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Resumo:Este trabalho foi desenvolvido para validar informações que inicialmente surgiram 

comonotificações feitas por professores e coordenadores pedagógicos da Escola Municipal 

Francisco Quinino de Medeiros (EMFQM), no município de Ipueira, RN, à Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED), relacionadas à identificação, por parte destes profissionais, 

de problemas de dificuldades de aprendizagem surgidas no ambiente escolar. A partir destas 

primeiras informações foi realizada uma pesquisa documental junto às referidas instituições, 

assim como entrevistas exploratórias com a diretora, algunsprofessores e coordenadoras 

pedagógicas da referida instituição escolar, objetivando sistematizar este conjunto de 

informações e propiciar uma melhor abordagem da questão do ponto de vista da gestão do 

sistema.Nessa mesma direção a revisão bibliográfica referente aos elementos identificados 

como objetos das notificações fez-se necessário, visando estabelecer uma melhor 

compreensão dos conceitos-chave para o entendimento do presente estudo. Assim, 

foramvalidadas as informações inicialmente apontadas pelos profissionais, sendo elencados e 

identificados uma série de problemas, inclusive de origem comportamental, o que para alguns 

dos sujeitos participantespode estar vinculado originariamente ao núcleo familiar. Para além 

da identificação e classificação destes problemas,os dadospoderão,também,subsidiar futuros 

trabalhos voltados para a resolução da problemática. 

Palavras-chave:Problemas. Escola. Comportamento.Família.Ensino-aprendizagem. 

Abstract:This work was developed to validate information that initially appeared as 

notifications made by teachers and pedagogical coordinators of the Municipal School 

Francisco Quinino de Medeiros (EMFQM), in the municipality of Ipueira, RN, to the 

Municipal Education Department (SEMED), related to the identification, by part of these 

professionals, of problems of learning difficulties arising in the school environment. Based on 

this first information, a documentary research was carried out with the mentioned institutions, 

as well as exploratory interviews with the director, some teachers and pedagogical 

coordinators of this school institution, aiming to systematize this information set and to 

provide a better approach of the point of view of system management. In this same direction, 

the bibliographic review of the elements identified as objects of the notifications became 

necessary, aiming to establish a better understanding of the key concepts for the 

understanding of the present study. Thus, the information initially identified by professionals 
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was validated, and a series of problems, including behavioral origin, were listed and 

identified, which for some of the participants could be originally linked to the family nucleus. 

Besides the identification and classification of these problems, the data may also support 

future work aimed at solving the problem. 

Keywords:Problems. School. Behavior. Family.Teaching-learning. 

INTRODUÇÃO 

Os problemas relacionados ao cotidiano escolar são facilmente observados e, uma vivência 

mínima no ambiente institucional pode garantir o acesso às suas variadas formas de 

manifestações, as quais vão desde desobediências às normas por parte dos discentes até as 

dificuldades dos docentes em saberem lidar com estes problemas.  De certo tem-se queestes 

são muitos e recorrentes e por vezes os profissionais da educação têm dificuldades em 

resolvê-los por fugirem à sua esfera de atuação. Desta forma o presente trabalho investigativo, 

foidesenvolvido na Escola Municipal Francisco Quinino de Medeiros  demandadoapós 

váriasnotificaçõesrecebidas pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) do  Município 

de Ipueira, RN, quer seja por meio de relatórios escritose entregues pelas coordenadoras 

pedagógicas, quer seja, verbalmente por estas ou pelos professores que reiteradamente  

identificamproblemas de comportamento dos alunos no ambiente escolar, o que a seus olhares 

podem ser decorrentes das influencias familiares, o que diretamente têm dificultado o 

processo de ensino-aprendizagem.A partir destas observações empíricas, fez-se necessário 

investir-se de um mínimo de curiosidade para lançar um olhar diferenciado e dar os primeiros 

passos no caminho de realizar esta pesquisa. Nesta senda, Ferreira (2009, p.13), na introdução 

do seu livro “A escola socializadora” defendeu que “A sociologia e a pedagogia “leiga” são 

compartilhadas pela sociologia e pela pedagogia “científica”, visando interpretações mais 

compreensivas e representativas das experiências sociais”,tal fala remete também ao texto de 

Santos (2006), com título “Um discurso sobre as ciências”, em que o  autor defende que todo 

conhecimento científico é socialmente construído,além de defendertambém que na ciência pós 

moderna “o salto mais importante é o que é dado do conhecimento científico para o 

conhecimento do senso comum”.Viu-se que percepções inicialmente colocadas como simples 

observações do cotidiano escolar, do senso comum, se transformaram numa problemática que 

aqui foi estudada. Nesta esteirao presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma 

pesquisa exploratória, por meio de análise documental,de entrevistascom a direção, alguns 

profissionais docentes e coordenadores pedagógicos da EMFQM, a fim de identificar se 

existiam, e, existindo, quais eram os problemas que dificultavam o processo ensino-

aprendizagem. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A partir de informações sobre as dificuldades relacionadas ao ensino e a aprendizagem 

repassadas por profissionais da educação da EMFQM, foi realizada uma pesquisa documental 

junto à esta instituição de ensino e à SEMED. De posse destas informações preliminares foi 

organizada e aplicada uma entrevista exploratóriaenvolvendo 13, dentre19 profissionais da 

educação,o que corresponde a 68,42% do total efetivo da escola municipal, dentre eles, 1 

diretor, 10 professores e 2 coordenadores pedagógicos, que foram escolhidos de forma 

aleatória, conforme se encontravam no recinto escolarentre os dias 24 e 26 de abril de 

2017.Nas palavras de Quivy e Campenhoudt (2013, p. 69), as leituras e entrevistas 

exploratórias ajudam a construir a problemática de um trabalho, as primeiras ajudam a fazer 

“um balanço do conhecimento” sobre o problema, a segunda contribui para “descobrir os 

aspectos a ter em conta que alargam ou rectificam o campo de investigação das leituras”. 

Neste sentido, tanto a pesquisa documental quanto a entrevista, são instrumentos 

exploratórios fundamentais para composição da identificação de uma problemática.Num 

momento posterior, foi realizada a análise das informações, de onde foi possível constatar que 

o olhar diferenciado lançado pelos pesquisadores, baseados nas primeiras informações 



 
 

oriundas das observações aleatórias, trouxe contribuições significativas para a realidade 

institucional.Para além da pesquisa documental e das entrevistas, foi realizada também uma 

revisão bibliográfica para compreensão de conceitos-chave para o entendimento dos 

problemas identificados. Os dados coletados poderão subsidiar novas pesquisas que poderão, 

dentre outros, auxiliar na resolução dos problemas observados, inclusive, se os de origem 

comportamentais, decorrem da influência da família. 

RESULTADOS 

A entrevista exploratória possibilitou validar as notificações interpostas pelos sujeitos, de 

modo que100% dos inquiridos informaram que no ambiente escolar existem problemas que 

dificultam o processo ensino-aprendizagem, vinculado à educação escolar. Portanto, 

cabeapresentar alguns conceitos fundamentais para subsidiar a discussão a respeito da 

problemática apresentada. Neste contexto, a terminologia educação aparece como o ponto de 

partida, conceito através do qual poder-se-á introduzir os demais conceitos também 

reconhecidos como essenciais para a discussão aqui proposta. Assim é apresentado Durkheim 

(2007, p.53) queconceitua educação como, “[...] a acção exercida pelas gerações adultas sobre 

aquelas que ainda não estão maduras para a vida social”, assim, busca inseri-la na vida em 

sociedade com base naquilo que [os adultos] entendem necessário para convivência. De modo 

que, segundo esta concepção, busca-se desenvolver nas crianças “estados físicos, intelectuais 

e morais” comumente reproduzidos em seu meio.Sua conceituação de educação está 

intrinsecamente relacionada à de fato social,que de forma sucinta, Durkheim (2012) o define 

como algo que é exterior às consciências individuais, exerce coerção sobre estas,e é geral, 

uma vez que faz parte da vida de toda uma sociedade. Para o autor, a educação é 

reconhecidamente um fato social.Em sentido divergente Piletti e Praxedes (2010, p. 47,48),ao 

trazerem a contribuição de Marx, afirmam que apesar de entenderem que em sua obra não 

existe um saber “sistemático e organizado” sobre a educação, devem reconhecer que se pode 

extrair da interpretação dos seus textos que a educação não é algo “pronto a ser imposto às 

cabeças vazias das novas gerações”, diverge, portanto, da ideia de fato social apresentada por 

Durkheim, pois identifica na educação um espaço onde pais, professores e demais sujeitos 

sociais influenciam e são influenciados constantemente.Já a conceituação apresentada por 

Ferreira (2009, p. 25,30) diz que a educação é “[...] a preparação ou desenvolvimento pessoal 

de capacidades pessoais e sociais, marcando a passagem do homem situado “dentro” de uma 

dimensão ou estágio original (infância[...]) [...] conduzido para um estágio avançado “fora” 

(maturidade [...])”, dando grande importância ao desenvolvimento humano “psicológico e 

sociobiográfico”.Quer seja entendido como fato social, como um espaço de influências 

recíprocas ou entendido como a passagem de um estágio de desenvolvimento para outro, em 

qualquer deles, tem-se que crianças e jovens enquanto educandos estão sujeitos a influências 

diversas. De forma geral, em relação aos inquiridos, 61,5%, indicaram que no ambiente 

escolar existem problemas de origem familiarque dificultam o processo ensino-aprendizagem 

e 23,5% indicaram que as dificuldades podem estar relacionadas à ausência de espaços 

físicosna escola.Pode-se deduzir que, possivelmente, estes problemasa que estão sujeitos os 

alunos podem estar influenciando de forma a prejudica-losno que concerne o 

desenvolvimento escolar.Os comportamentos indisciplinados e desrespeitosos de alguns 

alunos, de certa forma é algo que tem dificultado bastante o processo ensino-aprendizagem, 

assim torna-se também pertinente apresentar algumas considerações sobre o comportamento 

humano, para tanto Fiorelli (2006) defende que este recebe influências de fatores exógenos 

e/ou endógenos ao indivíduo. O primeiro está ligado ao estimulo, ao ambiente e à cultura. O 

segundo está ligado aos conteúdos físicos e psíquicos do indivíduo: valores, esquemas de 

pensamento, características de personalidade, conhecimentos, habilidades e competências do 

indivíduo. Ambas influências, individualmente,não constituem um determinante exclusivo, 

porém num momento ou noutro pode haver prevalência de alguma.Da análise dos dados da 



 
 

pesquisa pôde-se identificar como problemas que dificultam o processo ensino-aprendizagem 

e que tem influenciado no comportamento das crianças e jovens, o fato de que há ausência de 

familiares na escola, há falta de interação família-escola, de que a família não ensina valores 

básicos, de haver desestrutura familiar, descompromisso dos pais e, acima de tudo, o fato da 

família transferir para a escola a responsabilidade de ensinar princípios éticos e moraispara 

osseus filhos, além também deexistirem problemas de origem socioeconômicos. Podem ainda 

ser apresentados o fato de existirem salas lotadas, ausência de espaço físico, de existirem 

crianças e jovens que vão para escola para satisfazerem necessidades alimentares ou até 

mesmo para garantirem o recebimento do “bolsa família”.É importante se atentar aos hábitos, 

inclusive àquelescomuns dos familiares dos estudantes, o que significa dizer, se atentar aos 

fatores exógenos que influenciam o comportamento da criança e do jovem. Observar as 

especificidades relacionadas ao comportamento[inclusive dos familiares das crianças e 

jovens] pode ajudar a lidar com problemas do dia-a-dia na escola e fazer com que se consiga 

conduzir um ensino que possibilite aos estudantes desenvolverem as habilidades e aptidões 

necessárias para um aprendizado que se imagina satisfatóriopara vivência em sociedade, 

atendendo assim ao que estabelecem os artigos 1ºe 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB),quediz que a educação no âmbito da escola “deverá vincular-se ao 

mundo do trabalho e à prática social”, que tem como finalidade “o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. É 

notável a intenção do legislador para que o processo ocorra de forma que possa integrar o 

estudante às diversas instituições sociais, como o trabalho. Neste aspecto, a lei cuida de 

assegurar a escolarização, que nas palavras de Ferreira (2009, p.36) é a “formação cognitiva e 

social do indivíduo como membro de uma comunidade escolar baseada no ensino-

aprendizagem de conhecimentos públicos”,característico do Estado Moderno,onde se 

pressupõe a existência de uma instituição escolar, de um currículo, de professores, pedagogos 

e alunos.Como observado, falar de escolarização remete diretamente à ideia de processo 

ensino-aprendizagem, que Freire (1996, p.14) defende ocorrer quando “os educandos vão 

setransformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado 

doeducador”. Cabe ressaltar que dos profissionais entrevistados,84,62% informaram que é à 

escola,e, 15,38% informaram que é à família, que de fato, têm sido atribuída a maior 

responsabilização pela educação das crianças e jovens. A instituição escolar por meio da 

educação escolar tem, na opinião dos professores, ocupado um papel de protagonista perante a 

educação dos estudantes, contudo, isto tem implicado em consumo de tempo em sala de aula 

que deveria estar sendo usado para o ensino do que dispõe os currículos das disciplinas. Foi 

comum ouvir dos entrevistados que “perde-se muito tempo” ensinando “valores”, “disciplina” 

e “conscientizando da importância da escolarização”.Nesta esteira, observa-se que são várias 

as pessoas que atuam, influenciando direta ou indiretamente sobre este público, assim torna-se 

pertinente apresentar o conceito de papeis sociais, por sua vez, Giddens (2005, p.43) contribui 

afirmando que são “expectativas socialmente definidas que uma pessoa segue numa dada 

posição social”, contudo, papeis são assumidos por meio de um processo progressivo de 

interação social. Diante do todo observado, não se pode olvidar que os papeis sociais 

exercidos por cada membro influencia no comportamento da criança e do jovem.Quando 

analisado a nota média atribuída pelos profissionais à educação que crianças recebem em suas 

famílias obteve-se 5,07 como resultado, por sua vez quando a avaliação corresponde ao 

desempenho da instituição escolar, a nota atribuída é 7,38, observa-se que se tem um aumento 

de 45,56%, em relação à nota anterior.Na opinião dos inquiridos, a escola tem desempenhado 

um papel que deveria estar sendo executadotambém, e em maior, intensidade, pela família e 

por outras instituições sociais. Os profissionais  relacionam, ainda, outras instituições capazes 

de atuar na educação das crianças e jovens, apontaram: igrejas, associações, o Estado, por 

meio dos centros de referência de assistência social e grupos sociais não governamentais 



 
 

diversos.Resta compreender que além do professor, pedagogo, corpo administrativo, 

merendeiros, auxiliares de serviços gerais da escola, a família, os amigos, vizinhos, membros 

de entidades governamentais, de entidades civis e religiosas, todos assumem papeis que 

acabam por influenciar de forma direta ou indireta na educação das crianças e jovens. O que 

não se pode duvidaré que tanto as crianças como os jovens estudantes também assumem 

papeis neste processo.Contudo, à escola parece estar sendo atribuída a maior parcela de 

responsabilidade neste processo. Assim, o processo de socialização implica também, no 

processo de educação. Para muitos sociólogos ela ocorre em “duas grandes fases”, uma 

primária, na primeira infância, e uma secundária que ocorre na infância mais tardia e na 

maturidade.Ferreira (2009, p.36) a define como “[...] sensação percebida pelo sujeito de fazer 

parte de uma estrutura societária, compreendendo uma extensa rede de interações sociais”, 

neste sentido os indivíduos socializados se mantém e se reconhecem num “grupo de 

referência”.Neste processo há uma interação conformativa e contínua do sujeito.Tanto a 

escola, quanto a família, dentre outras instituições atuam como socializadoras e 

educadoras.Diretamente relacionado a isso está o conceito de habitus desenvolvido por 

Bourdieu que apud Piletti e Praxedes (2010, p.83,85), queafirmam ser o“conjunto de saberes e 

práticas interiorizados” que é formado juntamente com a “capacidade de agir e pensar por si 

mesmo de cada um”.Neste sentido, tanto a família quanto e as outras instituições 

apontadascomplementam para formação do habitus. Tudo que se adquirir e desenvolver no 

processo de socialização passa a constituir o habitus do indivíduo, assim, a experiência 

escolar é incorporada ao habitus, portanto, a família exerce significativa influência neste 

processo de suaimplementação.Para Ferreira (2009, p.30),a escola tem incorporado papeis 

outrora outorgados à família e a outras instituições sociais, assim passa a deter “mandato 

público” para realizar os “objetivos da antiga educação familiar [...] e da atual integração civil 

às instituições democráticas.”.Possivelmente muitos problemas indicados pelos profissionais 

da educação, como existentes no ambiente escolar e que dificultam no processo de ensino-

aprendizagem, podem estar relacionados ao fato da existência desta outorga. 

CONCLUSÕES 

Com a presente pesquisa pode-se validar os dados evidenciados inicialmente de forma 

assistemática. Assim, foi possível comprovar que existem problemas no ambiente escolar que 

dificultam o processo de ensino-aprendizagem. Pode-se identificar também que os 

profissionais entrevistados, de forma genérica, identificaram que os problemas 

comportamentais estão relacionados, dentre outros,à influência familiar. Assim, esta pesquisa 

pode servir para subsidiar projetos maiores e futuros de intervenção prática e resolutiva sobre 

os problemas identificados, afinal é preciso tentar minimizá-los para que possa de fato ser 

efetivado o processo ensino-aprendizagem. 
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