemas –   é   um tipo de aprendizagem que requer 

elementos  internos  habitualmente chamados  de   pensamento. Para ser realmente 

capaz de resolver problemas o indivíduo precisa de algum modo ter adquirido grande 

cabedal de conhecimentos estruturalmente organizados.

É,  no entanto,  primordial  ressaltar  que  a  condição mais  importante  para 

distinguir uma forma de aprendizagem de outra é o estado inicial, isto é, os requisitos 

prévios. Verificamos em cada um desses oito tipos de aprendizagem acima citados, a 

importância da relação E-R e da necessidade de observação direta das respostas para 

garantir a ocorrência de mudanças comportamentais, ou seja, da aprendizagem.

Após  termos  visto  os  aspectos  da  aprendizagem  segundo  a  corrente 

positivista,  conheceremos  a  seguir  um  pouco  deste  fenômeno  sob  a  ótica 

estruturalista.

  
  



  

. A APRENDIZAGEM SEGUNDO A CORRENTE ESTRUTURALISTA

Como já foi anteriormente definido o estruturalismo não esta preocupado 

em conhecer os elementos de modo isolado, mas em estabelecer uma relação entre os 

elementos. Desta forma, a aprendizagem não será visto como um fato isolado, mas 

inserido num contexto em que recebe a influência de vários elementos para a sua 

formação. Entre estes elementos, veremos que os mais importantes são: o momento 

histórico, um organismo, uma etapa genética e um sujeito associado a outras tantas 

estruturas teóricas.

Nos  deteremos  mais  especificamente  ao  fenômeno  da  aprendizagem 

inserida nas teorias de Piaget e Vygotsky tendo em vista as concepções estruturalistas 

de ambos.

JEAN  PIAGET

PIAGET nasceu na Suíça em 1896, e desde muito cedo interessou- se pela 

vida  animal  (principalmente  fósseis  e  moluscos).  Formou-se  em  biologia,  mas  o 

contato  com  a  filosofia,  a  lógica  e  a  religião  o  levou  a  interessar-se  pela 

epistemologia. No entanto, não satisfeito com as respostas encontradas na filosofia e 

na biologia para os problemas referentes ao conhecimento humano, ele imergiu no 

estudo da psicologia.

Juntamente  com  Binnet  (autor  do  primeiro  teste  de  inteligência  para 

crianças) empreendeu uma exploração sistemática dos processos mentais a partir dos 

testes. E foi através destes, que Piaget passou a interessar-se pelas respostas erradas e 

a verificar que as mesmas ocorriam em crianças de idades próximas. Seu principal 

  
  



  

objeto de estudo passou a ser: averiguar os modos de pensamento das crianças 

para compreender as diferenças.

Sua  teoria  tem uma  explicação  epistemológica  explícita:  a  de  que  toda 

instrução vinda de fora pressupõe uma construção vinda de dentro. A inteligência 

humana chamada pelos filósofos de “razão” é para Piaget tão natural quanto qualquer 

outra estrutura orgânica, mesmo que mais dependente do meio que qualquer outra, já 

que deste  depende sua própria construção devido às trocas entre o organismo e o 

meio, que se dão através da ação.

A  hipótese  piagetiana  busca  unir  as  estruturas  tidas  como  orgânicas  e 

aquelas da inteligência ou razão, contrariando as hipóteses clássicas. O papel do meio, 

no  caso  de  comportamento  ou  do conhecimento  não  deve  ser  baseado  nas  ações 

negativas (pura seleção) ou positivas (esquema E-R), mas nas ações que o organismo 

ou o sujeito exerce sobre ele.  Todavia,  a  palavra “meio” não se limita  a designar 

objetos (animados ou inanimados) que nos rodeiam, porém abrange tudo – natureza, 

objetos construídos pelo homem, valores, relações humanas, enfim, história e cultura.

Segundo Piaget, não há conhecimento sem conceitos, assim o conhecimento 

partiria da ação de uma pessoa sobre o meio em que vive, mas não ocorre sem que 

haja estruturação do vivido.

A concepção de aprendizagem em Piaget, entendida como um processo de 

obtenção  do  conhecimento,  inerente  à  psicologia  genética,  leva-nos  a  supor  que 

existem processos de aprendizagem do sujeito que não dependem de métodos. Pois, o 

método como ação específica do meio poderá ajudar ou frear, facilitar ou dificultar, 

porém, nunca criará aprendizagem, já que a obtenção do conhecimento é resultante da 

própria atividade do sujeito.

   Nenhuma   aprendizagem conhece  um  ponto  de   partida    

    absoluto,   já que, por novo que seja o conteúdo a conhecer 

  
  



  

    esse deverá ser necessariamente assimilado.            

                                  (FERREIRO, 1985:114)

Significa portanto, que ponto de partida da aprendizagem é o próprio sujeito 

e não o conteúdo a ser abordado. É o sujeito, como um todo, que deve ser observado e 

não apenas as mudanças que este expressa e que podem ser observadas.

Piaget  admite  pelo  menos  duas  fases  na  aquisição  do  conhecimento: 

exógena e endógena. A fase exógena é a fase da constatação, da cópia, da imitação, da 

repetição e a endógena que é a da compreensão das relações, ou seja, da explicação. A 

aprendizagem pode parar na primeira etapa do conhecimento, isto é, na fase exógena, 

mas o que ele verdadeiramente chama de conhecimento implica o aspecto endógeno.

A aprendizagem implica em qualquer situação, uma estruturação no sentido 

de uma  assimilação do dado aos esquemas ou às estruturas mentais, ou seja, é uma 

tentativa do sujeito de solucionar uma determinada situação, utilizando uma estrutura 

mental  já formulada.  Trata-se portanto da atualização de um aspecto do repertório 

comportamental ou mental do indivíduo em uma determinada ocasião. Já ao processo 

de modificação de estruturas antigas visando solucionar um novo problema, ou uma 

nova situação ele chamou de acomodação.

Os processos de acomodação e assimilação são complementares e acham-se 

presentes  durante  toda  a  vida  do  indivíduo,  permitindo  um  estado  de  adaptação 

intelectual.

Ele propõe a existência  de quatro fatores essenciais  ao desenvolvimento 

cognitivo:  1) maturação;  2)  experiência  ativa;  3)  interação social;  4)  sucessão 

geral do equilíbrio.  Cada um desses fatores e suas interações foram considerados 

como condições necessárias para o desenvolvimento cognitivo, entretanto, nenhum 

deles sozinho é suficiente para assegurá-lo. A dinâmica existente dentro e entre os 

estágios de desenvolvimento é  uma função desses fatores e interações.

  
  



  

O  desenvolvimento  seguirá  determinadas  etapas  (fases,  períodos  ou 

estágios)  caracterizadas  pela  aparição  de  estruturas  originais  e  de  uma 

determinada forma de equilíbrio que dependem das construções anteriores, mas que 

delas se distinguem. Pode-se dizer então que cada fase corresponde a determinadas 

características que são modificadas em função da melhor organização. Cada estágio 

corresponderá a uma forma particular de equilíbrio, efetuando-se a evolução mental 

no  sentido  de  uma  equilibração  sempre  mais  completa  e  de  uma  interiorização 

progressiva.

Estes estágios foram subdivididos da seguinte forma:

1- Estágio de inteligência sensório-motora (0 a 2 anos);

2- Estágio do pensamento intuitivo ou pré-operatório (2 a 7);

3- Estágio do pensamento operatório concreto (7 a 11-12 anos);

4- Estágio das operações formais (12 anos em diante).

No entanto o equilíbrio só será  alcançado na idade adulta.  Diz PIAGET: 

(1959:125)

                   Pouco a pouco  há   uma  reconciliação  entre  o   pensamento 

                    formal e a realidade. O equilíbrio é atingido quando a reflexão 

                   compreende que sua função não é contradizer, mas se adiantar 

                   e interpretar a experiência.

  
  



  

Os estágios de evolução intelectual são ordenados e fixos, entretanto o 

ritmo  de  desenvolvimento  de  cada  pessoa,  bem  como  suas  capacidades 

intelectuais, irão depender exclusivamente de sua herança genética e das condições 

ambientais em que vive.

Inserido  nesta  perspectiva  piagetiana  o  problema  da  aprendizagem 

relacionado aos distúrbios familiares, ou seja, ao meio, e a fase de desenvolvimento 

na qual se encontra a criança tem ao meu ver uma conexão mais coerente e objetiva 

com  a  pesquisa  a  ser  por  mim  realizada.  Sendo  posteriormente  observados  na 

pesquisa propriamente dita, ou seja, na observação, coleta e interpretação dos dados.

VYGOTSKY

Vygotsky  (apud  DAVIS,  1990:79)  considera  três  teorias  principais  que 

discutem a relação entre desenvolvimento e aprendizagem:

 

 na primeira, o desenvolvimento é tido como um processo maturacional que 

ocorre  antes  da  aprendizagem,  criando  condições  para  que  esta  ocorra.  É 

preciso haver um determinado nível de desenvolvimento para que certos tipos 

de aprendizagem ocorram, esta é a  essência da posição difundida por Piaget 

e que já vimos;

 na segunda teoria, a comportamentalista ou behaviorista, a aprendizagem é 

desenvolvimento  entendido  como  acúmulo  de  respostas  aprendidas;  nessa 

concepção,  o  desenvolvimento  ocorre  simultaneamente  à  aprendizagem ao 

invés de precedê-la. São basicamente as idéias positivistas;

  
  



  

 E  o  terceiro  modelo  teórico  sugere  que  o  desenvolvimento  e 

aprendizagem  são  processos  independentes  que  interagem,  afetando-se 

mutuamente:  aprendizagem  causa  desenvolvimento  e  vice-versa.  Um 

exemplo deste modelo é a teoria de Koffka que afirma :  a aprendizagem é 

em si mesma o processo de desenvolvimento.

Entretanto, nenhuma dessas propostas acima é para Vygotsky satisfatória, 

embora  ele  reconheça  que  aprendizagem  e  desenvolvimento  sejam  fenômenos 

distintos e independentes, entre os dois processos aponta a capacidade do homem de 

entender e utilizar a linguagem. Sendo assim, vê a inteligência como habilidade para 

aprender,  desprezando  teorias  que  concebem  a  inteligência  como  resultante  de 

aprendizagens prévias, já realizadas. Segundo ele:

   Aprendizagem e  desenvolvimento estão  interligados  desde o  

    primeiro dia de vida da criança, embora não ocorra entre eles 

    identidade e coincidência.

Vygotsky afirma existir um segundo nível de desenvolvimento denominado 

zona de desenvolvimento potencial, referindo este termo à distância entre o nível de 

desenvolvimento atual – determinado pela capacidade de solução de problemas sem 

ajuda – e o nível potencial de desenvolvimento que é definido pelo nível de tarefas 

realizáveis  com  o  auxílio  dos  adultos  ou  com  a  colaboração  de  crianças  mais 

experientes. Portanto, a diferença entre o nível das tarefas realizáveis com a ajuda dos 

adultos e o nível das tarefas que podem desenvolver com uma atividade independente 

define a área de desenvolvimento  potencial (ou proximal) da criança.

  
  



  

Segundo ele, o processo de desenvolvimento ocorre de forma mais lenta 

e após o processo de aprendizagem. Também coloca como um aspecto de muita 

importância no processo de aprendizagem o despertar de vários processos internos do 

desenvolvimento,  que  somente  são  capazes  de  agir  quando  a  criança  se  encontra 

interagindo com outras. Desse ponto de vista pode-se afirmar que a diferença entre as 

crianças deve-se em grande parte, à diferenças qualitativas em seu ambiente social. 

Tais diferenças promovem aprendizagens diversas que passam a ativar processos de 

desenvolvimento também diversos.

O  conceito  de  zona  de  desenvolvimento  proximal possibilitará  a 

compreensão das funções de desenvolvimento que estão em vias de se completar. 

Sendo de extrema importância para um ensino efetivo, pois será apenas conhecendo o 

que as crianças são capazes de fazer com e sem ajuda externa que se pode conseguir 

planejar as situações de ensino e avaliar os progressos individuais.

Para  Vygotsky  (p:134),  o  processo  de  desenvolvimento  ocorre 

principalmente  pela apropriação ativa dos conhecimentos disponíveis na sociedade 

em que a criança nasceu.

Uma     correta  organização    da   aprendizagem  da  criança 

começa muito antes da aprendizagem escolar. A aprendizagem 

escolar nunca parte do zero.   Toda aprendizagem escolar  tem 

uma pré-história.

               A partir  destas  colocações podemos concluir  que para Vygotsky a 

aprendizagem deixa de ser algo mecânico ou sistematizado como no positivismo para 

ser  decorrente  de  um  processo  mais  natural,  constituído  não  somente  de  fatores 

externos  e  de mera  relação E-R,  mas  também sofrendo  influências  dos  processos 

internos que se encontram presentes no desenvolvimento do indivíduo; valorizando 

sobretudo sua história e o contexto em que vive.

  
  



  

 Podemos  observar  a  partir  do  que  foi  colocado que  tanto  PIAGET 

quanto  VYGOTSKY  concordam  com  o  fato  do  pensamento  da  criança  ser 

qualitativamente diferente do pensamento do adulto. No entanto ambos abordaram de 

formas  diferentes  questões  relativas  ao  desenvolvimento,  a  função  simbólica,  a 

relação pensamento-linguagem e a função do aprendizado escolar. 

Vimos portanto,  que a  aprendizagem é hoje  um fenômeno pesquisado e 

estudado sob as mais diversas ópticas e nos mais variados campos como a psicologia, 

pedagogia,  medicina,  neurolingüística  entre outros,  e  tem suscitado cada vez mais 

questões e relações que exigem um conhecimento ainda mais abrangente.

Observamos  nesta  breve  retrospectiva  histórica  que  o  fenômeno 

“aprendizagem” em si é relativamente recente, mas a busca do conhecimento e da 

compreensão do mundo remete aos tempos da Antigüidade. Deste período até os dias 

atuais  o  ser  humano  percorreu  uma  longa  estrada,  com  erros  e  acertos,  com  a 

pavimentação de idéias novas ou a estagnação de conceitos radicais, mas nunca se 

deu por totalmente satisfeito e ainda busca respostas nas mais variadas fontes.

Toda  idéia,  filósofo,  teoria  ou  experiência  tiveram  sua  importância  no 

desenvolvimento  da  ciência,  contribuindo  para  que  ela  chegasse  ao  patamar  de 

evolução em que hoje se encontra. Cabendo ao pesquisador escolher o caminho, a 

teoria  que  mais  se  identifica  com  o  seu  objetivo,  sem  entretanto  ignorar  ou 

desconhecer  totalmente  aquilo que no momento não lhe interessa,  pois  como será 

capaz de escolher o que quer se não tem idéia do que não quer?

Como o fenômeno da aprendizagem possui diversas explicações, observei 

ser importante ter uma visão geral dele para que pudesse mais adiante escolher com 

coerência aquela que suscitasse uma maior identificação com o objetivo da  minha 

pesquisa que é verificar o impacto que a separação dos pais provoca na aprendizagem.

Findada esta primeira etapa abordaremos posteriormente pontos chaves para 

esta pesquisa como a conceituação de família,  a separação dos pais,  os problemas 

  
  



  

sócio-econômicos,  ou seja,  temas que irão proporcionar subsídios para melhor 

compreendermos o problema proposto.     

2 -  SEPARAÇÃO :  UM NOVO PARADIGMA

A família é a célula- mater da sociedade. A integração do indivíduo à vida, 

à história, ao meio geofísico em que vive e o estabelecimento dos primeiros padrões 

de conduta e de compromisso com a humanidade se dará através do meio familiar. 

Será também no círculo familiar que estará centrada a visão primeira da realidade, ou 

seja, as representações iniciais, que a partir dele vão se expandindo em círculos cada 

vez mais abrangentes.

Historicamente,  pode-se observar que as relações familiares possuem um 

significado emocional intensa para os membros de qualquer sociedade. A família tem 

a  função  mediadora  do  ponto  de  vista  da  sociedade  mais  ampla,  pois  ela  liga  o 

indivíduo à estrutura social. O desempenho de um papel aprendido na família será 

protótipo ou modelo  de desempenho  de papéis  exigidos  nos  outros  segmentos  da 

sociedade.  Segundo GOODE (1970:17)  a família age como cabo de transmissão 

através do qual a cultura é mantida viva.

A estrutura familiar é tão solidificada que uma vez inserida em seu contexto 

torna-se impossível sair dele, mesmo em caso de separação, por exemplo, a função 

parental  não deixará  de existir.  TERKESEN (In:  Maedop,  1985:167)  observa esta 

questão afirmando que:

A  família  é  um    pequeno  grupo   social   composto    por  

indivíduos  relacionados  uns   aos  outros em razão de fortes 

lealdades, afetos recíprocos, ocupando  um  lar  ou  conjunto 

de lares  que    persiste  por  anos  e  décadas.    Entra-se   na 

família por  nascimento,  adoção  e  casamento  e  deixa-se de 

  
  



  

fazer parte dela apenas pela morte.

Muitos  fatores  históricos  são  condições  preponderantes  para  a 

compreensão da relação entre a posição na estrutura de classe e o divórcio. A começar 

pela influência da Igreja, devido à estreita ligação entre a sua posição e as leis civis no 

que se refere ao divórcio, tornando impossível ou extremamente difícil a dissolvição 

do matrimônio até o século XX.

A separação de “corpos e bens” é tida como a mais antiga separação legal 

da  Igreja,  sendo  esta  possível  nos  países  católicos  e  protestantes.  Este  tipo  de 

separação proibia aos cônjuges casarem novamente, e é muito rígida na sua aceitação.

Outro fator importante neste breve resgate é o sócio-econômico, visto que 

até o final do século XIX a administração da legislação do divórcio estava nas mãos 

da elite que possuía pouco ou nenhum interesse nos problemas conjugais dos pobres. 

Conseqüentemente, as pessoas que tinham condições de se divorciar eram das classes 

mais elevadas.

Atualmente, a separação é um fenômeno social que assumiu um paradigma 

de “normalidade”, e com isto, as leis civis tiveram de sofrer modificações ao longo do 

século XX. A diminuição da influência da Igreja sobre as normas sociais devido  ao 

processo de democratização,  e o aumento da busca por outras religiões nos países 

ocidentais,  também foram fatores  essenciais  para  o  estabelecimento  de  uma nova 

representação social do divórcio.

Principalmente  após a Segunda Guerra  Mundial  o número  de divórcios 

vem crescendo. Na década de 50 houve, no entanto, um pequeno decréscimo, mas 

voltou a subir nas décadas posteriores de 70 e 80, havendo até mesmo uma duplicação 

de sua ocorrência.      

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informam 

em 1988 a ocorrência de 76.000 separações judiciais e 36.000 homologadas, isto sem 

  
  



  

considerar os casais que se separaram mas que não o fizeram legalmente, o que 

certamente elevaria de forma considerável este número.

A dissolução dos sistemas de papéis familiares acarreta uma desorganização 

definida por GOODE (1970:114) como o:

Colapso  da unidade familial,  a dissolução  ou  fratura   de    

uma   estrutura  de    papéis  sociais  quando  um  ou   mais 

membros deixam de desempenhar adequadamente  as  suas

obrigações afetas aos papéis.

Ainda, segundo este autor, os principais tipos de desorganização da família são 

as seguintes:

1. Ilegitimidade   – consiste na unidade familiar incompleta;

2. Anulação,  separação,  divórcio  e  deserção   –  a  dissolução  da  família 

acontece porque um dos cônjuges, ou até mesmo ambos,  decidem abandonar o 

outro, deixando de desempenhar suas obrigações inerentes ao  seu papel;

3. Família de fachada   – refere-se às famílias em que os membros continuam 

a  viver  juntos,  mas  a  comunicação  é  alterada  ou  a  interação é  deficiente,  não 

ocorrendo apoio emocional recíproco;

4. Ausência  involuntária  do  cônjuge   –  quando  ocorre  a  dissolução  da 

família por morte, prisão de um dos cônjuges, separação em caso de guerra ou 

outra catástrofe;

5. Malogro  fortuito  dos  papéis  principais   –  oriundos  de  problemas 

familiares sérios como patologias mentais, emocionais ou físicas.

Exceto com relação ao divórcio e à morte, são muito escassas as pesquisas 

relativas  às  demais  dificuldades  familiares,  mas  mesmo  havendo  altas  taxas  de 

  
  



  

ocorrência  de  desorganização  familiar  isto  não  implica  dizer  que  o  sistema 

familial  esteja  se  extinguindo,  pois  ela  é  como  já  foi  colocado,  a  base  da 

sociedade.

Embora  provocando  muita  infelicidade  pessoal,  a  taxa  de  divórcio  tem 

crescido assustadoramente, e talvez o fator mais importante para que isto ocorra seja a 

diminuição da reprovação do divórcio.  Até as primeiras décadas do século XX, o 

divórcio era  encarado como um estigma,  levando o divorciado,  na sua maioria,  a 

perderem a estima no seu círculo social ou ser até totalmente repudiado. Mesmo hoje, 

sendo considerado um fenômeno comum entre as sociedades, o divórcio rompe os 

laços familiares de ajustamento para os membros envolvidos.

O divórcio é uma invenção social, e mesmo sendo causador de infelicidade 

para um ou ambos os cônjuges, ele serve como uma válvula de escape para as tensões 

e problemas que se avolumam durante o casamento. Pode-se afirmar que talvez todos 

morram um pouco quando, como no caso do divórcio, uma ligação que principiou 

com amor termina em hostilidade e embora as partes não sejam totalmente inocentes 

com certeza não se uniram prevendo ou desejando este fim.

O  estabelecimento  de  elementos  destrutivos  no  divórcio  tem  levado 

psicólogos e sociólogos a relacionarem semelhanças entre o ajustamento ao divórcio e 

a morte. Foram então verificadas semelhanças nas situações de vida dos que sofreram 

a perda por morte ou divórcio e entre estas se encontram:

1. suspensão da satisfação sexual; 

2. perda de amizade, amor ou segurança;

3. perda de um papel modelo de adulto para os filhos seguirem;

4. aumento  da  carga  de  trabalho  doméstico  para  o  cônjuge  que  resta, 

especialmente o cuidado com os filhos;

  
  



  

5. crescimento  de  problemas  econômicos,  principalmente  se  foi  o 

marido que morreu ou abandonou o lar, e

6. a redistribuição das tarefas e responsabilidade da unidade doméstica.

2.1 -  OS FILHOS DO DIVÓRCIO

                      

Com  relação  à  dissolução  do  casamento,  há  uma  questão  que  sempre 

preocupa: O que acontece com os filhos quando a família se dissolve?

 Infelizmente, não é possível oferecer uma resposta precisa a esta pergunta, 

pois o contexto, os fatos, razões, valores e condutas variam de família para família. 

Entretanto, é certo que crianças criadas em lares felizes e estáveis terão uma chance 

maior de crescerem felizes e psicologicamente saudáveis.

No  caso  das  denominadas  “famílias  de  fachada”  não  há  também  uma 

percepção  satisfatória  de  sua  influência  com  relação  aos  filhos,  embora  alguns 

psicólogos  afirmem  ser  melhor  para  os  filhos  que  os  pais  permaneçam  morando 

juntos,  embora  separados,  para  que  estes  se  sintam fazendo parte  de uma família 

“normal”.

A  desestruturação  familiar  é  um problema  que  pode  atingir  proporções 

gravíssimas  como  a  delinqüência  juvenil,  e  já  faz  algumas  décadas  que  se  vem 

comprovando que a taxa de ocorrência deste comportamento seria ainda maior nos 

casos  de jovens oriundos de famílias  com lares  desfeitos  do que para  os que são 

intactos, e até mesmo mais elevados para as crianças de lares desfeitos pela separação 

do que pela morte de um dos pais.

  
  



  

Esta diferença ocorre principalmente  pela ajuda e apoio social  que a 

pessoa viúva recebe e a probabilidade menor das crianças que perderam um dos 

pais  por  morte  ter  vivido  num  período  de  discórdia,  brigas  ou  problemas  de 

identificação  e lealdade; experiências estas geralmente vivenciadas pelos filhos de 

pais separados.

MARIA  TERESA  MALDONADO  (1987:58)  aborda  em  seu  livro 

Casamento  –Término  e  Reconstrução a  observação  de  que  há  uma  “rearrumação 

extensa” na vida dos filhos após a separação dos pais, e que seus filhos desempenham 

o papel de “caixas de ressonância” do conflito existente entre o casal inclusive quando 

se tenta encobrir as crises mais sérias. 

Segundo ela, a família após a separação vivencia três etapas, a primeira que 

ocorre logo após a sua ocorrência e que se estende pelo ano seguinte que seria as 

mudanças de hábitos e rotinas, posteriormente as influências diretas no padrão de vida 

e por fim, as modificações no ambiente social e a perda do convívio diário com os 

irmãos caso haja uma divisão em que alguns fiquem com o pai, outros com a mãe.

Assim  como  foi  observado  por  Goode,  Maldonado  também  coloca  a 

possibilidade  de  uma  mudança  de  papéis  nos  membros  que  compõe  a  dinâmica 

familiar. Coloca que devido à carência afetiva, o pai ou a mãe transforma seu filho em 

confidente, sendo difícil para o mesmo estabelecer um papel e agir de acordo com sua 

idade, pois carrega nos ombros a responsabilidade de servir como amparo, mesmo 

que na maioria das vezes não se encontre preparado para tal.

KING e  GOLDMAN (1996:74)  também se  reportam a  esta  questão  de 

mudança de papéis quando ocorre a separação dos pais. Afirmam que embora sendo a 

separação um processo comum na sociedade atual, ela cria inevitavelmente problemas 

sérios de ajustamento para os adultos e crianças envolvidos. Observaram a introdução 

de mudanças estruturais rápidas e múltiplas que irá requerer adaptação de todos os 

membros  da família;  mudanças  estas  relacionadas  principalmente  com o papel  de 

  
  



  

cada membro do núcleo familiar, tendo em vista a introdução de novos valores e o 

surgimento de divergências quanto às obrigações, direitos e deveres inerentes ao 

novo papel já que a aceitação deste se dará de forma diferenciada em cada caso. 

As mudanças trazidas com a dissolvição da família são geralmente radicais, 

podendo gerar, principalmente nas crianças, distúrbios e emoções conflitivas como: 

sentimento de abandono, divisão – por sentir-se perdida sem saber se continua ou não 

sendo amada, agressividade, ansiedade, depressão e problemas sócio-afetivos. KING 

e GOLDMAN (p:97) colocam que:

A    ansiedade   experimentada   nesta    época   aumenta    a 

necessidade da  criança  de  um   estável  ambiente  de    apoio. 

Como as mudanças necessárias  são  de grande magnitude,   é  

possível que o sistema familiar vá  ter dificuldade em  fornecer 

educação   sustentar a intimidade e conter a ansiedade.

Embora alguns estudos apontem que a separação pode ser mais traumática 

que  a  morte  de  um dos  pais,  não  se  pode  afirmar  que  a  separação  seja  sempre 

traumatizante para os filhos. Este aspecto encontra-se diretamente relacionado com os 

conflitos gerados nesse período, e com a relação insatisfatória entre pais e filhos no 

período que antecedeu a separação. No entanto, seria também incorreto afirmar que 

não há sofrimento com a dissolvição da família, o que se pode fazer então é buscar 

aliviar, minimizar seus efeitos.

Ao se  analisar  este  fenômeno  é  necessário  a  compreensão  de  que  cada 

família possui seus próprios valores e esta dinâmica irá atuar diretamente no processo 

da separação. Outros fatores também são importantes e devem ser citados como: a 

idade  e  o  estágio  de  desenvolvimento  em que  o  filho  se  encontra  no  período da 

separação,  o  tipo  de  relação  existente  entre  pais  e  filhos  na  época  anterior  e  no 

  
  



  

momento  desta,  o  motivo  do  rompimento,  a  personalidade  do  filho  e  o 

relacionamento dos pais após a separação.

GOODE (p:170) coloca esta questão das diferenças como obstáculo para a 

generalização e a predição de resultados iguais, colocando então que:

Não  há  uma  soma  de conhecimentos  científicos  que  nos 

                        possibilite predizer com precisão o desenvolvimento futuro de

                       qualquer situação atual seja física ou social.

Entretanto é possível, tendo em vista tantas transformações pelas quais vem 

passando a sociedade, observarmos o papel fundamental que a escola vem exercendo 

no  que  se  refere  a  procurar  minimizar  os  efeitos  da  separação  na  criança  ou  no 

adolescente.

 

   

2.2-  O PAPEL DA ESCOLA FRENTE À CRISE FAMILIAR

Frente à realidade de termos cada vez mais crianças, na idade escolar, que 

são oriundas de famílias cujos pais são separados, remete à escola uma necessidade 

permanente de se organizar no sentido de acolhê-los e realmente cumprir sua função 

como ambiente  de apoio.  Isto porque,  os alunos que se  encontram nesta situação, 

atualmente  é  em número  bastante  expressivo,  poderão  apresentar  reações  como  a 

ansiedade  e  a  depressão,  podendo   também  vir  a  desenvolver  problemas 

comportamentais  e  de  aprendizagem  secundários  ao  stress  decorrente  da  ruptura 

familiar. 

  
  



  

Depois da família,  é na escola que as crianças permanecem por mais 

tempo e, dadas suas características e funções, é em geral um importante espaço de 

avaliação das crianças  cujo comportamento  está  marcado pela  maneira  de viver  e 

sentir de cada família. Dessa forma, a relação entre os dois sistemas é de fundamental 

importância para evitar dificuldades, crises e stress para todos, principalmente para os 

filhos.

EMORY COWEN no seu artigo Prevenção, Crianças Pequenas e a Escola 

(1990:23)  relata  como  foi  criado  em  1957  o  “Primary  Mental  Health  Project” 

(PMHP), que objetivava detectar distúrbios em crianças novas logo que possível para 

poder fornecer ajuda precoce e previamente orientada.

 Segundo ele, a prevenção seria o objetivo, pois o sistema de saúde mental 

sempre  foi  orientado para  a  causalidade e  os profissionais  só agiriam quando um 

déficit evidente era forçosamente trazido à sua atenção; sendo esta, prognosticamente, 

a pior hora para intervir, visto que a disfunção psicológica mais enraizada resiste a 

mudanças. As crianças pequenas foram escolhidas por serem relativamente flexíveis e 

maleáveis, e qualquer que seja a natureza do problema é menos provável que o tenha 

enraizado. Já as escolas foram escolhidas como  locus por serem ambientes naturais 

para a condução de programas de prevenção com crianças e pelo fato delas só serem 

secundárias à família na formação inicial da criança.

O PMHP vem realizando, há várias décadas, pesquisas sobre os efeitos do 

stress  da  vida  sobre  o  ajustamento  escolar  das  crianças,  e  este  trabalho  tem 

demonstrado conexões consistentes nesta relação.  Estes efeitos geralmente tomam a 

forma de declínio acadêmico e de problemas de comportamento. 

O divórcio dos pais, segundo Cowen, é uma das fontes mais agravante do 

stress infantil. No início dos anos 80, mais de 50% das crianças encaminhadas para o 

PMHP vinham de famílias  separadas.  Daí  ter  sido criado o “Children of  Divorce 

Intervention  Program”  (CODIP),  que  procura  através  do  seu  programa  evitar  ou 

  
  



  

minimizar  as  seqüelas  negativas  que  geralmente  surgem  posteriormente  ao 

divórcio dos pais. O CODIP procura:

1) Criar  um ambiente  de grupo de apoio no qual  as  crianças se  sentem 

livres para proceder em seu próprio passo;

2) Ensinar às crianças a identificarem e expressarem os sentimentos, geral e 

especificamente em relação à situação do divórcio;

3) Esclarecer os conceitos negativos em relação à separação;

4) Construir habilidades de solução de problemas, comunicação e controle 

da raiva, também ensina a diferenciar entre os problemas que podem e 

os que não podem controlar, e para os últimos como redirigir as energias 

para atividades próprias à idade;

5) Aumentar  as  percepções  do  self  e  da  família  enfatizando  qualidades 

positivas em ambos, e lidando com sentimentos que várias crianças do 

divórcio têm de serem diferentes e imperfeitos

Avaliados  os  resultados  do  CODIP,  baseados  em  dados  de  imput  de 

crianças, pais, professores e líderes de grupo, observou-se que os participantes deste 

programa  em  comparação  com  os  controles  fora  do  programa,  apresentam 

significativas melhoras de adaptação, menores preocupação com o divórcio, melhora 

na comunicação,  na resolução de problemas,  menores níveis de ansiedade e maior 

expressão dos sentimentos. 

Este programa vem sendo utilizado com sucesso nos Estados Unidos, sendo 

um exemplo real da importância e necessidade da escola estar preparada para assumir 

o seu papel de formador do indivíduo, tanto no aspecto cognitivo como no emocional.

Na sociedade moderna, a exposição crônica ao stress é lugar comum para 

várias crianças, sendo muito freqüente esta exposição ser seguida por sérios fracassos 

  
  



  

adaptativos  a  um pesado custo para  os indivíduos e  a  sociedade.  A separação 

requer mudanças estruturais radicais sendo provável que o sistema familiar sinta 

dificuldade de fornecer educação, e enquanto para algumas famílias este fracasso é 

transitório, com a estrutura familiar se estabilizando de dois a três anos; para outras há 

um permanente desequilíbrio familiar, resultando na chamada família cronicamente 

reconstituindo (HUNTER e SCHUMAN, 1980:152).

A escola  neste  período de ruptura  familiar  pode  oferecer  à  criança uma 

fonte de educação e continuidade bem como um espaço onde tarefas apropriadas à 

idade podem ser seguidas enquanto a vida familiar se encontra em desequilíbrio. A 

instituição formal mais importante para oferecer este suporte fora de casa é então a 

escola.

A criança além de apresentar problemas de aprendizagem como sintomas de 

uma  situação  estressante,  no  caso  o  divórcio,  professores  também  relatam  em 

pesquisas a presença do aumento da agressividade com relação aos colegas e corpo 

docente, tendências para a divagação, aumento de faltas, maior índice de atrasos no 

horário das aulas e ausência de interesse ao que ocorre ao seu redor.

2.3 -  PROCESSO DA SEPARAÇÃO E AS REAÇÕES EMOCIONAIS 

KELLY e WALLERSTEIN (1977) em uma pesquisa longitudinal com 131 

crianças de famílias que estavam vivenciando a situação do divórcio, observou que 

quase a metade relatou estar passando ou ter passado por dificuldades relacionadas à 

  
  



  

escola no período pós-divórcio. Estas crianças não  apresentavam anteriormente 

qualquer história de dificuldades emocionais ou de problemas de aprendizagem.

Outras pesquisas, abordando os fatores de risco relacionados com a idade 

da criança no período do divórcio, apresentam resultados contraditórios. Hetherington 

et al. (1978, apud KING: 245) coloca em seu trabalho que os efeitos mais prejudiciais 

estão  associados  às  crianças  de  menor  idade.  Esta  constatação  foi  posteriormente 

confirmada por KURDEK e BERG (1983), em que eles relatam a ocorrência menor 

de  problemas  de  ajustamento  nas  crianças  mais  velhas.  Entretanto,  KALTER  e 

REMBAR  (1981)  concluíram  que  não  existe  nenhuma  relação  entre  o  grau  de 

ajustamento e a idade da criança. E os resultados das pesquisas de WALLERSTEIN 

(1984, apud KING:468), que durou dez anos, mostra que as crianças que são muito 

novas no período da ruptura conjugal são menos sobrecarregadas nos anos superiores, 

do que as crianças mais velhas na época da separação, pois segundo ele:

Em virtude  de   sua  própria  imaturidade  na  época e os 

processos  repressivos em marcha, elas  emergiram  menos  

conscientemente  perturbadas  do  que  seus    irmãos    mais 

velhos. 

No entanto, o que podemos observar é que a separação dos pais,  mesmo 

quando amigável, refletirá de forma  profunda nos filhos, independente de idade ou de 

sexo as consequências se farão presentes. Embora  estas possam ocorrer em maior ou 

menor grau dependendo de fatores como: a relação pais-filhos, a relação entre o casal, 

o diálogo franco e aberto entre as partes, à presença de sentimentos negativos como o 

rancor, a mágoa,  a vingança que tornam ainda pior o processo que por si  só já é 

doloroso, os valores familiares, o apoio social, a questão econômica e dos papéis de 

cada um, entre outros.

  
  



  

Pesquisas relatam que a existência de uma relação positiva entre os pais 

e os filhos (as) contribuem para um bom ajustamento da criança após o stress do 

divórcio. KURDEK E BERG (p: 58) observaram que:

O ajustamento da criança ao divórcio está  significativamente 

                        relacionado com o uso pelas mães dos sistemas de apoio  

social, 

                        com  o  próprio   ajustamento  das  mães  ao  divórcio,  com  os

                        baixos níveis de stress materno, e com o baixo nível de  

conflito

                        interpessoal.

No trabalho de GUIDUBALDI et al (1983:157), houve uma distinção clara 

dos efeitos dos fatores sócio-econômicos que separadamente e interagindo com outras 

variáveis  pós-divórcio  afetam  negativamente  nas  crianças.  Observou-se  que 

principalmente nos meninos, a redução da renda familiar teve efeito adverso e em 

particular na área da aprendizagem, que ele relaciona como realização acadêmica.

Outros estudos demonstraram consistentemente a interrupção ou redução da 

capacidade de sucesso escolar, sem limitar, no entanto, a questão do tempo sobre a 

extensão do efeito.

Em uma pesquisa ainda mais específica de Kurdek e Berg com crianças de 9 a 

12  anos  de  idade,  verificou-se  que  elas  poderiam  vir  a  ter  um  melhor  ajuste  à 

separação se experimentassem um locus interno de controle e se tivessem uma boa 

compreensão  interpessoal.  Percebeu-se  um  ajustamento  favorável  relacionado  às 

percepções  das  crianças  de  que  os  fatores  estavam  sob  seu  controle,  e  que  elas 

compreendiam as questões em termos de sentimentos psicológicos e relações ao invés 

de dimensões concretas.

  
  



  

Um estudo realizado por SPRINGER e WALLERSTEIN (1976)  tendo 

como sujeitos adolescentes de 12 a 14 anos, obteve as seguintes reações destes, 

frente à ruptura conjugal:

a) Capacidade  clara  para  observar  as  relações  parentais  e 

capacidade para julgar cada pai individualmente;

b) Profundo  sentido  de  perda  da  família  intacta  e  perda  da 

esperança pelo que a família poderia ter sido;

c) Profunda  preocupação  de  que  os  conflitos  familiares  se 

tornem públicos, levando-o a passar vergonha;

d) Maior  rivalidade  com os  irmãos,  acompanhados  por  uma 

maior dependência do sub-sistema de irmãos intactos e

e) Capacidade  de  se  manter  distante  das  discórdias, 

demonstrando uma distância fria, uso de sarcasmo e humor, além de usar 

fontes extrafamiliares de apoio e interesse. Nos casos em que não houve, 

por parte do adolescente, este distanciamento, ocorreu uma forte aliança 

e identificação com um dos pais.

Outra  pesquisa  realizada  por  FRANCKE  (1988)  nos  Estados  Unidos 

estudou e observou os sentimentos que acompanhavam os filhos durante ou depois do 

processo de separação. Constatando então que de uma amostra de 100 filhos de pais 

separados  entrevistados,  quase  a  metade  exprimiu  ter  experimentado  sentimentos 

como  tristeza  e  revolta,  independente  do  tempo  transcorrido  desde  a  separação. 

Também  colocaram  outros  sentimentos  como:  raiva,  vergonha,  choque  (e 

posteriormente depressão), e os mais novos se sentiram de alguma forma responsáveis 

pela  separação  dos  pais.  Um  fato  importante  observado  nesta  pesquisa  foi  que 

independente da idade eles queriam ver os seus pais juntos novamente.   

  
  



  

E vindo a confirmar todos os transtornos causados pela separação dos 

pais, temos uma pesquisa realizada pelo sociólogo Yongmin Sun, da Universidade 

de  Ohio  (EUA),  publicada  em  julho  de  2001  pela  revista  científica  Journal  of  

Marriage  and Family.  Este  estudo  comprova  os  efeitos  negativos  sobre  o 

aprendizado e  o comportamento  dos adolescentes  americanos  pelo menos um ano 

antes  do divórcio.  O levantamento  abrangeu 10.088 estudantes,  com faixa   etária 

média de 16 anos, entrevistados em dois momentos. 

     Com um intervalo  de  dois  anos,  os  pais  de  798  dos  entrevistados  se 

divorciaram, tendo SUN examinado a diferença de comportamento antes e depois, em 

relação aos alunos cujas  famílias  se  mantiveram estáveis.  Constatando ele que no 

período  do  divórcio  houve  uma  queda  nas  notas  de  matemática,  dificuldade  na 

compreensão de textos, ao mesmo tempo em que ocorreu um aumento nos dias de 

ausência  e  atraso  no  horário  de  chegada,  além  de  envolvimento  com  problemas 

disciplinares como agressividade e briga com os colegas. 

Observamos  então    que devido ao aumento das taxas de separação e a 

clara  evidência  de  que  várias  crianças  e  jovens  apresentam  problemas  de 

aprendizagem como resultado, as pessoas que fazem a escola devem estar preparadas 

para utilizar estratégias de prevenção e saber como lidar com os alunos que, passando 

por este processo de ruptura familiar, venha apresentar mudanças de comportamento e 

de aprendizagem.

É preciso que a escola busque trabalhar junto a estes alunos de forma a 

ajudá-los a compreender os conflitos pelos quais vem passando e interagir juntamente 

com os pais  a  fim de minimizar  os efeitos  negativos,  cabendo a ela  exercer  uma 

função mais ampla, pois as construções intelectuais têm dois aspectos indissociáveis: 

o  afetivo  e  o  cognitivo;  e  segundo Piaget  enquanto o primeiro  fornece  condições 

internas  de  motivação  para  o  desenrolar  das  ações,  o  segundo  refere-se  aos 

mecanismos de raciocínio, que possibilitam uma compreensão do que acontece nessas 

  
  



  

ações.  Havendo  então  uma  indissociação  entre  os  aspectos  social,  individual, 

afetivo, moral e intelectual. 

3.  FAMÍLIA  X  ESCOLA  PÚBLICA  :  BINÔMIO  COMO  FATOR  DE 
MELHORIA ENSINO – APRENDIZAGEM

Em que medida o sucesso escolar e o nível de escolaridade alcançado vão 

depender do estilo de vida e do clima educacionais característicos do meio familiar é 

uma questão para qual ainda não se tem teorias suficientemente consistentes, pois há 

uma  heterogeneidade  metodológica  e  uma  grande  dispersão  dos  resultados  de 

inúmeras pesquisas, dificultando com isto que se tenha uma conclusão global.

               Mas, sabemos que em uma sociedade como a nossa, caracterizada por 

injustiças e desigualdades, põe a família diante de inúmeras dificuldades para garantir 

sua sobrevivência. Esses problemas atingem as crianças, principalmente, que passam 

a  enfrentar  diversas  dificuldades  para  aprender.  Neste  sentido  EPTEIN  (apud, 

Carvalho,1996:127) coloca a relação escola – família fazendo a seguinte indagação:

 Se as famílias são importantes para o desenvolvimento das

                  crianças e para o  sucesso escolar,  como  podem  as  escolas

                  ajudar todas as famílias a conduzirem as atividades que irão

                  beneficiar as crianças?

Tratando  especificamente  de  famílias  tentando  se  adaptar  às 

mudanças trazidas pela separação, percebemos ter a escola uma importância muita 

  
  



  

mais ampla do que a mera ação pedagógica, sendo necessário portanto que ela 

trace estratégias que tratem das necessidades do aluno individualmente afetado 

bem como do grupo com o qual ele interage (professor, classe, escola). 

Principalmente  quando  nos  reportamos  aos  alunos  das  escolas  públicas 

vemos  estas  necessidades  serem  ainda  mais  complexas,  pois  além  do  aspecto 

psicológico  é  preciso  observar  também  outros  fatores  como  os  sociais  e  os 

econômicos.   

Visto que, não é possível  buscarmos uma compreensão do não aprender 

observando  apenas  aquilo  que  o  aluno  não  possui,  torna-se  imprescindível  que 

compreendamos  esta  perspectiva  relacional  no  dia-a-dia  do  processo  ensino-

aprendizagem.

Nesta  busca  constante  da  melhoria  do  ensino-aprendizagem,  temos  no 

contexto das escolas públicas a educação popular e a ação de diversos educadores 

populares se empenhando na luta pela garantia de uma escola pública para todos, 

gratuita e de boa qualidade. Inserido na questão da qualidade, nos  deparamos com a 

necessidade  da  formação  /  capacitação  dos  professores,  e  que  esta  propicie  a 

compreensão  por  parte  destes  da  importância  de  se  buscar  explicações  para  o 

comportamento do aluno e até mesmo do seu insucesso, em fatos que ocorrem fora 

dos muros da escola, mas que nesta se reflete.  

    O professor deve estar consciente de que não é uma máquina isenta de 

percepções e sentimentos, e ainda que tente, nunca conseguirá ser totalmente neutro e 

indiferente  ao  seu  aluno.  É  preciso  que  se  valorize  na  formação  do  professor  a 

necessidade de uma relação dialógica e da importância de saber escutar e perceber o 

outro.  FREIRE (1998:132) coloca esta necessidade de forma muito eloqüente :

Quem tem o que dizer deve assumir o  dever  de  motivar,    de 

desafiar quem escuta, no sentido de  que,  quem   escuta   diga,

  
  



  

fale,  responda.. É intolerável  o direito que  se dá a si  

mesmo 

o educador autoritário de comportar-se como o proprietário da

verdade de que se apossa e do tempo para discorrer  sobre  ela.  

 ... Ao contrário,  o   espaço   do   educador  democrático,   que 

aprende a falar escutando, é cortado pelo silêncio intermitente 

de quem, falando, cala para escutar a   quem  silencioso, e não 

silenciado, fala. 

 

    O ponto chave da educação popular é sua preocupação com o outro, com 

os menos favorecidos. Ao contrário da educação tradicional  que tenta igualar a todos 

num mesmo patamar, a educação popular se preocupa sobretudo com as diferenças, 

buscando tratar cada uma da forma mais adequada possível, para conseguir ao final 

um resultado mais justo e igualitário. 

   Tendo a escola pública como ponto de partida, temos que observar os 

fatores que podem acarretar nos seus alunos o fracasso da aprendizagem, ou seja, o 

fracasso  escolar.  Em  vista  da  grande  variedade  de  fatores  que  podem  afetar  a 

aprendizagem,  nos  deteremos  principalmente  na  família,  mesmo  que  pontuemos 

alguns outros, para melhor compreendermos esta questão.

Este trabalho tem por objetivo abordar e averiguar as conseqüências que a 

separação dos pais pode ocasionar no processo de aprendizagem dos filhos, e mesmo 

que aparentemente seja um problema de cunho psicológico, se deve ter as mesmas 

preocupações com os fatores sociais, culturais e econômicos desta família, posto que 

a separação irá alterar uma estrutura já formada havendo demanda de readaptação à 

nova realidade.

               Qualquer que seja a classe social, a separação, ainda que amigável, 

ocasionará transformações ou  até mesmo transtornos mais sérios nos membros que 

  
  



  

compõe a família, podendo refletir diretamente na atuação da criança na escola, 

pois neste espaço ela passa várias horas do seu dia e tem uma abertura maior para 

colocar o que sente.

 Em épocas  de ruptura familiar,  a escola pode  oferecer   à 

  criança uma  fonte de  educação  e continuidade   bem   como 

                                  um  lugar onde  tarefas  desenvolvidas  apropriadas  à    idade 

                                  podem    ser   seguidas    enquanto    a    vida    familiar    está 

                                  em   desequilíbrio.

                                                                               (KING E GOLDMAN, 1996:286)   

Segundo King e  Goldman,  a ansiedade  experimentada  neste  período faz 

com que a criança sinta necessidade de um ambiente de apoio estável  e destacam 

pesquisas que comprovam que após a separação, a ansiedade e a depressão afetam 

diretamente  na  escola,  ocasionando  diminuição  da  aprendizagem,  aumento  da 

agressividade,  discórdia com os professores,  desatenção e falta  constante às aulas. 

Estas  pesquisas  ressaltam  o  vínculo  existente  entre  a  família  e  a  escola,  quão 

próximas essas  instituições se encontram e como é necessário  que a  escola  esteja 

preparada para assumir o seu papel formativo do ser humano, não só do ponto de vista 

intelectual, mas também psicológico, afetivo e social.

    O sujeito trabalhado em minha pesquisa é a criança, filha de pais separados, 

e estudante da escola pública. Sabemos que os alunos das escolas públicas advém das 

classes  média  e  baixa  (na  sua  maioria),  onde  o  nível  de  escolaridade  e  de  renda 

familiar são também fontes de stress e problemas, que dirá quando se tem de enfrentar 

a separação dos pais neste contexto. 

     CARVALHO (1997:58) põe a questão do fracasso escolar sob a óptica 

social, familiar e  econômica da seguinte forma:

  
  



  

 Na escola  pública  brasileira    reconhece-se  que   os 

baixos 

                                   níveis    de   escolaridade  e  de  renda  da  maioria  da    nossa

                   população  desaconselham  as  expectativas   de   participação

                  da   família no processo escolar (...). Entretanto,   na   falta  de

                  uma   perspectiva crítica sobre o   funcionamento e  a   função

                  da  escola,   como   soa cruel culpar a  criança, as  professoras

                  atribuem  o  fracasso  escolar   dos  estudantes   genericamente

                  ao desinteresse dos pais.       

Bourdieu   ressalta  esta  questão  da  importância  da  família  na  herança 

cultural dos filhos, bem como é deficitário nas classes mais baixas a participação dos 

pais na aprendizagem e no desenvolvimento escolar dos filhos. E Carvalho a traz para 

o nosso contexto, retratando de forma verdadeira e por isso mesmo cruel, o que ocorre 

em nossas escolas.

     Há um consenso entre a maioria dos pesquisadores de que as famílias das 

classes populares valorizam muito a educação escolar para os filhos, mas que esta 

valorização  diminui  frente  aos  problemas  escolares  das  crianças  e  das  constantes 

crises  econômicas  que  as  famílias  enfrentam.  Historicamente,  temos  a  escola 

valorizada como um meio de ascensão social,  entretanto, para a classe  popular se 

torna cada vez mais difícil galgar ao sucesso através dela. 

     Como já vimos a evasão e a reprovação sempre teve níveis altíssimos, e 

pesquisas  recentes  demonstram  que  20% dos  alunos  do  Ensino  Fundamental  são 

reprovados, muitos pela segunda ou terceira vez; outros 4,5% evadem, no total, quase 

9 milhões de jovens estão deixando de aprender.  Na Paraíba, dados do INEP/MEC 

apontam 5,1 % de evasão no ano de 1998 para 1999, e o de repetência nas escolas 

  
  



  

públicas e particulares alcançam o percentual de 33,1%, sendo que 52,0% apenas 

na primeira série. Na Educação Básica a situação principalmente da primeira série 

não é muito diferente, sendo também altíssimo o número de reprovação. 

      Os alunos da primeira série são geralmente crianças, no caso da Educação 

Básica, ou jovens que no Ensino Fundamental estão entrando na adolescência e que 

devido a isto enfrentam diversos problemas de adaptação às transformações sofridas 

com a idade, estando portanto mais do que na hora  de tentar resolver a questão do 

fracasso escolar buscando observar diretamente o aluno repetente e o porque disto 

estar  acontecendo  com  aquele  indivíduo  especificamente.  Para  isto,  é  preciso  o 

comprometimento do professor na busca do saber e na tentativa de ajudar cada aluno 

que se encontre nesta situação, transformando o ato de “ensinar” no ato de “educar”.

Faz-se primordial chamar atenção para o alcance da política escolar sobre a 

família, explicitando como e até que ponto a política educacional de fato articula a 

família  e  a  escola  como instâncias  educativas,  mesmo  que  de  modo  implícito.  A 

atitude dos educadores deve ser não a de “jogar culpa” no sistema ou na família, mas 

fazer a sua parte de modo a atender as necessidades prementes do seu aluno, buscando 

interagir com ele, dialogar e ter sensibilidade para compreender seus problemas.  Pois 

a  dificuldade  de  aprendizagem,  por  si  só,  isolada  do  indivíduo  e  sem  estar 

contextualizada nesta relação não é tida como fato concreto e real a ser trabalhado.

     MELLO (1983:115) coloca como causas que acarretam o fracasso escolar às 

condições  de  vida  da  criança,  ou  seja,  o  não  atendimento  das  suas  necessidades 

básicas;  e  que  o  Estado  propõe  medidas  paliativas  que  encaram  o  problema 

responsabilizando o aluno pelo seu fracasso escolar. A escola assim parece camuflar 

as desigualdades na sala de aula, onde os resultados da evasão e repetência, como foi 

observado,  são cada vez maiores.  Pesquisas  por ele citadas apontam como causas 

principais do fracasso escolar o abandono dos pais, a falta de condições econômicas, 

desorganização familiar, desnutrição, desinteresse e QI baixos.   

  
  



  

    É  importante  salientar  que  professores  trabalhando  em  escolas 

desestruturadas,  sem  condições  materiais  e  pedagógicas  não  fornecerão  um 

conhecimento  desejável  ao  aluno,  pois  a  má  qualidade  de  ensino  provocará  um 

desestímulo na busca do conhecimento, no prazer de aprender. O prazer de ensinar, a 

afetividade, o diálogo, o investimento sincero nos alunos, a valorização do emocional 

na aprendizagem escolar é uma condição interna básica para um ensino-aprendizagem 

positivo.

     Quanto à perspectiva do aluno enquanto aprendiz, o não-aprender pode ser 

devido  a  aspectos  orgânicos,  emocionais,  sociais,  cognitivos  e  pedagógicos.  Os 

aspectos  orgânicos  estão  ligados  ao  desenvolvimento  biológico;  o  cognitivo  ao 

desenvolvimento e funcionamento das estruturas cognitivas; quanto aos emocionais o 

não-aprender poderá expressar uma dificuldade na relação criança – família, sinal de 

que algo não vai bem nesta dinâmica; o social por sua vez está relacionado com a 

sociedade em que se encontra inserida a família e a escola, estando incluídos neste 

aspecto a questão das oportunidades e das ideologias das diferentes classes sociais. 

FREITAG (1986:24) usa as palavras de Bourdieu e Passeron sobre o sistema social 

capitalista, afirmando que a sua função global é garantir a reprodução das relações 

culturais  excludentes,  refletindo  desta  forma  a  ideologia  presente  nas  classes 

dominantes.

     A aprendizagem pode ser vista então como um processo de construção que 

ocorre na permanente  interação do sujeito com o mundo em que vive, sendo este 

inicialmente representado pela família e posteriormente pela escola, estando ambas 

intrinsecamente ligadas a sociedade que os permeia.

     A família e a escola mesmo sendo instituições educativas essenciais  para a 

formação  do indivíduo,  utilizam procedimentos  diversos  de educação.  Enquanto a 

escola  direciona  suas  atividades  em função  do  cumprimento  de  normas  políticas 

  
  



  

burocráticas, na família a aprendizagem se dá no dia-a-dia em função da luta pela 

sobrevivência do grupo como um todo.

    Contudo,  mesmo  realizada  de  forma  diferenciada  tem  que  existir  as 

condições básicas para o educar  que são: o diálogo, o saber ouvir, e o saber calar na 

sua fala com o outro. É esta “fala com ele” como disse Paulo Freire, que está faltando 

nos âmbitos escolar e familiar, é este não estar disponível para ouvir e compreender 

que dificulta a percepção do que está acontecendo ao outro. No caso específico dos 

problemas  de  aprendizagem,  estes  podem ser  reflexos  dos  conflitos  internos  que 

atingem as crianças e com as quais elas não estão conseguindo lidar. 

     É preciso que os pais e educadores estejam cientes da importância que tem 

não  apenas  falar,  impor,  mas  também  saber  calar,  escutar,  estar  disponível  para 

compreender e ajudar aqueles que precisam a superar as suas dificuldades.

     As  escolas  estão  começando  a  valorizar  uma  integração  maior  com a 

família, algumas já têm na sua prática diária a preocupação em fazer reuniões, chamar 

os  pais  para  conversarem  individualmente  e  até  mesmo  em  suas  festividades 

preocupam-se em ter um direcionamento diferenciado para os alunos que tem pais 

separados ou que. moram com outras pessoas que não são os pais. 

      Mas, infelizmente, estas preocupações ainda não fazem parte da maioria das 

escolas,  principalmente  as  da  rede  pública,  dificultando  desta  forma  o  apoio  que 

poderiam oferecer ao seu aluno e o incentivo à superação dos seus problemas que 

estão  afetando  na  sua  aprendizagem,  além  de  um  favorecimento  maior  do 

desenvolvimento de suas potencialidades.   

Esperemos que neste terceiro milênio que se inicia, as escolas encontrem a 

fórmula  correta  de  lidar  com  tantas  questões,  podendo  desta  feita  realizar  seu 

verdadeiro papel no processo educativo através da  interação com o ser humano total: 

corpo,  espírito  e  sentimento.  Guiando-o  efetivamente  para  a  realização  de  suas 

potencialidades a fim de construir uma sociedade melhor e mais democrática. 

  
  



  

3.1   A  EDUCAÇÃO  COMO  ELEMENTO  DE  DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

A educação tem como finalidade principal promover mudanças desejáveis e 

relativamente  permanente  nos  indivíduos,  modificando  comportamentos  nas  áreas 

cognitivas, afetivas e psicomotora. (ROCHA,1980:103)

Entretanto  a  questão  do  saber  em  que  medida  –  principalmente  nas 

sociedades industrializadas ocidentais – as oportunidades no que se refere à educação 

estão  diretamente  ligadas à origem social  não teria se  transformado em objeto de 

inúmeras pesquisas sociológicas e em argumentos essenciais no debate político se o 

nível educacional alcançado pelos sujeitos não fosse um dos determinantes principais 

do status social.(FORQUIN,1995:58)

A função  seletiva  da  educação  escolar,  ou  seja,  o  fato  de  que  a  escola 

estabelece uma hierarquia entre os indivíduos é considerada pela tradição sociológica 

funcionalista como evidente.

DURKHEIM  (In:FAUCONNET,1973:105)  define  educação  como  o 

desenvolvimento no indivíduo das atitudes e capacidades que lhe são exigidas  não só 

pela  sociedade  em  seu  conjunto,  mas  também  pelo  meio  especial  a  que  em 

particular está destinado. Outra definição dele conceitua educação como:

A  ação exercida   pelas gerações  adultas,  sobre as  gerações

                  que não se encontram ainda preparadas para a vida social;tem

                  por objeto suscitar e  desenvolver  na  criança, certo número  

de

         estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade 

         política e no seu conjunto, e pelo meio especial a que a criança

  
  



  

                 particularmente se destine.
 

(DURKHEIM,1978:41)

      

Segundo  PARSONS  (apud  Forquin,1995:58),  a  educação  escolar 

desempenha  um  papel  de  “socialização”,  contribuindo  para  a  interiorização  pelo 

indivíduo  dos  valores  da  sociedade  e,  simultaneamente,  de  diferenciação  seletiva. 

Mas, nas décadas de 50 e 60, a teoria funcionalista cede lugar a novas abordagens que 

são aparentemente justificadas por determinadas características do desenvolvimento 

social e industrial.

O crescimento econômico e tecnológico passa a enfatizar a necessidade de 

mão-de-obra qualificada, e a relevância das desigualdades sociais frente à educação se 

tornam insuportáveis do ponto de vista da produtividade, pois pressupõe desperdício 

de  “preciosos  recursos  humanos”.  Entretanto,  estas  desigualdades  tendem  a  ser 

consideradas mais como fenômenos residuais - que serão reduzidas progressivamente 

pela  dinâmica  do  desenvolvimento  social  -  do  que  como  fenômenos  funcionais 

(necessários ao bom funcionamento da sociedade) ou estruturais.( ibdem) 

No  final  dos  anos  60,  a  teoria  das  desigualdades  educacionais  foi 

dominante, colocando que a escola não seleciona os mais capacitados ou produtivos, 

mas os mais de acordo com as representações e expectativas de um grupo particular, 

ou seja, aquele que dispõe do poder de controle sobre o sistema de ensino e exerce 

este  poder  para  conquistar,  preservar  ou  aumentar  seus  privilégios  e  poderes. 

Embasando esta questão temos teóricos importantes como: Collins, Bowles, Gintis, 

Bourdieu e Passeron.

Para  Collins  a  educação  transmite  algo  diferenciado  dos  conhecimentos 

objetivos,  desenvolve  algo  diferente  das  capacidades  operatórias  culturalmente 

neutras: ela impõe uma cultura particular, ou seja, a cultura que o grupo dispõe.

  
  



  

Bowles e Gintis também valorizam a dimensão cultural e ideológica da 

educação  e  da  seleção  escolar  enquanto  base  e  transmissor  estrutural  da 

reprodução  social.  Segundo  eles,  é  na  escola  que  os  indivíduos  aprendem  a 

pontualidade,  o  respeito  pela  autoridade  (extra  familiar),  a  responsabilidade  em 

relação ao cumprimento de tarefas,  a  questão da recompensa entre outras.  Pois,  a 

escola - bem como a família- prepara alguns alunos para exercerem responsabilidades 

no  sistema  de  produção  e  outros  para  obedecerem  e  executarem  tarefas.  Para 

BOWLES e GILIS (1976 apud FORQUIN:62) :

Tal  situação há de continuar  enquanto  o poder de controle

sobre os conteúdos, estruturas e  financiamento da  educação -

depender daqueles que dispõe também  do poder econômico   e

político no seio da sociedade  capitalista - eis  a  razão   porque

toda democratização da  educação é sem dúvida ilusória.

                Bourdieu e Passeron atribuem as desigualdades do sucesso escolar às 

desigualdades culturais entre os grupos, e as desigualdades de motivação em relação 

aos  estudos  são  relacionadas  a  profundas  diferenças  de  atitude. Essa  distribuição 

desigual  do  “capital  cultural”  e  a  disparidade  de  “ethos  de  classe”,  parecem  ser 

suficientes para explicar as desigualdades diante da seleção. Sendo assim, tudo o que 

faz  a  seleção  escolar  é  refletir  (e  transmitir  para  reproduzi-las)  as  desigualdades 

sociais.

Alguns teóricos procuram explicar as desigualdades de acesso aos estudos 

segundo a origem social levando em conta dois aspectos: o  “sucesso” e a “aspiração”. 

Sendo este segundo relacionado ao fato de que, para o mesmo nível de sucesso, as 

demandas para prosseguir os estudos são mais freqüentes e insistentes da parte dos 

alunos ou famílias de meios privilegiados do que nos meios populares. É importante 

observar  que  esses  dois  aspectos  não  ocorrem  isoladamente,  mas  que  estão  em 

constante interação.    

  
  



  

A  relação  professor-aluno  pode  também contribuir  para  esclarecer  a 

questão das desigualdades de sucesso escolar segundo a origem social, pois se 

sabe  que  as  expectativas  e  atitudes  dos  professores  em  relação  aos  alunos  são 

influenciadas pela percepção social que tem do meio familiar.

Uma  pesquisa  realizada  por  ROSENTHAL  e  JACOBSON  (1968:144) 

mostrou, desde então, que a predileção do professor pelo desempenho de determinado 

aluno tende a influenciar não só a avaliação que faz a seu respeito, mas também, de 

forma  paradoxal,  o  próprio  desempenho;  sendo  assim,  uma  expectativa  positiva 

poderá ter um efeito favorável, enquanto a antecipação do fracasso poderá contribuir 

para  provocá-lo.  Devido  à  importância  vital  do  professor  no  processo  de 

aprendizagem  se  vem  cada  vez  mais  insistindo  em  uma   melhor  formação  do 

educador, pois ele pode 

fazer toda a diferença quando se trata de sucesso ou fracasso escolar.  Portanto todas 

as questões que vem ao longo das décadas sendo abordadas pela sociologia ao que se 

refere à educação, nos mostram a necessidade de compreendermos cada vez mais a 

importância da escola na formação do indivíduo a fim de procurarmos evitar (mesmo 

que pareça impossível) repetir na escola os aspectos negativos da sociedade.

Como tentativa de minimizar os efeitos das desigualdades sociais reproduzidas 

na escola surge a educação popular. Esta vem atender aos interesses do povo, das 

camadas populares da população, valorizando o seu “saber” e a sua cultura. Ocupa, 

então,  uma  posição  estratégica  de  opção  surgida  de  uma  conjunção  dialética  de 

inúmeros fatores sociais, econômicos, ideológicos e pedagógicos inseridas na práxis 

cotidiana da coletividade e da escolarização popular. E sendo esta o único tipo de 

educação realmente  voltada para  a  realidade da maioria  marginalizada  é  dever  de 

todos os que estão envolvidos com o bem estar destes, lutarem cada vez mais para a 

melhoria  e  manutenção  deste  novo  paradigma  da  educação  –chamado   educação 

popular –que  busca fazer dos seus princípios teóricos uma prática real.

  
  



  

O  relatório  da  UNESCO  (Delors  et  al,  1996:  77,78)  embora  mais 

abrangente  também  preconiza  a  importância  de  uma  educação  de  qualidade 

voltada  para  o  sujeito  através  da  exposição  de  quatro  pilares  norteadores  de uma 

educação mais ampla, democrática e justa para o século XXI. São eles:  aprender a 

conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos; aprender a ser.

Estes  pilares,  com  suas  respectivas  aprendizagens,  nos  remetem  à 

necessidade  de  refletirmos  sobre  a  correlação  entre  educação  e  desenvolvimento; 

sobre a importância de um trabalho em parceria  voltado para os mesmos objetivos 

entre a escola e outras instituições – como   a família – em busca do aprimoramento e 

desenvolvimento integral das capacidades e potencialidades do educando.

Para que possa realizar a sua tarefa de favorecer o desenvolvimento integral 

do homem e da sociedade se faz mister que a educação, a escola, atinja a vida das 

pessoas e da coletividade em todos os âmbitos, objetivando a expansão dos horizontes 

pessoais, o desenvolvimento bio-psico-social do indivíduo.  

Seguimos  acreditando  que  teremos  um  dia  uma  escola  realmente  de 

qualidade, que invista não somente nos aspectos físicos e de conteúdo, mas sobretudo 

no seu aluno, pois se este, apesar estar enfrentando problemas familiares, sentir que a 

escola  está pronta para apoiá-lo e ajudá-lo a ultrapassar  suas dificuldades ele terá 

condições de se reestruturar e superar as conseqüências oriundas dos seus problemas 

pessoais e certamente será  mais feliz. 

              

                                           

   

  
  



  

II- OBJETIVOS

                Contribuir para a melhoria na relação família – escola – aprendizagem, 
através de uma maior compreensão da influência exercida pela separação dos pais, na 
aprendizagem, principalmente nos alunos da Escola Pública Estadual do Município 
de João Pessoa. Para tanto foram estabelecidos os seguintes objetivos.

GERAL

             . Verificar a aprendizagem das crianças da escola pública, advindas 
de lares cujos pais são separados.

ESPECÍFICOS

1. Analisar o impacto da separação dos pais na aprendizagem dos 
filhos,  alunos  da  3ª  série,  dos  anos  iniciais  do  ensino 
fundamental, da escola pública.

  
  



  

2.Levantar  junto  aos  professores  da  mesma  série  e  escola 
diferentes, aspectos relativos ao processo da aprendizagem 
destes alunos quanto à (s):  

. presença de distúrbios na aprendizagem;

. disciplinas nas quais  têm maiores dificuldades;

. relação com os professores e com o grupo;

. análise do comportamento em sala de aula.

M É T O D O

  
  



  

III – MÉTODO

Muitos  são  os  transtornos  causados  pela  separação  dos  pais,  pois  esta 

ocorrência  tem  um  significado  bem  mais  complexo  que  é  o  envolvimento  de 

sentimentos, atitudes e mudanças que atingem todo o núcleo familiar, e certamente 

terá também influência direta na sociedade.

Ao casar, as pessoas unem não apenas os corpos, mas sobretudo os sonhos, 

as diferenças; são dois seres, que assumem o compromisso de caminharem juntos pela 

estrada da vida embora mantendo suas individualidades. Neste processo nada mais 

natural do que terem filhos que irão ser o símbolo maior desta união, um elo eterno 

entre  o  casal.  Estes  projetos  independem de  cor,  posição  social,  idade  ou  raça,  a 

família é a base sobre a qual emerge e se mantém a sociedade, é onde são formados e 

eternizados os valores.

  
  



  

Observamos contudo que vem ocorrendo ao longo dos anos mudanças 

drásticas com relação ao casamento,  este vínculo que antes era tido como um 

passo de grande responsabilidade por significar um compromisso que perduraria por 

toda a vida, assume hoje um aspecto temporal muito mais efêmero tendo em vista que 

o divórcio, a separação, passa a ostentar um papel cada vez mais presente e comum na 

sociedade atual.                         

Diante  dos  problemas diários  e  da falta  de amor  o casal,  que até  então 

pensava  construir  sua  vida  juntos,  decide  se  separar.  Contudo   esta  decisão  não 

envolve mais aos dois somente já que existem os filhos. E são estes que vão sofrer 

diretamente os efeitos dessa decisão, embora este sofrimento possa ser minimizado ou 

agravado dependendo da relação dos pais.

Dentre  as  conseqüências  mais  observadas  estão  os  distúrbios  de 

comportamento e de aprendizagem que são geradas pelo fato da criança ou jovem não 

estar  preparado,  não ter  maturidade para lidar  com as emoções  conflitantes  que a 

separação dos pais, o término de um sonho que ele também passou a sonhar, suscita.  

No caso da criança, percebemos ainda mais claramente a influência nefasta 

que  a  ruptura  familiar  poderá   ocasionar,  pois  ela  não  sabendo  expressar  seus 

sentimentos, suas angústias nitidamente, o faz através de distúrbios que são sintomas 

claros  da  sua  impossibilidade  de  lidar  com  os  problemas.  Os  distúrbios  da 

aprendizagem são sinais  emitidos  por  elas  e  que tanto a  família  como as  escolas 

devem estar aptos, abertos para perceberem. 

Faz-se necessário  que os cursos de formação de professores priorizem a 

importância de conhecer e interpretar estes sinais, de escutar e conversar com o aluno 

e sua família, valorizando os aspectos psicológicos na construção  da aprendizagem.

  
  



  

1. UNIVERSO

Foi  utilizado  como  universo  desta  pesquisa  escolas  da  rede  pública  do 

Município  de  João  Pessoa  que  possuem  a  3ª  série  dos  anos  iniciais  do  Ensino 

Fundamental, sendo estas  selecionadas de forma aleatória dentre as escolas estaduais.

2. AMOSTRA

Foi utilizada uma amostra aleatória por meio da tabela de dígito aleatório 

para a escolha da série aqui apresentada, como também das escolas dentre aquelas do 

universo.  Esta  escolha  ocorreu  em  virtude  do  pesquisador  achar  que  os  sujeitos 

escolhidos não poderiam ser pré – estabelecidos.

  
  



  

3. SUJEITOS

Foram sujeitos dessa pesquisa 15 (quinze) professoras de Escolas Públicas 

Estaduais do Município  de João Pessoa, localizadas na zona urbana, com o objetivo 

de se verificar a aprendizagem dos  alunos advindos de lares cujos pais são separados 

ou estão em processo de separação. 

4. MATERIAL

Foi utilizado como instrumento  de pesquisa,  questionário com perguntas 

abertas e fechadas (dados pessoais dos alunos), que giravam em torno dos distúrbios 

de aprendizagem e de comportamento apresentados na escola pelos alunos que tem 

pais  separados  ou  em processo  de  separação.  O questionário  tinha  por  finalidade 

detectar a existência da influência direta da separação dos pais na aprendizagem e, em 

caso afirmativo, o tipo de influência existente bem como de que forma os alunos dos 

sujeitos  estão vivenciando esta experiência.

Para  a  realização  da  pesquisa,  seguiu-se  um roteiro  contendo  perguntas 

abertas  que  objetivavam obter  informações  sobre:  o  número  de  alunos  com pais 

separados; o comportamento destes na sala de aula; a relação deles com os outros 

alunos; a relação família – escola; distúrbios de aprendizagem apresentados por estes 

alunos;  presença  de  psicólogo  na  escola;  e  como  a  escola  está  lidando  com  as 

dificuldades geradas pelos problemas familiares.

  
  



  

                                                    

5. PROCEDIMENTOS

Antes  da  aplicação  do  questionário  nas  escolas,  houve  a  validação  do 

mesmo pelo Orientador da dissertação,   com  sujeitos  aleatórios,   na     Universidade

Federal da Paraíba.

Os  sujeitos  da  amostra  foram previamente  procurados  nas  escolas  para 

identificação dos procedimentos que seriam utilizados na pesquisa e para salientar a 

importância  da  mesma  para  a  melhoria  do  ensino-aprendizagem.  Em seguida  foi 

marcado o prazo da entrega.

Durante  dois  meses  ocorreram  visitas  às  escolas  para  distribuição, 

orientação e recolhimento dos questionários.

Após  o  recebimento  dos  questionários,  eles  foram  organizados,  lidos, 

analisados e os seus dados devidamente tabulados.

A referida  analise  foi  quantitativa,  considerando  o  número  de  respostas 

obtidas em cada item, e qualitativa considerando as críticas e sugestões apresentadas.

Assim  as  questões  foram  analisadas  de  acordo  com  as  respostas 

apresentadas  pelos  sujeitos  com  pontos  em  comum  ou  diferenciados  que  nos 

permitiram reagrupamento de ponto de vista em relação aos assuntos investigados.
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IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  dados  que  serão  apresentados  foram  pesquisados  com  o  intuito  de 

analisar o impacto da separação dos pais na aprendizagem dos alunos da 3ª série dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, das Escolas Públicas Estaduais do Município de 

João Pessoa.

Foram utilizadas na pesquisa 15 (quinze) sujeitos que responderam a um 

questionário  com  15  (quinze)  perguntas  abordando  temas  como  aprendizagem  e 

comportamento dos alunos advindos de lares cujos  pais são  separados.

TABELA I – Sexo Das Crianças, Filhos De Pais Separados,  Alunos Dos Sujeitos 

Pesquisados (Sp)

Categoria

SP (15)*

Percentagem Freqüência 

Masculino 

Feminino 

47

38

55,29

44,71
Total     85** 100,00
* ( ) Informantes consultados

** ( ) Informantes assinalaram mais de uma opção 

  
  



  

Com base no que foi apresentado na Tabela I, observa-se que o número 

de  crianças,  alunos  dos  sujeitos  da  pesquisa,  do  sexo  masculino  com  pais 

separados ou em processo de separação é maior do que as do sexo feminino, sendo 

respectivamente 55,29% e 44,71%.

Entretanto,  independente  do  sexo,  o  que  podemos  observar  é  que 

quantidade  de  crianças  que  estão  vivenciando  este  tipo  de  problema  encontra-se 

bastante  alto,  pois  dos  15  sujeitos  pesquisados  há  um total  de  85  crianças  nesta 

situação o que nos dá uma média de 5,7 alunos por professor, sendo este um número 

bastante significativo.

Estes resultados na escola repetem uma realidade cada vez mais presente 

em nossa  sociedade  que é  o  divórcio,  o  índice  de casais  separados  nunca  foi  tão 

expressivo como nos dias atuais, e isto em todo o mundo. Deste modo o número de 

crianças e jovens que estão vivenciando esta situação também aumenta, forçando a 

sociedade  como  um todo  a  se  adaptar  às  novas  modalidades  de  família  que  vão 

surgindo. São filhos que ficam sob a guarda dos pais, só no Brasil 58% dos pedidos 

de guarda dos filhos na justiça são por parte dos pais; são mães que assumem toda a 

responsabilidade com relação aos filhos desde a educação até a subsistência material; 

são famílias formadas por pessoas vindas de casamentos anteriores que trazem além 

das experiências os filhos, enfim, são criadas situações que exigem uma nova forma 

de pensar e agir por parte das instituições e das pessoas.

A escola deve portanto se adequar cada vez mais a esta realidade familiar, 

para que neste período de ruptura da família possa oferecer à criança uma fonte de 

educação  e  estabilidade  emocional  enquanto  a  vida  familiar  se  encontra  em 

desequilíbrio.

  
  



  

TABELA II – Idade Das Crianças, Alunos Dos Sujeitos Da Pesquisa, Cujos Pais 

São Separados

Categoria

SP (15)*

Percentagem Freqüência 

 De 0 a 4 anos

 De 5 a 8 anos

 De 9 a 11 anos

 De 12 a 15 anos

 De 16 a 17 anos

__

__

70

13

02

__

__

82,35

15,29

2,36
Total     85** 100,00
* ( ) Informantes consultados

** ( ) Informantes assinalaram mais de uma opção 

Na tabela II constata-se que 82,35% dos alunos dos sujeitos da pesquisa, 

que são filhos de pais separados, estão inseridos na faixa etária de 9 a 11 anos em 

consonância com a idade dos demais alunos que não possuem pais separados. 

Obtivemos  também  que  15,29%  dos  alunos  estão  entre  12  e  15  anos, 

enquanto  2,36% se  encontram entre  16  e  17  anos,  significando  um atraso  destes 

alunos com relação a um desenvolvimento escolar normal.  Segundo os sujeitos da 

pesquisa estes alunos tendem a isolar-se em pequenos grupos de idades semelhantes.

A instituição formal mais importante para oferecer um suporte emocional 

aos alunos que estão nesta situação de desestruturação familiar é a escola, pois ela 

será  o espaço onde eles  realizarão tarefas  adequadas à idade e  terão profissionais 

preparados, pelo menos é o que se espera, para lidar com os distúrbios advindos desta 

situação. 

  
  



  

TABELA III – Alunos Dos Sujeitos Da Pesquisa Que Apresentam Pais Separados 

Ou Em Processo De Separação

Categoria

SP (15)*

Percentagem Freqüência 

Separados

Em processo de separação  

77

08

90,58

9,42
Total     85** 100,00
* ( ) Informantes consultados

** ( ) Informantes assinalaram mais de uma opção 

Os dados apresentados na Tabela III mostram que 90,58% dos alunos dos 

sujeitos  pesquisados  apresentam  pais  separados,  enquanto  9,42%  têm  pais  em 

processo de separação. 

Tendo em vista o fato da grande maioria já se encontrar separada iremos 

nos  reportar  nas  demais  tabelas  de  forma  genérica,  ou  seja,  como  filhos  de  pais 

separados.

Observamos que quase a totalidade destas crianças tem a separação dos pais 

como um fato consumado, mas segundo os sujeitos da pesquisa elas não costumam 

falar sobre suas famílias.

A separação dos  pais  gera  mudanças   nos  aspectos  econômico,  social  e 

psicológico; há uma transformação natural nos papéis de cada membro da família, e 

estas mudanças vão refletir também na sociedade.  No  caso da criança este reflexo 

será mais percebido na escola, pois é o ambiente em que livre das pressões familiares 

ela pode extravasar, ainda que de forma inconsciente, suas frustrações, angústias e 

revoltas.  

  
  



  

A qualidade do ensino, portanto, diz respeito à qualidade cognitiva dos 

processos  de aprendizagem e ao atendimento  das necessidades  dos alunos em 

harmonia com as percepções dos aspectos sociais, psicológicos e educacionais.

 Esse  investimento  na  qualidade  demonstra  uma  nova  compreensão  da 

formação do professor como intelectual crítico, profissional reflexivo e participativo, 

pesquisador e elaborador de conhecimentos e um observador atento do que se passa 

ao seu redor, não se contentando em ser espectador passivo do que se processa em sua 

sala com os seus alunos, mas um agente constante de transformação,  facilitando a 

aprendizagem em todos os sentidos, principalmente para a vida.

Neste  processo  de  agente  de  mudanças  temos  que  para  a  educação  um 

aspecto fundamental é a facilitação do aprender a ser, pois este papel ultrapassa os 

limites  de  uma  visão  estritamente  instrumental  da  educação,  considerando   a 

realização  da  pessoa  na  sua  totalidade:  corpo,  sensibilidade,  emoções, 

responsabilidade, defeitos e qualidades.

   

TABELA  IV–  Mudanças   Comportamentais  Observadas  Pelos  Sujeitos  Da 

Pesquisa Com Relação Aos Seus Alunos Filhos De Pais Separados

  
  



  

Categoria

SP (15)*

Percentagem Freqüência 

Agressividade

Depressão 

Desobediência

Distração 

Falta de concentração

Falta de motivação

Isolamento

Rebeldia 

Timidez

Não observou mudanças 

 09

01

07

07

06

05

02

08

02

02

18,37

  2,04

14,29

14,29

12,24

10,20

  4,08

16,33

  4,08

   4,08
Total     49** 100,00
* ( ) Informantes consultados

** ( ) Informantes assinalaram mais de uma opção 

Nos  dados  acima  apresentados  buscou-se  caracterizar  as  mudanças  de 

comportamento  ocorridos  em sala  de  aula  com relação  aos  alunos  que  tem pais 

separados ou em processo de separação.

Diante  de  uma  situação  estressante  como  a  separação  dos  pais,  os 

professores  relatam a presença de comportamentos que  exercem influência  direta 

tanto  na  aprendizagem  quanto  na  relação  dos  alunos  com  os  demais.  Dentre  as 

mudanças comportamentais mais presentes, segundo os sujeitos da pesquisa, temos: 

agressividade  (18,37%),  rebeldia  (16,33%),  desobediência  (14,29%),  distração 

(14,29%), falta de concentração (12,24%) e falta de motivação (10,20%). Todos estes 

comportamentos  são   reflexos  de  uma  situação  vivida  extraclasse,  onde  não 

conseguindo lidar com a realidade a criança expressa suas ansiedades,  frustrações, 

carências, culpas e dúvidas através de reações e comportamentos negativos. 

  
  



  

A agressividade por exemplo, segundo Sandström (1977), implica que o 

sujeito desencadeia ataques cegos com relação à frustração, embora a agressão 

nem sempre seja dirigida contra a causa imediata da frustração. É o que muitas vezes 

ocorre na escola devido ao fato do aluno não saber lidar com as frustrações geradas 

pelos conflitos familiares; direciona portanto sua agressividade para os professores e 

colegas,  tornando-se  um  aluno  problema  que  ao  invés  de  rejeitado  precisa  ser 

ajudado.  

Menos citados, mas nem por isso menos importantes são comportamentos 

como o isolamento, timidez e depressão; sintomas claros de baixa auto-estima e de 

conseqüências  diretas  da  situação  familiar  no  comportamento  sócio-afetivo  da 

criança.

As escolas devem ensinar às crianças a identificarem e expressarem os seus 

sentimentos em geral, ou especificamente a respeito do divórcio; buscando esclarecer 

e ajudá-las a construir habilidades para diferenciar problemas que podem e os que não 

podem controlar  e  principalmente  como  lidar  com as  emoções  negativas  que  são 

obstáculos reais no desenvolvimento psico-social.

   

TABELA V – Problemas Mais  Freqüentes Apresentados Pelos Alunos Que Tem 

Pais Separados Segundo Os Sujeitos Da Pesquisa 

Categoria

SP (15)*

Percentagem Freqüência 

 Baixo rendimento escolar 13 21,31

  
  



  

 Agressividade

 Agitação 

 Distração

 Conversa muito

 Dificuldade de integração 

 Choro fácil 

10

08

12

10

07

01

16,39

13,11

19,67

16,39

11,48

1,65
Total     61** 100,00
* ( ) Informantes consultados

** ( ) Informantes assinalaram mais de uma opção 

Observa-se  na  Tabela  V  que  o  baixo  rendimento  escolar  é  um  dos 

problemas de maior incidência dentre os alunos que tem os pais separados (21,31%), 

de acordo com os sujeitos da pesquisa.  Este resultado negativo na aprendizagem se 

dá em virtude, principalmente, de aspectos comportamentais como os vistos na Tabela 

IV como a falta de concentração, falta de motivação ou interesse que em conjunto 

com os aspectos presentes nesta tabela como distração (19,67%), agitação (13,11%) e 

conversa (16,39%) agirão diretamente sobre a aprendizagem do aluno demonstrando 

claramente  as  dificuldades  de  atenção  e  concentração  que  resultarão   em 

conseqüências negativas como o baixo rendimento escolar.  

A agressividade é outra reação apontada como freqüente pelos sujeitos da 

pesquisa  (16,39%),  que  disseram  se  sentirem  muitas  vezes  impotentes  frente  à 

agressividade externada pelo aluno. Diante de situações deste tipo o professor deve 

adotar  atitudes  como estabelecer  regras  de  comportamentos  e  limites,  ser  firme  e 

honesto  e  principalmente  procurar  conversar  em particular  com o aluno e  com a 

família deste para que possa ajudá-lo.

 Outro fator extremamente importante de ser observado é da dificuldade de 

integração do aluno ao grupo (11,48%) acarretando um isolamento e aumentando com 

  
  



  

isto  a  dificuldade  de lidar  com os problemas,  pois  que se  fechará  ainda  mais 

guardando para si as suas aflições.

Observamos então que se torna cada vez mais imprescindível  que exista 

uma comunicação real  e contínua entre todas as partes interessadas na socialização da 

criança, ou esta poderá acabar por refletir em si mesmas os conflitos e tensões que 

podem tomar o lugar da compreensão mútua; influenciando de forma, muitas vezes 

irreversível, no seu desenvolvimento psicossocial. 

TABELA VI –  Freqüência Do Contato Dos Sujeitos Pesquisados Com Os Pais 

Que Estão Separados

Categoria Freqüência Percentagem
Algumas vezes

Só quando chamados

Sempre 

Nunca

04

06

02

01

26,67

40,00

13,33

 6,67

  
  



  

Raramente 02 13,33
Total                     15 100,00

Infelizmente, os dados da Tabela VI nos demonstram que na maioria das 

vezes os sujeitos pesquisados somente têm contato com os pais dos alunos quando 

estes são chamados a escola (40%);  embora quase  todos  os  sujeitos  tenham  citado,

durante o contato que tivemos, ser esta realidade válida para todos os pais, separados 

ou não. Dos pais que às vezes têm contato voluntário com a escola temos 26,67%, e 

13,33%  são  citados  como sempre  estando em contato;  enquanto os que nunca  e 

raramente perfazem 20%. Estes resultados demonstram que há um déficit na relação 

família-escola  que  deve  ser  trabalhado  para  assim  favorecer  ao  desenvolvimento 

integral do aluno.

A  participação  constante  da  família  na  escola  além  de  ser  mecanismo 

excelente de retorno de informações acerca dos processos educativos desenvolvidos é 

fundamental também para que, principalmente os professores, possam compreender 

as  mudanças  de humor  e de comportamento  dos seus  alunos,  tendo em vista  que 

geralmente  estas  mudanças  derivam  de  conflitos  emocionais  decorrentes  de 

problemas externos à escola, mas que nela influenciam diretamente.

TABELA VII –  Realização  Do Contato Dos Sujeitos Da Pesquisa Com Os Pais 

Separados

Categoria Freqüência Percentagem
Mãe

Pai 

15

__

100,00

__
Total                     15 100,00

A resposta da Tabela VII vem complementar a Tabela VI, sendo que desta 

feita  mostrando  que  quando  ocorre  o  contato  dos  pais  com  a  escola  estes  são 

  
  



  

realizados 100% através da mãe. Os pais, segundo depoimentos dos sujeitos da 

pesquisa, são completamente ausentes da escola.

Esta  ausência  provoca  o  agravamento  de  uma  situação  extremamente 

complexa, potencializando sentimentos de abandono e rejeição no filho à medida que 

o pai não participa da sua vida, favorecendo o surgimento de problemas sócio-afetivos 

em todos os âmbitos e em todas as fases do seu desenvolvimento. 

Estudos  como  os  de  Paul  H.  Mussen  (apud  CONSELHOS,  1986) 

comprovam que mais de 90% dos delinqüentes juvenis encontravam-se extremamente 

insatisfeitos  no  lar  e  perturbados  com  experiências  desagradáveis  na  família.  A 

rejeição no ambiente familiar, o desamparo, a insegurança, os conflitos psicológicos 

resultantes de relações familiares desajustadas marcaram as experiências da maioria 

desses indivíduos.  

Os  pais  precisam se  conscientizar  que  a  separação  não  os  torna  menos 

responsáveis pelos filhos, e independente dos problemas existentes entre o casal os 

filhos  precisam não somente  de assistência  material,  como muitos  acreditam,  mas 

precisam sobretudo do carinho, interesse, diálogo, cuidados e amor. 

TABELA  VIII  –Disciplinas   Que  Apresentam  Maior  Dificuldade  De 

Aprendizagem Por Parte Dos Alunos Filhos De Pais Separados

Categoria

SP (15)*

Percentagem Freqüência 

Português 

Estudos Sociais

Matemática

Ciências 

11

06

13

05

31,43

17,14

37,14

14,29
Total     35** 100,00
* ( ) Informantes consultados

** ( ) Informantes assinalaram mais de uma opção 

  
  



  

Na Tabela VIII percebe-se que a disciplina na qual os alunos, filhos de 

pais  separados,  dos  sujeitos  da  pesquisa  apresentam  maior  dificuldade  de 

compreensão  e  aprendizagem  é  a  matemática  (37,14%),  em seguida  o  português 

(31,43%), estudos sociais (17,14%) e ciências (14,29%).

Nenhuma aprendizagem conhece um ponto de partida absoluto, já que por 

novo que seja o conteúdo que virá a ser conhecido, este deverá antes ser assimilado 

pelo sujeito. Ou seja, o ponto de partida de toda aprendizagem é o próprio sujeito e 

não  o  conteúdo  a  ser  abordado,  portanto,  é  necessário  que  ele  esteja  motivado, 

concentrado, além de  físico e psicologicamente bem para aprender.

A escola  deve se  constituir  numa resposta  às  perguntas  formuladas  pela 

criança, sendo o estudo o alimento para suas estruturas mentais e a convivência com 

outras crianças o alimento para sua necessidade de viver em grupo.(CHIAROTTINO, 

1990).  Como  observou  Piaget  (1986),  o  pleno  desenvolvimento  da  inteligência  é 

inseparável  do  conjunto  dos  relacionamentos  afetivos,  sociais  e  morais  que 

constituem a vida da escola.

TABELA IX –  Distúrbios  De Aprendizagem Apresentados Pelos Alunos Filhos 

De Pais Separados     

Categoria

SP (15)*

Percentagem Freqüência 

Dificuldade na leitura oral

Dificuldade de compreensão 

Disortografia (troca de letras 

na escrita)

Distúrbios da aritmética

Não  observou  distúrbios  de 

aprendizagem

09

12

03

13

01

23,68

31,58

 7,90

34,21

2,63

Total     38** 100,00
* ( ) Informantes consultados

  
  



  

** ( ) Informantes assinalaram mais de uma opção 

Verificamos na Tabela IX que 31,58% dos sujeitos pesquisados destacam 

que a dificuldade de compreensão do conteúdo é um dos principais obstáculos para a 

aprendizagem de qualquer disciplina; 34,21% citam os distúrbios aritméticos e  23,68 

destacam  a  dificuldade  na  leitura  oral;  7,9%  destacam  a  disortografia  com  a 

dificuldade de transcrever corretamente a linguagem oral, havendo trocas ortográficas 

e confusão de letras; 2,63% dos sujeitos pesquisados não observou qualquer tipo de 

distúrbio de aprendizagem.

Os  problemas  de  aprendizagem  podem  ocorrer  em  qualquer  tempo  do 

período escolar, e em situações diferentes para cada aluno. É preciso que o professor 

conheça  as  várias  manifestações  próprias  do  pensamento  infantil  para  as  diversas 

faixas  etárias  a  fim  de  não  incorrer  em  erros;  cabe  ao  educador  detectar  as 

dificuldades  de aprendizagem que surgem em sua sala,  investigando as causas  de 

forma ampla, abrangendo os aspectos orgânicos, mentais e psicológicos adicionados 

ao ambiente em que a criança vive e até mesmo a forma como esta sendo ensinado o 

conteúdo. 

Principalmente  quando se  trata  da matemática  é  preciso  que se  avalie  a 

didática utilizada, pois normalmente quando se ensina esta disciplina o professor o faz 

expressando apenas um raciocínio matemático, quando na realidade, deveria fazê-lo 

com raciocínio lógico matemático e criativo.  

A possibilidade de encaminhar para tratamento um problema não percebido 

pelos pais confere ao professor o papel de elo entre os pais e os especialistas, daí a 

necessidade  de  se  investir  cada  vez  mais  na  qualificação  do  professor  e  na  sua 

valorização, pois a sua função vai muito além da transmissão de saberes; muitas vezes 

ele  é  a  única  ou  última  esperança  do  aluno  ter  o  seu  problema  percebido  e 

  
  



  

devidamente diagnosticado. E neste intercâmbio quem se beneficia sem dúvida é a 

criança.

TABELA  X  –  Opinião  Dos  Sujeitos  Pesquisados  Quanto  À  Integração  Dos 

Alunos Cujos Pais São Separados e a Turma

Categoria

SP (15)*

Percentagem Freqüência 

Ótimo 

Bom 

Regular

Ruim

05  

16

08

03

15,63

50,00

25,00

9,37
Total     32** 100,00
* ( ) Informantes consultados

** ( ) Informantes assinalaram mais de uma opção 

Constata-se na Tabela X que 50% dos sujeitos da pesquisa consideraram 

como boa a relação entre os alunos oriundo de lares com pais separados e a turma; 

enquanto  25%  classificou  como  regular;  15,63%  ótimo  e  9,37%  ruim.  Esses 

resultados demonstram que embora apresentando alguns comportamentos hostis como 

agressividade, isolamento, dificuldade de relacionamento e timidez, como foi citado 

  
  



  

nas Tabelas IV e V, estes não causam danos significativos na integração diária 

destes com o restante da turma, embora não sendo o  resultado ideal já que 25% 

destes alunos têm uma relação tida apenas como regular. 

O ideal seria o professor trabalhar mais  a questão do grupo, procurando 

integrar  a  todos,  principalmente,  os  que  apresentam  maiores  dificuldades  de 

relacionamento e de realizar tarefas em grupo, pois não se pode esquecer que a escola, 

e com maior importância  a sala de aula, são espaços onde se firmam e se concretizam 

as percepções de mundo e de si mesmo, e onde são reproduzidas as relações sociais. 

O cotidiano da sala de aula é, portanto, o elo que servirá de mediatizador de uma 

complexa cadeia que se inicia na família e irá se concretizar a na sociedade.  

TABELA XI –  Nível  De Integração Família  X Escola  Objetivando Minimizar 

Problemas  Enfrentados  Pelos  Alunos  Com  Pais  Separados, 

Segundo Os Sujeitos Da Pesquisa

Categoria Freqüência Percentagem 
Ótimo

Bom

Regular

ruim

 

___

06

06

03

___

40,00

40,00

20,00

Total 15 100,00
 

Relacionada à integração família x escola a Tabela XI nos mostra que 40% 

dos sujeitos pesquisados consideram esta relação boa; enquanto outros 40% tem como 

regular; 20% percebem como sendo boa e nenhum considera ótimo.

Como foi visto na  Tabela VI 33,34% dos pais só entram em contato com a 

escola  quando  chamados,  e  de  acordo  com  a  Tabela  VII  100%  deste  contato  é 

realizado através da mãe.

  
  



  

Complementando estas informações, a Tabela XI nos põe frente a uma 

realidade que não beneficia ao aluno, pois sem um trabalho que vise integrar a 

família  e  a  escola  torna-se  difícil  a  busca  por  soluções  para  ajudá-los   a  superar 

situações  que  são  muitas  vezes  temporárias,  mas  que  por  falta  de  auxílio  se 

cronificam.

A educação pressupõe a garantia de conformação dos sujeitos aos objetivos 

almejados,  em  oposição  à  idéia  simples  de  desenvolvimento  como  elemento 

orientador da realização pessoal. Isto porque o código genético humano não esta apto 

para registrar  aquilo que o sujeito poderá chegar a ser. O ser humano é resultante de 

vários  aspectos  integrados:  as  possibilidades  genéticas  e  as  influências  sociais 

recebidas.   O  resultado  final  terá  por  base  como  os  aspectos  biológicos  foram 

explorados do que a simples natureza dos mesmos.

A escola – ambiente  onde se realiza a educação como processo sistêmico 

susceptível de análise  intrínseca, ao mesmo tempo em que atua junto de pessoas e 

elementos que intervém na educação da comunidade aparecendo como sistema social 

– assume  a dimensão de responsável  pelo processo de comunicação interpessoal, 

estruturada em perspectivas psicológicas, econômicas, sociais e pedagógicas. 

A maturação social  e  cultural  são os determinantes  mais  importantes  da 

maturação emocional,  sendo que todo o quadro de crescimento e desenvolvimento 

constitui um intrínseco padrão de forcas genéticas, traumáticas, culturais e sociais que 

afetam o ser humano desde sua concepção. 

A escola deve estar atenta a todos estes fatores, observando principalmente 

que cada aluno traz em si níveis diferentes dessas forças, não se devendo generalizar e 

exigir  comportamento  e  atitudes  iguais  de  todos,  ao  contrário,  deve  investir  no 

conhecimento de cada um, buscando interagir  com a família  para compreender as 

diferenças e trabalhá-las.   

  
  



  

TABELA  XII  –  Existência  De  Psicólogos  Na  Escola  Segundo  Os  Sujeitos  Da 

Pesquisa

Categoria Freqüência Percentagem
Sim 

Não 

15

__

100,00

__
Total 15 100,00

Percebe-se na Tabela  XII  que 100% dos sujeitos  da pesquisa  afirmaram 

haver psicólogos em suas escolas. 

Este é um aspecto extremamente significante na busca de uma educação de 

qualidade, pois a escola exerce um papel mais amplo do que de mero transmissor de 

conteúdos e de saberes, sendo de fundamental importância a presença de profissionais 

das mais diversas áreas para se trabalhar a interdisciplinaridade.

                Os  profissionais da psicologia que trabalham nas escolas devem estar 

cientes que o seu papel inclui além do atendimento ao aluno, uma integração direta e 

constante com os professores, em particular ou em grupo. Devem também estabelecer 

contatos com as famílias buscando conhecer mais a realidade dos alunos e realizar 

palestras informativas e de esclarecimento quanto à importância de uma relação mais 

próxima da família com a escola.

  
  



  

O psicólogo será muitas vezes o apoio e a saída para problemas tidos 

como insolúveis para os educadores, servindo também como um elo de ligação 

entre a escola, a família e especialistas que podem auxiliar alunos com distúrbios de 

aprendizagem.

É imprescindível,  portanto,  que os psicólogos  sejam também agentes  de 

mudanças e instrumentos de conscientização daqueles que lidam diretamente com os 

alunos. Assim como se faz primordial que desde a sua formação o professor tenha 

conhecimento  do  valor  do  psicólogo  para  a  escola,  e  seja  estimulado  a  sempre 

procurar  trabalhar  juntos  a  fim  de  minimizar  tantos  problemas  que  surgem  no 

transcorrer de sua jornada, cumprindo com qualidade o seu papel de educador, de 

conscientizador e formador integral do ser humano. 

  
  



  

TABELA XIII –  Freqüência  Com Que Os Sujeitos Pesquisados Orientam Seus 

Alunos Ao Psicólogo 

Categoria Freqüência Percentagem
Sempre

Raramente

Nunca 

10

05

__

66,67

33,33

__
Total 15 100,00

No  caso  da  Tabela  XIII  temos  que  66,67%  dos  sujeitos  pesquisados 

costumam sempre indicar seus alunos ao psicólogo da escola, enquanto que 33,33% o 

fazem raramente.

Embora haja um consenso sobre a importância do psicólogo escolar, alguns 

poucos relataram, durante a aplicação do questionário, ter contatos constantes com 

esse profissional; e que geralmente os alunos que são indicados para o psicólogo são 

os  trabalhosos,  principalmente  os  que  apresentam  distúrbios  de  comportamento. 

Inclusive  a maioria dos sujeitos pesquisados afirmou sentir necessidade de reuniões e 

discussões sobre temas importantes para a melhoria do nível do seu trabalho e da 

educação como um todo.

Portanto, para que a escola desenvolva um trabalho coletivo, precisará do 

apoio de todos os profissionais que a constitui e principalmente da conscientização e 

compromisso  de todos os esforços  conjugados,  buscando alcançar  a  renovação da 

escola  a  partir  da  educação  como  um  todo  e  da  formação  de  indivíduos  mais 

equilibrados e sadios emocionalmente. 

  
  



  

TABELA XIV –  Opinião  Dos Sujeitos Pesquisados Quanto Ao Preparo Da 

Escola  Para  Lidar  Com Os  Distúrbios   Apresentados  Pelos 

Alunos Que Tem Pais Separados

Categoria

SP (15)*

Percentagem Freqüência 

Está preparada

Não está preparada

Depende do caso

Não respondeu

03

07

04

01

20.00

46,67

26,67

6,66
Total 15 100,00
* ( ) Informantes consultados

** ( ) Informantes assinalaram mais de uma opção 

Segundo  os  resultados  obtidos  na  Tabela  XIV  46,67%  dos  sujeitos 

pesquisados  não  consideram  a  escola  preparada  para  lidar  com  os  distúrbios 

apresentados pelos alunos cujos pais são separados; 20,00% afirmam que depende do 

caso; enquanto 6,66% não responderam.

A observação mais freqüente feita pelos sujeitos da pesquisa é que a escola 

precisa interagir mais com a família, determinando que estes sejam mais presentes e 

participem mais efetivamente da vida escolar dos filhos; e que, em contrapartida a 

escola deveria realizar, além de reuniões com os pais, palestras com temas diversos 

visando orientá-los no sentido de esclarecer suas dúvidas e a dos filhos.

Quando  os  sujeitos  pesquisados  dizem  que  a  escola  esta  preparada 

dependendo do caso,  eles complementam citando que diante de certas  situações a 

escola se sente impotente para ajudar aos alunos, principalmente no que diz respeito a 

problemas familiares.

  
  



  

Observando quão importante é para educação estimular a relação entre a 

escola e a família, o Governo Federal lançou em 2001 o Dia Nacional da Família 

na  Escola  como  forma  de  chamar  atenção  para  a  importância  desta  integração. 

Embora os resultados alcançados sejam ainda tímidos já foi um primeiro passo diante 

desta questão.

A  escola  ainda  tem  um longo  caminho  a  percorrer  antes  de  podermos 

afirmar que ela deixou de ser um mero transmissor de saberes e que está voltada para 

os  programas  de ações  orientadas  para  a  formação integral  do aluno.  Afinal   são 

séculos  de  imposição  no sentido  de  uma aprendizagem via  professor  –  aluno,  da 

escola  como  instituição  reprodutora  e  mantenedora  dos  valores  e  desigualdades 

sociais.

Hoje,  não há mais  espaço para escolas  e  programas educativos  que não 

invistam na formação de sujeitos pensantes e reflexivos, que se conformem em ser 

apenas   reprodutoras  de bonecos  passivos  e  manipulados  pelas  situações.  É neste 

sentido que a escola deve buscar antes de tudo conhecer seu aluno, saber de como e 

onde ele vive, como é a sua realidade fora da escola, se interessar e demonstrar este 

interesse por ele,  convencendo-o de que ele faz parte de algo e que é importante. 

Valorizar não somente o bom aluno que tira notas altas e que é bem comportado, mas 

a  todos,  pois  cada  um  traz  dentro  de  si  qualidades  e  aptidões  que  podem  ser 

trabalhados no sentido de torná-los melhor.  

  
  



  

TABELA XV – Mudanças  Percebidas Nas Crianças Com Pais Separados Ao 

Longo Do Semestre

Categoria

SP (15)*

Percentagem Freqüência 

Mais carentes

Mais difíceis de lidar

Mais desatentas

Menos estudiosas

Não respondeu

08

06

11

09

__

23,54

17,65

32,35

26,46

Total     34** 100,00
* ( ) Informantes consultados

** ( ) Informantes assinalaram mais de uma opção 

A Tabela XV destaca que 32,35% dos sujeitos da pesquisa consideraram 

que ao longo do primeiro semestre  de 2002 os alunos que tem pais  separados se 

apresentaram mais  desatentos;  26,46% menos  estudiosos;  23,54% mais  carentes  e 

17,65% se tornaram mais difíceis de lidar.

Certamente não podemos afirmar que estas mudanças se devem unicamente 

aos  problemas  familiares  enfrentados,  contudo,  é  certo  que  sofreram  influências 

destes. 

As crianças,  principalmente,  são  muito  suscetíveis  ao que ocorre  ao seu 

redor  e  exteriorizando  suas  frustrações,  ansiedades  e  medos  através  de 

comportamentos e reações que expressam o que vem do seu íntimo, e a observação 

por parte dos sujeitos pesquisados destas mudanças ao longo do semestre reforça a 

necessidade de se estar atento ao que se passa com seus alunos para que, na medida 

do possível, possa auxiliá-lo a superar os momentos de tensão.
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No  transcorrer  deste  estudo,  ao  tentar  averiguar  a  influência  da 

separação dos pais sobre a aprendizagem, nos deparamos com aspectos envolvendo a 

escola e sua relação com a família que evidenciam as dificuldades,  perspectivas e 

limitações que são reflexos da realidade vivida pelas Escolas Públicas do Município 

de João Pessoa.

Diante de uma sociedade constituída cada vez mais por famílias em que os 

pais  são  separados,  a  escola  passa  a  assumir  um papel  ainda  mais  abrangente  na 

educação  dos  seus  alunos.  Tendo,  inclusive,  de  suprir  as  ausências  dos  pais  que, 

diante  da  necessidade  de  trabalhar  ou  por  falta  de  maturidade  e  de  estrutura 

emocional, deixam a educação dos filhos em segundo plano.

Será então a escola que além de ensinar os conteúdos curriculares exigidos, 

terá também a tarefa de ensinar sobre valores morais, higiene, socialização, ou seja, 

compartilhar com a família funções que antes eram suas.

Antigamente,  pensava-se  que  ensinar  consistia  tão  somente  em  falar, 

coordenar idéias de maneira lógica e seguir programas previamente definidos pelas 

autoridades;  ao aluno cabia  apenas  ouvir  passivamente.  Notou-se,  entretanto,  pela 

experiência,  que  os  alunos  não eram simples  máquinas  de  gravar  e  que  existiam 

diferenças  individuais  em  cada  educando.  Assim,  o  processo  de  ensino  que  era 

concentrado  no  professor  passou  a  ser  um  processo  de  aprendizagem;  WEIL 

(1982:109), diante desta nova perspectiva do processo ensino-aprendizagem coloca, 

que:

                                

Ensinar  não significa mais fazer com   que    o  aluno   ouça,

mas fazer com que ele aprenda; antigamente as coisas vinham

de cima para baixo, hoje vem de baixo para cima, isto é,  parte

  
  



  

do   aluno,   das   suas   necessidades  e  do   nível   de  

maturação        para realizar sua aprendizagem.

O papel do professor assume novas proporções, mas infelizmente, até hoje, 

são muitos os que ainda pensam que ensinar é apenas realizar na íntegra programas 

preestabelecidos, quando na realidade vem sendo demonstrado cada vez mais que o 

aluno não aprende segundo a lógica, mas de acordo com leis de ordem psicológica 

geridos  em sua  grande  parte  por  aspectos  individuais,  podendo-se  afirmar  que  a 

assimilação do aluno ou a criação de hábitos novos nunca se processa em cada pessoa 

da mesma forma.

Buscando verificar como os sujeitos da pesquisa, professores da 3ª série dos 

anos iniciais do ensino fundamental de escolas estaduais de João Pessoa, percebem na 

prática  a  influência  das  diferenças  individuais  e  do  meio  na  aprendizagem, 

elaboramos questionário contendo quinze perguntas abordando vários aspectos.

Do que foi abordado, depreende-se a necessidade de ressaltar alguns pontos 

essenciais.   

Partiu-se  do  princípio  que  o  divórcio  inevitavelmente  significa  tensão 

emocional e que em geral a criança não pode ser mantida na ignorância da situação; 

bem como a importância da escola como um instrumento da sociedade que tem a 

função de incutir às novas gerações os conhecimentos, capacidades e a compreensão 

de mundo que orientarão suas atitudes quando passarem a interagir, atuar e trabalhar 

diretamente na sociedade.

Confirmou-se na pesquisa a presença significativa de alunos oriundos de 

famílias cujos pais são separados, sendo que, dos quinze sujeitos pesquisados há um 

total de 85 alunos; dados que reforçam a necessidade premente de  se investir cada 

vez mais na valorização dos aspectos  psicológicos durante os cursos de formação de 

professor.  Os educadores  devem ser preparados para enfrentar uma realidade como a 

  
  



  

observada nesta pesquisa em que vários alunos estão  passando por problemas 

familiares;  tendo-se obtido que dos 85 alunos,  90,58% se encontram com pais 

separados,  enquanto 9,42% estão em processo de separação. No entanto, um dado 

positivo foi que mesmo vivenciando estes problemas, a maioria destes alunos, isto é, 

82,35%, estão acompanhando a 3ª série numa faixa etária tida como normal, ou seja, 

entre 9 e 11 anos. 

Estes  alunos  têm  de  conviver  com  as  transformações  decorrentes  da 

separação, pois mesmo que esta tenha ocorrido de forma amigável a desestruturação 

familiar  traz em seu bojo questões do tipo: sócio-econômicas,   principalmente nas 

classes mais baixas, cujo pouco que se ganha tem que ser dividido; psicológicas como 

a presença de sentimentos de culpa, rejeição, baixa auto-estima, ansiedade, distúrbios 

de aprendizagem e de comportamento das mais diversas ordens; além de mudanças 

nos papéis exercidos pelos membros da família, em que o menino, por exemplo, passa 

a ser o  “homem da casa”. Todos estas mudanças irão ser sentidas principalmente na 

escola, espaço em que passam grande parte de suas vidas. 

As escolas,  como co-autoras na formação social  e moral  dos indivíduos, 

tendo em vista  que  assumiram também parte  dos  deveres  tradicionais  da  família, 

devem  estar  preparadas  para  lidar  com  os  mais  variados  tipos  de  transtornos, 

principalmente  com os que podem advir  de problemas pessoais  como no caso  da 

separação  dos  pais.  Observou-se  nos  alunos  cujos  pais  são  separados,  uma  alta 

incidência  da  presença  do  comportamento  agressivo;  os  sujeitos  pesquisados 

relataram  haver  percebido  em  18,37%  dos  alunos  a  presença  de  mudanças 

comportamentais no que concerne a agressividade; e tem em 16,39% a agressividade 

como um problema freqüente a ser enfrentado.    

A separação, na maioria das vezes, é tida como solução para os problemas 

vividos  pelo  casal,  e  embora  muitos  se  preocupem com o que  esta  decisão  pode 

acarretar nos filhos, por mais pacífica que seja, as conseqüências são uma incógnita e 

  
  



  

muitas vezes só serão percebidas na escola, geralmente pelos professores. Daí  a 

importância  da  família  interagir  com  a  escola,  principalmente  para  que 

conhecedores  da  situação,  os  professores,  possam  estar  atentos  às  mudanças  que 

poderão ocorrer.

Dentre as mudanças comportamentais presentes na sala de aula, além da 

agressividade, temos: depressão, desobediência, distração, falta de concentração e de 

motivação,  isolamento,  timidez  e  rebeldia.  Esses  comportamentos,  desencadeados 

pelo fato da criança não conseguir lidar com os problemas familiares, refletirão na 

escola à nível de socialização e de aprendizagem.

Relacionados  aos  problemas  mais  presentes  nestes  alunos  obtivemos  o 

baixo rendimento  escolar  (21,31%) como sendo um dos  maiores  obstáculos  a  ser 

enfrentado, tendo em vista que esta deficiência no rendimento é conseqüência direta 

de comportamentos negativos como a agitação, distração, conversas na hora da aula e 

agressividade.

Através  dos  resultados  obtidos,  percebeu-se  que  não  se  pode  ignorar  a 

influência  que  as  experiências  vividas  por  cada  um  terão  no  comportamento  e 

produtividade escolar, e futuramente em outros meios caso não sejam trabalhados.Aos 

adultos  cabe  ajudar  às  crianças  e  jovens,  criando formas  de  comunicação  que irá 

propiciar a compreensão das situações e de si mesmas.

 Nas escolas deve haver um trabalho orientado no sentido de auxiliar seus 

alunos a resolver problemas pessoais  como o sentimento de culpa,  rejeição,  baixa 

auto-estima,  ansiedade,  distúrbios  de  aprendizagem  e  comportamental  das  mais 

diversas  ordens  e  intensidade  que  serão  verdadeiros  obstáculos  para  o 

desenvolvimento do indivíduo.

Um empecilho que deve ser transposto nas escolas é justamente a falta de 

comunicação entre os pais e a escola, 40% dos professores relataram que os pais só 

aparecem na escola quando chamados, dificultando a realização de uma integração 

  
  



  

real que venha beneficiar aos alunos. Outro fato verificado foi que, quando este 

contato ocorre  é  realizado exclusivamente  através  da mãe,  observando-se uma 

total  ausência  do  pai,  que  são  segundo  os  sujeitos  da  pesquisa,  totalmente 

desconhecidos.

  Através  de  reportagens  exibidas  na  televisão,  nas  revistas  ou  por 

pesquisas, percebemos que há um progressivo, embora lento, movimento na direção 

de uma participação maior do pai na vida dos filhos quando o casal se separa. Mas, o 

que na maioria das vezes acontece é um abandono progressivo do filho; os encontros 

semanais ou quinzenais criam, muitas vezes, um distanciamento entre pais e filhos, 

contribuindo para que ocorra uma ruptura na relação, o que  torna quase impossível a 

sua retomada à medida que o tempo vai passando.  

Faz-se mister  que os pais e as mães compreendam que os problemas de 

relacionamento entre o casal devem ser resolvidos entre eles, buscando preservar os 

filhos  o  máximo  possível,  para  que  este  não  venha a  sofrer  tanto,   passando  por 

situações que o levem a mudar de comportamento ou sofrer distúrbios.

O baixo rendimento escolar ou o mau comportamento quase sempre rotula 

o aluno de indisciplinado, desinteressado ou preguiçoso; principalmente quanto aos 

resultados obtidos por estes alunos nas disciplinas como português e matemática que 

são  para  a  maioria  de difícil  compreensão.  Também relacionado a  este  aspecto  é 

preciso  observar  que  a  possibilidade  de  aumentar  a  preparação  do  professor  é 

primordial, seja quanto ao seu nível de conhecimento e capacidade docente ou a sua 

habilidade para avaliar a situação dos alunos, é preciso que o educador se pergunte: 

“por que ele (a) não consegue aprender esta matéria? Será  a metodologia que precisa 

ser mais trabalhada, será que transmitindo o assunto de outra forma vai ajudar? Ou 

será  que  é  preciso  trabalhar  o  aluno  individualmente  e  tentar  saber  se  algo  vem 

barrando  sua  aprendizagem?   E  nesta  busca  a  interação  com  a  família  se  torna 

  
  



  

essencial  para  o  professor  obter  um  quadro  real  sobre  o  aluno.  ROGERS 

(1971:217) ressalta o papel do professor  na aquisição da aprendizagem afirmando 

que:

Vejo a facilitação da aprendizagem como o fim da educação, 

o  modo  pelo  qual   desenvolvemos  o  homem  entregue  ao  

estudo,  o  modo  pelo  qual  podemos  aprender  a  viver  como 

pessoas em processo.... A facilitação da aprendizagem baseia-

se  na  qualidade  de  comportamento  que  ocorre  no 

relacionamento pessoal entre facilitador e aprendiz.

O professor  deve ter  em mente  esta idéia  de ser  um facilitador e não o 

causador da aprendizagem dos alunos, ele deve estar preparado principalmente para 

contornar os entraves que surgem principalmente na aprendizagem de matérias como 

matemática, português, estudos sociais e ciências que segundo os professores são as 

que apresentam maiores problemas com relação à aprendizagem. De acordo com os 

professores  pesquisados,  dos  alunos  que  tem  pais  separados,  34,21%  apresentam 

distúrbios  da  aritmética;  23,68%  dificuldade  na  leitura  oral;  7,9%  disortografia 

(trocam as letras na escrita); a dificuldade na compreensão do conteúdo é o distúrbio 

de aprendizagem com maior freqüência 31,58%, atingindo todas as disciplinas.

Para que ocorra a compreensão de qualquer conteúdo é preciso antes de 

tudo  que  se  esteja  atento,  concentrado  e  principalmente  motivado  para  aprender. 

Neste processo o aluno é o ator principal, e por melhor que seja a didática, ela não 

obterá nenhum resultado sozinha. 

Percebeu-se  também  na  pesquisa  que  embora  apresentando  problemas 

familiares, além dos de comportamento na sala de aula, a integração destes alunos 

com a turma é na sua maioria tido como bom (50%); sendo que apenas 9,37% dos 

  
  



  

alunos  apresentam  problemas  de  relacionamento  com  os  demais.  O  fato  dos 

alunos  estarem  na  sua  maioria  na  mesma  faixa  etária  contribui  para  esta 

integração, pois no contato com os demais, embora surjam algumas dificuldades estas 

são  contornadas  entre  eles  com  a  ajuda  dos  professores  que  tem  como  função 

estimular a socialização e dirimir os conflitos.

Ao serem indagados sobre o nível de integração entre a família e a escola 

houve  uma  divergência  nos  resultados  já  que  40% dos  informantes  consideraram 

como sendo bom e outros 40% como ruim. No entanto, percebeu-se um déficit nesta 

relação desde o momento que foi relatado que os pais só entram em contato com a 

escola quando chamados.

O contato direto e longas conversas com os sujeitos pesquisados, levou-me 

a perceber que se faz imprescindível e urgente intensificar esta relação com o intuito 

de  se  obter um conhecimento e compreensão maior a  respeito do aluno; e também 

para  amenizar  possíveis  conflitos  que  inevitavelmente  surgem entre  professores  e 

pais, se estes não sentem que a escola adota os mesmos padrões que os seus.

 A escola como instituição que trabalha a formação integral do ser humano 

possui profissionais de diversas áreas e tem a interdisciplinaridade como fator  sine 

qua non  para a qualidade desta formação. A presença do psicólogo nas escolas é um 

avanço no reconhecimento da importância dos aspectos psicológicos para a educação.

Entretanto,  apesar  de  todas  as  escolas  pesquisadas  terem  psicólogo,  a 

percepção que tive foi que há necessidade de uma integração mais abrangente entre 

estes e os professores, para que se vá além da idéia de que os psicólogos devem ser 

procurados apenas para “tratar dos alunos problemas.”

Certamente,  os  profissionais  da  psicologia  podem  e  devem  ser  mais 

aproveitados nas escolas, atuando no esclarecimento e discussões de temas pertinentes 

ao processo ensino-aprendizagem; realizando debates com os alunos sobre assuntos 

que fazem parte do seu dia-a-dia como drogas, doenças sexualmente transmissíveis 

  
  



  

(DST), família, higiene, mídia entre outros. Bem como estar aberto para o contato 

com os familiares e participar de reuniões visando também esclarecer as dúvidas 

trazidas por estes. 

A  desestruturação  da  família  advinda  da  separação  dos  pais  acarretará, 

como  vimos,  vários  problemas  de  ordem  emocional,  comportamental  e  de 

aprendizagem.  Desta  forma,  todos  os  que  compõem  a  escola  – 

diretores,coordenadores  pedagógicos,  professores,  psicólogos,  assistentes  sociais,  e 

demais  funcionários  –   devem compreender  que  a  finalidade  maior  da instituição 

escolar é ajudar na formação do sujeito, preparando-o para a vida, para que possam 

enfrentar os obstáculos que vão surgindo nesta caminhada.

Contudo,  os resultados obtidos quanto ao fato  da escola  estar  preparada 

para  lidar  com  os  distúrbios  apresentados  pelos  alunos  oriundos  de  uma  família 

desestruturada  demonstram que  ainda  temos  um longo caminho  a  percorrer  até  a 

escola  desempenhar  seu papel  na íntegra.  Para 46,67% dos sujeitos pesquisados a 

escola  não  está  preparada  para  lidar  e  conseqüentemente  auxiliar  os  alunos  a 

superarem os distúrbios; e 26,67% informou que depende do caso.

Estes  resultados  mostram  claramente  que  enquanto  não  houver  um 

direcionamento no sentido da escola se preocupar menos com a transmissão integral 

do conteúdo exigido pelas autoridades  e passar  a investir  mais  no próprio aluno, 

buscando  conhecê-lo,  ela  não  estará  apta  para  cumprir  o  objetivo  a  que  vem se 

propondo.

Os resultados alcançados na realização deste trabalho têm ainda a pretensão 

de indicar que um estudo, ao nível de formação do professor,  sobre o impacto da 

separação  dos  pais  na  aprendizagem  e  no  comportamento  do  aluno  pode  trazer 

grandes  contribuições  para  o  desenvolvimento  da  educação,  na  medida  em que  a 

valorização do conhecimento da realidade do aluno propiciará a evolução do processo 

ensino-aprendizagem; além de que a formação de uma consciência crítica da realidade 

  
  



  

social o preparará para reconhecer e lidar com os distúrbios de aprendizagem e 

comportamental que venha a enfrentar no exercício de sua profissão.

E sugerir também que se adote nas escolas de João Pessoa, em geral, pois 

este é um problema que atinge a todos, programas semelhantes aos já existentes nos 

Estados Unidos – como  o CODIP – e  em centros como Rio de Janeiro e São Paulo, 

que visam trabalhar com as crianças que vivenciam a separação dos pais, a fim de 

evitar ou minimizar as conseqüências negativas surgidas com o divórcio.

Assim, ao criar um ambiente de apoio e esclarecimento, onde as crianças 

vão sendo capazes de construir soluções para os seus problemas e lidar com as suas 

emoções, certamente a escola estará auxiliando na construção de um mundo melhor. 

Pois, não são somente a miséria e a falta de perspectivas que estão levando nossas 

crianças e jovens às drogas, ao suicídio e a apresentar distúrbios; são principalmente 

as carências afetivas, a ausência da família e o não saber lidar com tantas dúvidas, 

sentimentos conflitantes que lhe angustiam e oprimem o coração.

E, infelizmente,  o fato de não ter ninguém disposto a escutá-los, que os 

apóie e que leve a sério seus medos e anseios contribuem para que sejam tomadas 

decisões drásticas e lamentáveis.

Este trabalho passou a assumir para mim um objetivo maior que o proposto, 

que é:  chamar a atenção da escola, da família e da sociedade para a importância de 

ajudar a estas crianças e jovens, que de nós dependem, a fim de que possam crescer 

mais ajustados, felizes e conscientes do seu valor;  para isto se faz necessário que 

assumamos  nossas  responsabilidades  como  pais  ou  educadores.  Não  fechando  os 

olhos para o  que se passa ao nosso redor; ignorando os nossos papéis e abandonando 

nossos  filhos  e  alunos  à  mercê  do  tempo  e  da  vida,  pois  como  bem  o  disse 

GERALDO VANDRÉ  Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
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ANEXOS

VII- ANEXO

Universidade Federal da Paraíba
CE- Centro de Educação

Programa de Pós-graduação em Educação
58059-900 João Pessoa, PB – Brasil

Prezado (a) Coordenador (a),

  
  



  

Estamos  realizando  uma pesquisa  na  cidade  de  João  Pessoa  com a  finalidade  de  conhecer 
possíveis fatores relacionados à família e que podem contribuir para comportamentos em sala 
de  aula  e  dificuldades  na  aprendizagem.  Neste  sentido,  para  efetivação  deste  estudo, 
gostaríamos de contar com a colaboração da vossa instituição de ensino, disponibilizando o acesso a 
alguns professores do ensino fundamental.  Para tanto,  de acordo com o disposto nas resoluções 
196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde, faz-se necessário o vosso consentimento. O tempo 
estimado  da  pesquisa  é  de  15  minutos,  onde  será  aplicado,  individualmente  ao  professor,  um 
Questionário  com  questões  abertas  e  fechadas.  Os  dados  coletados  nesta  pesquisa  serão 
considerados  em  conjunto,  garantindo  seu  caráter  anônimo.  Por  fim,  nos  colocamos  a  inteira 
disposição de V.Sª. para, ao final do estudo, apresentar um relatório com os resultados encontrados. 

Termo de Consentimento

Assinando este  termo,  estou consentindo a  participação  dos professores  no estudo:Separação  de 
pais: impacto na aprendizagem dos filhos- alunos da rede pública, do Programa de Pós-graduação 
em Educação (Mestrado)  da Universidade Federal da Paraíba, sob a coordenação da Mestranda: 
Mônica Dias Palitot Toscano

João Pessoa, ___de _________ de ______.

____________________________________________
Carimbo e assinatura do Coordenador/Diretor da Instituição

Questionário

1- Qual a série que você leciona? ___________

2-Quantos alunos desta série possuem pais separados? Ou em processo de separação? 

____________________________________________________________________

3- Destes quantos são do  sexo Masculino?________ e do Feminino? ________

4- Qual a idade destes alunos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5-Você observa alguma mudança no comportamento destes alunos? (   ) sim (   ) não

Caso sua resposta seja SIM, cite que tipo de comportamento é observado.

  
  



  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6-Quais os problemas mais frequentes observados nestes alunos na sala de aula?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7-Com qual frequência você tem contato com os pais destes alunos?

(   ) sempre    (    ) algumas vezes   (    ) nunca  outros:______________________

8-O seu contato é sempre com: (    ) pai  (    ) mãe  (    )outros ___________________

9-Em quais disciplinas estes alunos apresentam maior dificuldade de aprendizagem?

_____________________________________________________________________

10-Você percebe algum distúrbio de aprendizagem nestes alunos? Que tipo?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

11- Na sua opinião como é a integração destes alunos com os demais

(   ) Ótimo  (   ) Bom    (     )  Ruim  (    ) Regular

12-Qual o nível de integração da família destes alunos com a escola?

(   ) Ótimo  (   ) Bom    (     )  Ruim  (    ) Regular

13-Na sua escola existe Psicólogos? (    ) Sim    (     ) Não

14-Com qual frequência você encaminha seus alunos para o setor de Psicologia da 

escola? (   ) sempre    (    ) raramente   (    ) nunca

15-Na  sua  opinião  a  escola  está  preparada  para  lidar  com  os  distúrbios  de 

aprendizagem, afetivo ou de comportamento apresentados pelos alunos?

(    ) Está preparada  (     ) Não está preparada   (     ) Depende do caso 

16-Você tem percebido algum tipo de mudança nestes alunos ao longo do semestre? 

Quais? 

  
  



  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

  
  



    
  



    
  


	                                 1.1.A aprendizagem no contexto histórico
	      Daremos início a esta retrospectiva conhecendo as idéias de três grandes filósofos da Antigüidade sobre a aprendizagem. São eles: Sócrates, Platão e Aristóteles. Foram os gregos que formularam, originalmente, o conceito de educação liberal, visto que a sociedade grega estimulava o desenvolvimento  de todos os aspectos da personalidade. Como coloca MONROE (1974:28), foi destes filósofos a idéia de que a educação seria a preparação para a cidadania, além do esforço para assegurar o desenvolvimento intelectual da personalidade.
	  1.3 – CONCEITOS    DE  APRENDIZAGEM
	Tipo 7 – Aprendizagem de princípios – um princípio é tido como uma cadeia de dois ou mais conceitos.
	Os estágios de evolução intelectual são ordenados e fixos, entretanto o ritmo de desenvolvimento de cada pessoa, bem como suas capacidades intelectuais, irão depender exclusivamente de sua herança genética e das condições ambientais em que vive.


	VYGOTSKY

	Ainda, segundo este autor, os principais tipos de desorganização da família são as seguintes:
	Em virtude  de   sua  própria  imaturidade  na  época e os 
	processos  repressivos em marcha, elas  emergiram  menos  
	conscientemente  perturbadas  do  que  seus    irmãos    mais 
	velhos. 
	Questionário


