
 
 

 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO 

 

 

 

 

 

 

 
NÁDIA LOUISE DIAS DE SOUSA FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA: AS FORMAÇÕES DE 

FAMÍLIA NA CONTEMPORANEIDADE E OS IMPACTOS NA 

TRAJETÓRIA ESCOLAR, SOB A VISÃO DO ESTUDANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ/MT 

2021 



NÁDIA LOUISE DIAS DE SOUSA FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA: AS FORMAÇÕES DE 

FAMÍLIA NA CONTEMPORANEIDADE E OS IMPACTOS NA 

TRAJETÓRIA ESCOLAR, SOB A VISÃO DO ESTUDANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, 

Mestrado Acadêmico em Ensino da 

Universidade de Cuiabá (Programa associado 

ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso/IFMT e a 

Universidade de Cuiabá/ UNIC), como parte do 

requisito para obtenção do título de Mestre em 

Ensino, área de concentração: Ensino, 

Currículo e Saberes Docentes e da Linha de 

Pesquisa: Ensino de Linguagens e seus 

Códigos, sob a orientação do Professor Dr. 

Degmar Francisco dos Anjos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIABÁ/MT 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca UNIC 
 

F866c 

FREITAS, Nádia Louise Dias de Sousa 

Construção social da família: as formações de família na contemporaneidade e os 

impactos na trajetória escolar, sob a visão do estudante / Nádia Louise Dias de Sousa 

Freitas – Cuiabá MT, 2020 

116 p.: il. 
 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Ensino stricto sensu, como 

parte do requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ensino, área de 

concentração: Ensino, Currículo e Saberes Docentes; e da linha de Pesquisa: Linguagens 

e seus Códigos. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – 

IFMT associado à Universidade de Cuiabá – UNIC, 2020 

 

Orientador: Prof. Dr. Degmar Francisco dos Anjos 

 

1. Novas Formações Familiares. 2. Ensino. 3. Escola. 4. Estudantes. 5. Trajetória 
Escolar. 

CDU: 37:316.356.2 

Terezinha de Jesus de Melo Fonseca - CRB1/3261 



 
 
 

 

SECRETARIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM ENSINO 

ATA DE DEFESA 

 

Aos 29 dias do mês de janeiro do ano de 2021, na Universidade de Cuiabá, às 14 horas, 

reuniu-se a Banca Examinadora, composta por 1. Prof. Dr. Degmar Francisco dos Anjos, 

presidente da banca, 2. Profa. Dra. Claudia Lucia Landgraf Pereira Valerio da Silva, 3. 

Profa. Dra. Ema Marta Dunck Cintra. A reunião tem por objetivo julgar o trabalho da aluna 

Nádia Louise Dias de Sousa Freitas, sob o título “Construção Social da Família: As 

Formações de Família na Contemporaneidade e os Impactos na Trajetória Escolar, sob a 

Visão do Estudante”. Os trabalhos foram abertos pelo presidente da banca. A seguir foi dada 

a palavra a aluna para apresentação do trabalho. Cada Examinador arguiu a mestranda, com 

tempos iguais de arguição e resposta. Terminadas as arguições, procedeu-se do julgamento do 

trabalho, concluindo a Banca Examinadora de Dissertação por sua Aprovação. Houve 

sugestão de alteração do título da Dissertação pela Banca Examinadora?  () Sim  (x)  Não . 

Título sugerido 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Cuiabá, 29 de janeiro de 2021. 

 

 

Examinadores: 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Degmar Francisco dos Anjos 

 

___________________________________________________ 

Profa. Dra. Claudia Lucia Landgraf Pereira Valerio da Silva 

 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Ema Marta Dunck Cintra 
 



AGRADECIMENTOS 

 
À Deus pela permissão de vir ao mundo para cumprir o que Ele determinou para minha vida. 

 
 

Aos meus pais Saulo e Darcy, que mesmo em meio as suas dificuldades, possibilitaram 

condições para que alcançasse meus objetivos. 

 
Ao meu esposo Orcilon e minhas filhas Lorena e Milena, pelo incansável apoio em todos os 

momentos. 

 
Ao Prof. Dr. Degmar Francisco dos Anjos, o qual me orientou, depositando em mim 

confiança e proporcionado a oportunidade ímpar de realizar o meu sonho. 

 
À Coordenadora do Programa de Mestrado em Ensino, Profª. Drª. Cilene Maria Lima 

Antunes Maciel, pela dedicação e apoio. 

 
À Diretora da Escola Estadual Profª Elizabeth Maria Bastos Mineiro, Profª. Daiana 

Mamedes Cabral Machado, pela confiança e cooperação na realização desta pesquisa. 

 
Aos queridos alunos participantes desta pesquisa, bem como aos seus familiares pela valiosa 

contribuição no desenvolvimento desse estudo. 

 
À Drª Silvia Maria dos Santos Stering, pelo apoio na realização deste trabalho. 

 
 

À Profª Drª Ema Marta Dunck Cintra, pela participação na Banca Avaliadora e pelos 

relevantes apontamentos para a presente dissertação. 

 
À Profª Drª Claudia Lucia Landgraf Pereira Valerio da Silva, pelo seu empenho e dedicação 

em todas as Bancas de Seminários desta Pesquisadora, em especial pela participação na 

Banca Avaliadora, cujas orientações e apontamentos foram imprescindíveis para o êxito 

deste trabalho. 

 
Aos colegas de curso, Dáisy Antonello e Thiago Baldrighi, pelo apoio e oportunidades de 

troca de experiência. 



 

A todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Ensino, pelo apoio e dedicação 

no compartilhamento de seus conhecimentos. 



DEDICATÓRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À Deus, Todo Poderoso, que nos 

fez segundo sua imagem e 

semelhança, para o adorarmos 

na beleza da sua santidade. 



RESUMO 
 

 

 

FREITAS, N. L. D. S. Construção Social da Família: As formações de família na 

contemporaneidade e os impactos na trajetória escolar, sob a visão do estudante. 

Dissertação de Mestrado em Ensino. Orientador: Prof. Dr. Degmar Francisco dos Anjos. 

Cuiabá: Universidade de Cuiabá (UNIC), 2020. 

 

Ao longo do tempo, em função da dinâmica da realidade, o conceito de família tem passado 

por processos de ressignificação. Nesta direção, nos tempos atuais, tendo em vista a 

acelerada transformação temporal, são muitas as mudanças pelas quais vem passando a vida 

em sociedade, dentre as quais a família não está imune, o que faz com que seja difícil traçar 

um perfil único da família brasileira. No Brasil, graças aos preceitos legais da Constituição 

Federal de 1988, atualmente, a família pode ser constituída por pessoas que moram no 

mesmo lugar e que tenha por objetivo construir um lar com base somente nos vínculos 

afetivos, independente de matrimônio. Este estudo teve por objetivo analisar como a 

construção social da família na contemporaneidade tem impactado na trajetória escolar do 

estudante, na visão do próprio estudante. Podemos inferir que, assim como a família, a 

escola, em função da dinâmica da realidade, tem passado por inúmeras transformações, 

adaptando-se e correspondendo às demandas da sociedade que as representa. O aspecto pelo 

qual difere a escola e a família consiste na tarefa de ensinar, uma vez que, a escola tem a 

função de desenvolver a aprendizagem dos conhecimentos construídos socialmente em 

determinado tempo histórico, de ampliar as possibilidades de convivência social e, ainda de 

legitimar uma ordem social; enquanto a família tem a tarefa de promover a socialização da 

criança, incluindo o aprendizado de padrões comportamentais, atitudes e valores aceitos pela 

sociedade. Diante do exposto, a pesquisa de natureza qualitativa, descritiva e exploratória 

foi desenvolvida como pesquisa de campo na Escola Estadual Profª Elizabeth Maria Bastos 

Mineiro, na cidade de Várzea Grande - MT, na perspectiva do Construcionismo Social, o 

qual se apresenta como uma possibilidade para compreender e explicar os processos pelos 

quais as pessoas relatam, explicam ou de alguma outra maneira dão sentido ao mundo em 

que vivem e do qual extraímos o aporte teórico para condução e execução desta investigação. 

 

Palavras-chave: Novas Formações Familiares. Ensino. Escola. Estudante. Trajetória 

Escolar. 



ABSTRACT 
 

 

FREITAS, N. L. D. S. Social Construction of the Family: Family formations in 

contemporary times and impacts on school trajectory, under the student's view. 

Master's Dissertation in Teaching. Advisor: Degmar Francisco dos Anjos. Cuiabá: 

University of Cuiabá (UNIC), 2020. 

 
Over time, due to the dynamics of reality, the concept of family has undergone processes of 

reframing. In this direction, in the present times, in view of the accelerated temporal 

transformation, there are many changes that life in society has been going through, among 

which the family is not immune, which makes it difficult to draw a unique family profile. 

Brazilian. In Brazil, thanks to the legal precepts of the Federal Constitution of 1988, 

currently, the family can be made up of people who live in the same place and whose 

objective is to build a home based only on affective bonds, regardless of marriage. This study 

aimed to analyze how the social construction of the family in contemporary times has 

impacted the student's school trajectory, in the student's own view. We can infer that, like 

the family, the school, due to the dynamics of reality, has undergone countless 

transformations, adapting and responding to the demands of the society that represents them. 

The aspect by which the school and the family differs is the task of teaching, since the school 

has the function of developing the learning of the socially constructed knowledge in a given 

historical time, of expanding the possibilities of social coexistence, and even of legitimizing 

a social order; while the family has the task of promoting the socialization of the child, 

including the learning of behavioral patterns, attitudes and values accepted by society. Given 

the above, the research of a qualitative, descriptive and exploratory nature was developed as 

a field research at the State School Profª Elizabeth Maria Bastos Mineiro, in the city of 

Várzea Grande - MT, in the perspective of Social Constructionism, which presents itself as 

a possibility for understand and explain the processes by which people report, explain or in 

some other way give meaning to the world in which they live and from which we extract the 

theoretical support for conducting and carrying out this investigation. 

 

Keywords: New Family Formations. Teaching. School. Student. School Trajectory. 
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INTRODUÇÃO 

 

Embora para a Sociologia o termo instituição se apresente como um conceito 

complexo, portanto difícil de definir; existem diferenças entre as distintas microinstituições 

que envolvem a paternidade, a maternidade, o matrimônio etc. e as macroinstituições como 

a família, a Igreja, o aparelho estatal etc. (SOUTO, 1985). Contudo, uma característica que 

perpassa tais instituições consiste na regulação no campo de dinamismo no que tange à 

comunicação entre as pessoas. Nesta direção, o termo instituição significa “um conjunto de 

normas que se aplicam num sistema social e que definem o que é legítimo e o que não é 

nesse sistema” (SOUTO, 1985, p. 211). Ou seja, elas “são um sistema de normas que 

regulam as relações entre os indivíduos e que definem como estas relações devem ser” 

(SCOTT, 1996, p. 12). 

Do ponto de vista sociológico, a instituição, independentemente de sua característica, 

seja micro ou macro, consiste em um instrumento de socialização elaborado pelo ser humano 

com a tarefa de auxiliar na organização das relações interpessoais entre seus pares. Ela pode 

normatizar, legalizar, legitimar as ações humanas na perspectiva social. Além disso, ela é 

responsável pela solidez e firmeza relativas às articulações na sociedade. 

São diversos os espaços sociais investigados pela Sociologia, sendo que alguns deles 

interferem e influenciam na relação entre as pessoas (SOUTO, 1985). A dimensão familiar 

também é compreendida como um espaço fundamental como fonte de socialização, sendo 

responsável por ensinar os repertórios necessários que devem ser apreendidos e colocados 

em prática no dia a dia entre as pessoas (LASCH, 1991). Por serem a família e a escola 

instituições, elas são as primeiras entidades com as quais a pessoa tem contato no início da 

vida e durante esta. Todavia, as modificações advindas da vida social têm alterado as 

possibilidades de relacionamento nas famílias e consequentemente na escola, de modo a 

constituir novas formas de relacionamento entre o ser humano e o meio. 

O conjunto familiar é perpassado pela dimensão simbólica do nascer ao morrer, 

percurso em que o homem experiencia vários rituais clivados de símbolos, tais como os 

sentidos divinais dos pais que evidenciam o símbolo, modifica e influencia as atitudes, 

formas de pensar e o sentimento dos filhos perante o novo. 

Por isso, é possível inferir que a família possibilita a aprendizagem de normas sociais 

que permitem a interação das pessoas no interior de suas dimensões relacionais. Assim, a 

família passa aos seus membros um modo de agir e pensar que são aceitos ou não 

socialmente, que são muito precocemente identificados e assimilados pelas crianças. A 
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compreensão quanto aos diferentes papéis sociais vai se estabelecendo e condicionando as 

formas de ser da criança no mundo durante sua fase infante (STEWART; GLYNN, 1978). 

Na perspectiva de um espaço de vivências, a família cumpre com diferentes funções 

na vida do homem em um contexto social, dentre as quais podemos destacar: a perpetuação 

da espécie humana; o cuidado com os idosos e incapazes; atribuição do respeito (SOUTO, 

1985); a coletivização da pessoa no que tange aos condicionantes da vida em sociedade, no 

sentido de assegurar a estabilidade (LASCH, 1991; LOURAU, 1996). 

A instituição escolar consiste em um espaço de socialização onde tem início as 

primeiras relações de amizades e interações com diferentes culturas e classes sociais. A 

escola abriga uma comunidade que manifesta certa diversidade, da qual as famílias dos 

estudantes não estão imunes. Neste sentido, a escola não pode deixar de se preparar para 

melhor acolher as diferentes configurações familiares, as quais, na contemporaneidade, 

manifestam-se com maior veemência ao reivindicarem seu espaço na sociedade e, portanto, 

também no ambiente escolar. 

E então, é possível afirmar que estas novas possibilidades de formações familiares 

podem influenciar de forma direta a vida do adolescente e do jovem, e tais influências se 

refletem no dia a dia da trajetória escolar dos mesmos, muitas vezes impactando no aumento 

do índice de evasão escolar e depressão. Nesta direção, percebe-se que assim como o espaço 

familiar, a escola, em função da dinâmica da realidade, tem passado por inúmeras 

transformações, adaptando-se até para corresponder às demandas sociais que representa. A 

escola contempla um contexto diversificado de culturas, somadas aos valores sociais e 

necessita oportunizar o desenvolvimento e aprendizagem dos cidadãos de forma a respeitar 

as diferenças. 

Partindo da dinâmica da realidade, diante das mudanças econômicas e sociais, alguns 

segmentos da sociedade, tais como os espaços jurídicos, a mídia e algumas instituições 

escolares têm se ocupado em melhor acolher, oportunizando a expressão das diferentes 

formas de organização do núcleo familiar em seus espaços. 

Importante se faz destacar que a motivação para a realização desta investigação 

incide na compreensão de sentidos produzidos por adolescentes e jovens oriundos das novas 

formações familiares, quanto aos impactos deste fenômeno nas suas vidas no contexto de 

suas trajetórias escolares. Nesta direção, o Construcionismo Social se caracteriza como um 

caminho de reflexão e apropriação desses sentidos. 

A pesquisadora, no desenvolvimento de suas atividades junto à Diretoria de Ensino, 

na lida com os alunos, em especial do Ensino Médio Integrado, como Técnica em Assuntos 
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Educacionais no Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, em Cuiabá-MT, percebeu que a 

incidência de fatos relacionados à dificuldade de aprendizagem, somado a outros fatores, 

como depressão e bullying, culminam em boa medida, na evasão escolar. 

Partindo do resultado do processo evolutivo humano e consequentemente das leis 

que regem as relações humanas, a instituição familiar na contemporaneidade carece de ter 

proteção especial do Estado para exercer o poder familiar de forma equilibrada, o que tem 

possibilitado novas conjunturas de família. 

Assim sendo, este estudo, na perspectiva do seu objetivo geral, busca analisar como 

a construção social da família na contemporaneidade tem impactado na trajetória escolar do 

estudante, na visão do próprio estudante. Como objetivos específicos busca-se: 

 Identificar os tipos, as causas e os fatores associados aos problemas que 

afetam a adolescência e a juventude e que interferem na vida escolar dos 

discentes; 

 Conhecer o sentido e o significado da família na concepção dos estudantes; 

 Identificar sob a ótica dos adolescentes e jovens em que medida a família 

contribui para a evasão, depressão e bullying por jovens em idade escolar; 

 Conhecer as propostas de prevenção/redução dos problemas relacionados a 

adolescência e juventude que afetam a vida escolar dos estudantes; 

 Identificar qual papel os estudantes atribuem a si e aos outros atores sociais 

no enfrentamento dos problemas relativos à sua trajetória escolar. 

Para situar o leitor e tornar a leitura deste texto dissertativo uma experiência positiva, 

o mesmo encontra-se divido em quatro capítulos. No primeiro capítulo apresenta-se a 

relevância da articulação entre a família e a escola no processo formativo do adolescente e 

jovem. 

No segundo capítulo é evidenciado o elo entre o Construcionismo Social e a 

linguagem, no intuito de explicitar a articulação deste movimento crítico contrário à 

naturalização do fenômeno psicológico, na perspectiva da percepção de que este fenômeno 

considera que os conhecimentos gerados são produtos culturais, portanto, construídos 

socialmente, o que produz sentido à linguagem no contexto de sua materialização, aspecto 

que irá embasar a análise dos dados obtidos durante a realização da pesquisa. 

O terceiro capítulo apresenta o percurso metodológico de forma a evidenciar a 

metodologia utilizada para atender aos objetivos propostos nesta investigação de natureza 

qualitativa, descritiva e exploratória. 
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O quarto capítulo descreve os dados obtidos por meio da investigação e análise 

mediatizada pelo viés do Construcionismo Social e por fim, com o mesmo nível de 

importância, apresenta as considerações finais concernentes ao estudo de forma a contribuir 

com outras pesquisas voltadas para a temática relativa às novas formações familiares. 



 

CAPÍTULO I A RELEVÂNCIA DA ARTICULAÇÃO ENTRE A FAMÍLIA E A 

ESCOLA NO PROCESSO FORMATIVO DOS ADOLESCENTES E JOVENS 

 
Em conformidade com o pensamento de Stering (2015. p.19), “A educação constitui 

algo inerente à vida humana, portanto, em uma perspectiva histórica ela é concebida como 

mecanismo de transformação e mudança da sociedade, sendo, desta maneira, responsável 

pela plena formação humana para a vida”. Guzzo (1990) menciona que o sentido etimológico 

da palavra educar diz respeito a promover, assegurar o desenvolvimento de capacidades de 

plenitude, sendo que geralmente, esta tarefa tem sido assumida pela família. 

Já em relação ao grupo familiar, a visão de Bock, Furtado e Teixeira (1999) é a de 

que ele possui uma função social verificada mediante necessidades sociais, sendo que dentre 

suas funções encontra-se o dever de garantir as condições para que as crianças possam 

exercer no futuro atividades produtivas, bem como, a tarefa de educá-las a fim de que 

“tenham uma moral e valores compatíveis com a cultura em que vivem” (p. 238). 

Oliveira (2002, p.16) destaca a finalidade da família afirmando que “a educação 

moral, ou seja, a transmissão de costumes e valores de determinada época torna-se, nesta 

perspectiva, seu principal objetivo”. A família é responsável pelo modo de ser e agir que a 

criança adotará e do exercício de seus comportamentos sociais, sendo dever essencial da 

família conduzir o desenvolvimento e atitutes comportamentais tidas como adequadas, em 

consonância com os padrões sociais existentes em dada sociedade. 

A instituição escolar consiste no espaço escolhido para desenvolver o papel da 

socialização do conhecimento. Saviani (2005) percebe o espaço escolar como aquele que 

não faz relação com o senso comum, mas sim com a ciência e, que a escola tem a função de 

proporcionar aos alunos as ferramentas que possibilitem o acesso ao conhecimento (ciência) 

e aos rudimentos (bases) desse saber. 

Fica evidente que o apoio da escola no desenvolvimento do aluno é específico à 

transmissão do saber culturalmente organizado e às diversas áreas do conhecimento. Com 

relação à família, “um dos seus papéis principais é a socialização da criança, ou seja, sua 

inclusão no mundo cultural mediante o ensino da língua materna, dos símbolos e regras de 

convivência em grupo, englobando a educação geral e parte da formal, em colaboração com 

a escola” (POLÔNIA & DESSEN, 2005, p. 304). 

Essas duas instituições possuem objetivos diferenciados, mas são objetivos que se 

relacionam, considerando que “compartilham a tarefa de preparar as crianças e os jovens 

para a inserção crítica, participativa e produtiva na sociedade” (REALI & TANCREDI, 
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2005, p. 240). Pode-se afirmar que mesmo sendo instituições socializadoras distintas, as 

mesmas evidenciam aspectos comuns e divergentes: compartilham o dever de preparar os 

sujeitos nos aspectos socioeconômicos e culturais, mas divergem nos objetivos que têm na 

tarefa de ensinar. 

Portanto, ao observarmos o cenário que abriga o homem na sociedade, fica 

perceptível que ambas instituições são dois contextos de realização essenciais para a 

composição da trajetória de vida das pessoas e, consequentemente, para a promoção do 

desenvolvimento humano. 

Nos tempos atuais, tendo em vista a dinâmica da realidade, são muitas as 

transformações pelas quais a instituição social familiar vem passando, tornando-se difícil 

fazer um único perfil da família brasileira. Entretanto, importante se faz ressaltar que 

algumas tendências se destacam nas novas formações familiares tais como: decréscimo da 

quantidade de pessoas na família, aumento de divórcios e recasamentos, maior participação 

da mulher na manutenção econômica do lar, casais com dupla carreira profissional, 

diferentes maneiras de compartilhar papéis nas funções parentais, entre outros. 

Mesmo diante de um mundo perpassado pela modernidade, algumas configurações 

parentais ainda sofrem preconceitos diante de interpretações oriundas de uma cultura 

tradicional que distancia seu olhar da existência de diferentes famílias. Dentre essas novas 

tipologias familiares encontram-se ainda as uniões homoafetivas, que contam com a Lei Nº 

11.340/06 (BRASIL, 2006) como meio de diminuir as formas de preconceito em relação à 

sua dinâmica. 

Dias (2009), destaca que embora a denominada Lei Maria da Penha tivesse a intenção 

de proteger as mulheres, ela acabou por reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo 

como instituições familiares e, como consequência, desenvolveu a ampliação formal do 

conceito de família. No mesmo aspecto, em conformidade com a Lei Nº 12.010/09 

(BRASIL, 2009) do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), casais homossexuais 

passaram a ter o direito de adotar menores de idade, desde que os mesmos tenham solidez 

na família e fortes vínculos afetivos entre os menores e os requerentes. 

Ainda em consonância com o ECA (BRASIL, 2009), o seu artigo 42 afirma que a 

adoção pode ser feita tanto por um homem, quanto por uma mulher, juntamente ou não, sem 

que haja a necessidade do casamento. 

E então, essas novas famílias apresentadas neste século XXI, que vão além da família 

tradicional, contrariam a visão que se tinha de pater familias em que o poder familiar 

consistia em uma prática exclusivamente do homem. 
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Podemos inferir que o contexto familiar consiste no lugar ideal para a evolução 

humana, sendo vista pela sociedade como suporte estrutural ao processo de criação 

identitária, ou seja, é o lugar onde a biografia da pessoa começa a ser escrita. 

Segundo Houzel (2004), é possível compreender que nos últimos tempos, dadas as 

alterações e convívios psicossociais que envolvem as novas gerações e seu meio, em especial 

no ocidente, a família passou a admitir novas características sociais e culturais, formando 

assim novas individualidades de configurações parentais. 

Tradicionalmente a clássica definição de família compreende que a união 

institualizada pelo casamento é vista por alguns setores como uma entidade indissolúvel. 

Esta visão transcorre na descrição de família existente nos dicionários, que declara que ela 

consiste no grupo de pessoas que reside sob o mesmo teto (MICHAELIS, 2002). 

Para Donati (2008) a família refere-se a um vínculo social que transmite referências 

simbólica e intencional, constituindo laços afetivos entre as pessoas. Foucault (2006), por 

sua vez, compreende que a família deve incumbir-se de uma figura material como auxílio 

mais próximo da criança, propiciando a ela um ambiente de sobrevivência e prosperidade. 

O resultado dos novos conceitos dos princípios familiares estimulados pela 

sexualidade que passou a ser algo primordial do indivíduo, deixa em evidência a ampliação 

da quantidade de separações e divórcios pela convivência conjugal prematura entre jovens, 

além das inúmeras famílias monoparentais assumidas em sua grande maioria por mulheres 

(BRASIL, 2010). Ademais, com a perspecitva de conceber filhos sem a união matrimonial 

possibilitou o surgimento de novas experimentações de vivências sociais (CASTELLS, 

2003). 

Hoje, a anuência da união do casamento homossexual e as mudanças do conceito de 

família, mediante Lei Federal de 1988, do Código Civil, que entrou em vigor no ano de 2002, 

teve por finalidade seguir as dinâmicas culturais, normatizar leis atuais, como o divórcio e 

mecanismos constitucionais relativos à família. Fica evidente que o tipo tradicional de 

família deixa de ser aquela considerada “legítima”, sendo constituída pelo casamento, 

formando o eixo central do direito da família (IAMAMOTO, 2004). 

Segundo Dias (2009), as famílias modernas ou contemporâneas se constituem em 

um núcleo evoluído a partir do desgastado modelo clássico, matrimonializado, patriarcal, 

hierarquizado, patrimonializado e heterossexual, centralizador de prole numerosa que 

conferia status ao casal. Atualmente, em uma perspectiva remanescente, faz opção por uma 

prole reduzida, sendo que os papéis se sobrepõem, se alternam, se confundem ou mesmo se 

invertem, com modelos também confusos, sendo que a autoridade parental se apresenta não 
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raro diluída ou quase ausente. Em função do constante aumento na expectativa de vida, passa 

a ser multigeracional, fator que diversifica e dinamiza a socialização. 

 

 
1.1 O Histórico relativo a trajetória da família 

 

 
Ao longo do tempo, em função da dinâmica da realidade, o conceito de família vem 

passando por significativas transformações, em especial no século XXI. Em um contexto 

histórico na ocasião do período medieval, a família "era uma realidade moral e social, mais 

do que sentimental" (ARIÈS, 2006). 

A formação praticada junto à criança era igual à educação desenvolvida para o adulto. 

A formação da criança era realizada no intuito de repassar uma ocupação, tendo em vista 

que o domínio de uma profissão era condição para a atuação no futuro, pois em um curto 

espaço de tempo a criança trabalharia. 

Na prática, mediante a convivência com o adulto no dia a dia que o infante contraía 

o conhecimento relativo à sua rotina, que naquele tempo, era a vida de serviço existente até 

então. A escola neste tempo histórico era destinada à elite, inexistia diferença de faixa etária 

e tinha por finalidade educar nos diferentes aspectos, mediante uma forma rígida. 

Ao realizar pesquisas relativas à escola, no que tange a especificidade com relação a 

idade, é incomum encontrar referências claras, uma vez que no século XVII, este fator não 

era importante, o que importava mesmo era o conteúdo a ser aprendido. 

Com o passar do tempo, uma nova concepção de infância surge. Nogueira (2006) 

destaca que: “Tendo se tornado quase impossível a transmissão direta dos ofícios dos pais 

aos filhos, o processo de profissionalização passa cada vez mais por agências específicas, 

dentre as quais a mais importante é, sem dúvida, a escola” (p. 161). Na prática, a escola 

ganha legitimidade e passa a ser um local privilegiado para a educação do infante. 

Ariès (2006) aponta que na medida em que os adultos vão modificando a maneira de 

ver a criança, também vão alterando o modo de tratar a infância, e como consequência, o 

espaço formativo perde o caráter de abrigo junto às famílias populares. 

É no contexto da existência desse novo modelo que a educação deixa de ser privilégio 

exclusivo da família, passando a ser tarefa da escola. Tal processo de transformação não se 

deu de forma simples e fácil, houve resistências e ocorreu gradativamente. Rego (2003) 

menciona que as duas instituições dividem no cotidiano da vida social as atribuições 

formativas voltadas para o processo educativo das novas gerações. 
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Portanto, o cuidado da escola consiste no conteúdo a ser ministrado, sendo que no 

contexto familiar as preocupações basilares são outras, dentre elas estão o meio de proteção, 

socialização e desenvolvimento das condições básicas e também sociais, amorosas e 

cognitivas das crianças. 

Dessen e Polônia (2007) percebem como instâncias educativas tanto a escola como 

a família. Contudo, na segunda perspectiva, a criança possui vínculos de pertencimento. É 

possível constatar que todos os ambientes educativos influenciam no processo formativo da 

criança, no sentido de motivar a mesma para desenvolver seu potencial criativo. 

Nessa percepção, pode-se afirmar que a família é a raiz de toda e qualquer 

aprendizagem humana, mediada por sentidos e práticas culturais particulares que dão origem 

à possibilidades no que tange às vivências interpessoais e de edificação em nível individual 

e coletivo, pois as relações familiares permitem que seus atos junto às novas gerações se 

traduzam no comportamento da criança, no modo de pensar e de agir. E tal influência é 

contínua durante a adolescência e a juventude. 

Nogueira (2006) chama a atenção para algumas mudanças relativas ao contexto 

familiar e lembra que na atualidade o ser criança tem outro significado, uma vez que, nos 

tempos atuais é possível atribuir à infância um papel de preparação para a vida adulta. Trata- 

se de uma fase basilar na vida do ser humano. É como se a infância fosse o sustentáculo da 

vida do futuro adulto, razão pela qual esta fase deve ser respeitada. A criança de hoje, 

diferente da que foi um dia, não é um adulto em miniatura. 

No momento atual, o filho não é consequência, mas fruto de um desejo, razão pela 

qual existe toda uma preocupação com seu processo formativo. Ao mesmo tempo em que 

um filho requer cuidado e atenção, ele porta-se como realização de um projeto de vida de 

quem o concebeu. 

Na mesma concepção encontra-se o jovem que experiencia uma fase da vida passada 

por grandes transformações, o que requer um olhar sensível, a fim de que este tenha as 

condições de se desenvolver e agir como um ator social com capacidade para transformar 

sua realidade e apresentar possibilidades de transformação também do espaço em que vive. 

A história revela que até a sociedade medieval, no século XVIII, existia uma separação no 

que diz respeito à infância e à vida adulta. Contudo, tal separação social se dava sem 

divisões de fases, inexistindo a preocupação da pessoa como adolescente. Foi a partir do 

século XVIII, mediante à expansão da economia mercantil e a transformações diversas 

ocorridas na sociedade como a afirmação da classe burguesa, via prática do comércio e 

exploração do homem pelo homem e o surgimento da área educacional, no início 
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do século XIX, que passa a diferenciar o dualismo e a seletividade (VARELA & URIA, 

1992). 

Nesta direção, a juventude e a adolescência passam a ser vistas como fases diferentes 

das outras fases de desenvolvimento da vida da pessoa. Mas, só no século XX, afirma Ariès 

(2006), que a escola, a organização militar (Estado) e as instituições confessionais passam a 

se preocupar com a identificação social e política da juventude, colocando esses sujeitos em 

espaços organizados, possibilitando a expansão dos jovens nos diferentes setores sociais e o 

surgimento de novos conceitos e significados juvenis. A partir de então, várias indagações 

sobre a juventude têm motivado estudiosos de diversos ramos da ciência em busca de 

justificativas que esclareçam as alterações ocorridas nessa etapa da vida. 

Abramo (1997) declara a juventude como sendo uma questão social, ou seja, um ciclo 

complexo da vida, tendo em vista as emoções que estimulam nos jovens, tais como violação 

de normas e resistência, e, portanto, carece do auxílio dos adultos. A autora destaca que nos 

anos 50 e início da década de 60 do século XX, assinalara-se, nos países do primeiro mundo, 

a desagregação entre os jovens e a família, realçando a busca dos mesmos por mais 

autonomia e liberdade. 

Nos anos 60 e 70 os movimentos de jovens estudantes seguiram marcados pelo ávido 

consumo da música, causando uma ruptura com as normas determinadas, com os modos de 

hegemonia. As décadas de 80 e 90 apontam para a busca de princípios à sombra da 

uniformidade da classe adulta. Abramo (1997), ressalta que nessa fase, os jovens mostram- 

se como modelo projetivo da sociedade. 

Fica evidente diante de uma rápida leitura histórica, que é impossível ancorar em 

uma única definição de juventude, tão pouco estática, haja vista que em um determinado 

período e tempo histórico, cada geração carrega vestígios próprios de dado contexto social, 

o que nos leva a crer que as pessoas são persuadidas pelo grupo social em que vivem e, 

consequentemente, se comportam e agem de forma diferenciada. Podemos afirmar que a 

definição de "adolescência e juventude" vêm se alterando no decorrer do processo de 

formação da civilização humana. 

Assim, de acordo com Pais (1993), existem na atualidade diferentes juventudes, 

olhares e conceitos que a explicam, conforme suas abordagens. Na realidade, podemos 

considerar a juventude por diferentes óticas. A corrente geracional desenvolvida por 

estudiosos pertinentes à denominada Sociologia das Gerações, concebe a expressão 

juventude mediante uma demarcação social, isto é, uma etapa na vida do indivíduo que 

começa com o fim da infância e termina com o início da fase adulta. 
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A corrente classista por sua vez entende que a juventude é um grupo social único, 

com diferentes culturas, padrões sociais, econômicos e políticos. É possível afirmar que tem 

a juventude como um momento de transição e reprodução de papéis sociais. Razão pela qual 

se faz importante auxiliá-los a fim de que tenham condições de fazer escolhas, o que 

culminará no seu sucesso ou insucesso. 

Pais (1993) esclarece que esse modo de idealizar a juventude dispõe a todo momento 

a transição dos jovens pelos contrastes sociais. Logo, a sistematização educativa e a 

circunstância social dos jovens determinariam que os filhos de operários se tornassem tal 

qual seus pais. Carrano (2000), assimila que a juventude tem que ser entendida como uma 

obscuridade mutável em que os jovens são diferentes em suas vivências, seus ambientes, 

fases sociais e suas identidades. 

 

 
 

1.2 A Relação Escola-Família 

 
 

Desde que o indivíduo chega ao mundo, este inicia o processo de participação social 

mediante ação familiar. Nesta direção, acaba por colocar em prática os valores que lhe são 

apresentados como referência e que são produzidos na instância familiar. 

As vivências experienciadas no conjunto familiar vão sendo transformadas e a cada 

geração passa por mudanças naturais continuamente, sendo que o ambiente externo colabora 

com este processo de forma a influenciar as novas gerações no seu modo de ser e, 

consequentemente, de agir em relação aos aspectos culturais, culminando assim na 

edificação de sua personalidade. 

É possível conjecturar que os novos tipos de família, originadas mediante tipologias 

atuais certamente produzem influência e tem como consequência reações que se traduzem 

no processo de socialização familiar. O cenário evidencia que a mulher a cada dia que passa 

está mais independente, de forma a conquistar mais e mais espaço no mundo e no mercado 

de trabalho e o casamento se apresenta não mais como um destino. Ela agora pode escolher 

ficar solteira, opção que muda necessariamente os papéis desempenhados pelos atores 

sociais pertencentes à família (DESSEN e POLÔNIA, 2007). 

A figura maternal deixa de ser única no cuidado dos filhos e a figura masculina 

igualmente deixa de ter exclusividade no provimento do sustento familiar, uma vez que 

também a mulher contribui financeiramente com a família. 
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Na verdade, a mulher vai aos poucos assumindo dupla jornada de trabalho, sendo 

que, além de resolver as questões relativas à sua profissionalidade extra casa, ela também 

tem como tarefa resolver internamente suas obrigações junto ao lar, o que requer que 

algumas questões sejam repensadas, no que diz respeito ao cuidado e atenção junto às novas 

gerações. Assim, em geral, as crianças ficam mais tempo nas escolas e também os pais 

acabam por colaborar com os cuidados junto aos filhos. 

Nogueira (2006) destaca que, no que diz respeito à família ocidental, existem 

algumas características comuns relativas àquelas pertencentes aos países industrializados, 

que podem ser constatadas mediante um balanço demográfico. Neste sentido, suas principais 

mudanças incluem: 

a) o refecimento do casamento, o que abre espaço para novas possibilidades de união; 

b) a opção pelo casamento e por ter filhos em idade mais avançada; 

c) possibilidades de criação de famílias de tipologias diferentes da convencional ou 

tradicional; 

d) número reduzido de filhos, ressignificação do trabalho feminino, adesão a 

diferentes formas contraceptivas e diferentes formas de ver o mundo. 

Fica perceptível que o cenário que inclui a vida em sociedade e os hábitos familiares 

sofreram alterações. Se há algum tempo, ter filhos se apresentava como algo natural, na 

atualidade as pessoas podem optar por tê-los ou não. A decisão relativa a procriação pode 

ser planejada e serem considerados diferentes aspectos que algum tempo atrás era 

impossível. 

Todo o processo de transformação pelos quais a sociedade vem passando reflete 

diretamente no dia a dia das instituições formativas, seja ela familiar ou não. Nesta direção, 

a cada dia que passa, a questão temporal interfere na vida das pessoas pelo fato de que os 

pais e/ou responsáveis pelas novas gerações possuem um tempo limitado para dar atenção 

aos filhos. Na visão de Nogueira (2006) “A conjugação de todos esses fatores acarretará uma 

redefinição do lugar do filho, que terá por consequência um forte desenvolvimento e 

diversificação do papel educativo da família” (p. 160). 

Ainda Nogueira (2006) concebe que a nova tipologia familiar aumenta de maneira 

considerável a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, uma vez que, estes agem 

como exemplo a ser seguido, influenciando por meio dos erros e acertos, mediante 

concepções, ações, fazeres e práticas educativas, o que em geral ocasiona algum tipo de 

sentimento, seja de orgulho ou de culpa. 
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Na perspectiva do currículo, a educação desenvolvida pelas escolas assume uma 

particularidade sistemática e intencional, tendo como prioridade o desenvolvimento 

intelectual sem esquecer da importância dos outros fatos, dentre eles, o emocional e o físico 

etc. (PATTO, 1981). A instituição escolar consiste em uma entidade que congrega inúmeras 

maneiras de conhecimento, valores e regras e que também está envolvida em diversas 

relações de conflitos (MAHONEY, 2002), o que na família não é diferente. Gomes (1996), 

compreende que a escola consiste em um lugar privilegiado, no qual seus integrantes são os 

protagonistas do fazer educativo. 

As instituições familiares e escolares fazem parte do processo formativo das novas 

gerações e objetivam garantir aos seus membros o direito integral, englobando não só a 

formação intelectual, mas também a cidadã (LACASA, 2004). 

As crianças, os adolescentes e os jovens da atualidade convivem com diferentes 

arranjos relacionados às famílias que se distinguem das tradicionais, formadas por pai, mãe 

e irmãos. Conhecer e compreender as bases familiares e seus costumes, se tornou parte 

fundamental da trajetória escolar (DESSEN; POLÔNIA, 2007), com o intuito de prevenir os 

problemas que envolvem a trajetória escolar destes, tais como a evasão escolar, a depressão, 

o bullying. 

Por diversas vezes, os professores e equipe escolar percebem a falta dos responsáveis 

na vida escolar de seus filhos, e carecem de pensar em um meio para a efetiva participação 

familiar e dos respectivos responsáveis no acompanhamento do aprendizado dos alunos. 

Nos dias atuais, são realizadas periodicamente entrevistas e reuniões com familiares, 

com a finalidade de compreender o perfil do aluno e sua realidade familiar. Outros 

mecanismos de diálogo entre os pais e os profissionais da educação são agendas e bilhetes 

para marcar reuniões para serem apresentadas alternativas de soluções ou troca de ideias 

(COLLARES; MOYSÉS, 2017). 

Contudo, enfatiza Lacasa (2004), que é dever da escola auxiliar pais e alunos em 

relação às diversas configurações familiares, além de apoiar as famílias com novos métodos 

de acolhimento. Para citarmos um exemplo, ao invés de haver uma comemoração ao dia das 

mães e dos pais, deveria existir a celebração ao dia da família. 

Desse modo, toda e qualquer composição familiar poderia participar, sem que 

houvesse discriminação pelo fato de se ter uma família diferente da tradicional. Assim se faz 

notória a importância de que toda equipe diretiva da escola, os professores e demais 

funcionários tenham a compreensão de que toda e qualquer relação afetiva deva ser 
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respeitada e com isso a criança também seja cuidada e amada, podendo ter uma vida feliz, 

independente da tipologia familiar a qual está incluída. 

Nesse sentido, “O contexto escolar, dito por muitos: minha segunda família é 

privilegiada, porque a escola constitui um espaço social sensível à manifestação das 

diferenças, como mostram estudos e pesquisas de sociólogos.” (PRETTO, 2015, p. 71). 

Souza (2007) preconiza que os encontros entre os responsáveis e a escola não são 

devidamente estruturados com relação aos horários e ambientes que permitam a participação 

da família, e ainda a existência de preconceitos relacionados aos diferentes arranjos 

familiares, racismo, classe social, bem como as ideologias presentes nas camadas menos 

favorecidas. Reforça ainda, o autor, que em sua grande maioria, o contato mantido pela 

escola com as famílias, muitas vezes acontece por meio de convocações. 

Contudo, por diversas ocasiões quem comparece é a mãe, a qual é submetida a 

simplesmente ouvir queixas e se cientificar sobre os registros de indisciplinas e dificuldades 

no desenvolvimento cognitivo e interpessoal de seus filhos. Somados a esses aspectos, as 

mães também são orientadas a encaminhá-los aos profissionais da área de saúde mental, tais 

como psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, entre outros. 

Em face às diversas realidades de família que adentram à escola, autores como 

Furlani (2008a), Donati (2008), entre outros, têm se dedicado às pesquisas e trabalhos 

relativos ao conceito de família, propondo, inclusive, atividades didáticas para serem 

ensinadas aos estudantes, a fim de identificar os variados modelos/arranjos familiares e 

evidenciando as formas de uniões conjugais permeadas por vínculos afetivos e convivências 

mútuas. “Além da representação hegemônica da família heterossexual, nas famílias atuais 

destacam-se também aquelas constituídas entre pessoas do mesmo sexo” (FURLANI, 2008a. 

p. 80). 

Em se tratando da participação dos pais na escola, Paro (1999) explica que trata-se 

de uma ação compartilhada entre duas instâncias formativas. Portanto, em nada tem a ver 

com auxílio ou divisão de tarefas. O autor chama a atenção para a necessidade do 

desenvolvimento profícuo da função pedagógica, contudo, jamais doutrinária no que diz 

respeito à escola em relação aos pais e/ou responsáveis pelos alunos. O desejável é que 

ocorra o envolvimento de todos os atores sociais participantes do processo educativo. 

Embora socialmente a escola tenha sofrido críticas em relação ao seu papel, ninguém 

nega a imprescindibilidade da sua função formativa. A escola na perspectiva de um lócus 

privilegiado de formação carrega em si a responsabilidade de motivar a participação dos 

pais, responsáveis e da sociedade na vida escolar do estudante. 
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Nogueira (2006) compreende que tal responsabilidade incide também no sentido de 

viabilizar maneiras de inserir os filhos na sociedade. Para tanto, aos pais recai a 

responsabilidade de desenvolver algumas estratégias para auxiliar os filhos na elaboração de 

seus projetos de vida. 

Vigotsky (2007, p. 94) afirma que “o aprendizado das crianças começa muito antes 

de elas frequentarem a escola”. Nesta direção, fica perceptível que o que irá tornar a 

aprendizagem do adolescente ou jovem relevante, será o acompanhamento de um mediador, 

independente de quem seja este, se o pai ou um responsável, apenas. 

Dessa forma, a instituição escolar se torna responsável por articular em seu âmbito 

as diferentes vivências que as novas gerações trazem do espaço familiar, de modo a articular 

junto aos alunos os conhecimentos produzidos na escola com aqueles produzidos fora dela 

e por a criança passar parte considerável do tempo diário neste local, se faz necessário que a 

escola e a família estejam articuladas para desenvolver suas responsabilidades e influência 

no desenvolvimento do estudante. 

Paro (2007) evidencia a necessidade de aprender no cenário de satisfação. Ou seja, a 

visão do autor é a de que a aprendizagem deve ser perpassada por valores positivos, portanto, 

transmitidas de geração em geração, que se apresenta como um conteúdo cultural que carece 

de ser apropriado pelas novas gerações, mediante processo educativo. 

Por esta razão, a escola é vista como uma agência encarregada do desenvolvimento 

da educação sistematizada. Neste sentido, possui as mesmas responsabilidades que a família 

em se tratando da tarefa de educar. 

Para Durkheim (1978), a educação consiste no ato praticado pelos adultos a respeito 

das novas gerações, cuja finalidade é fazer nascer e florescer na criança as condições físicas, 

intelectuais e morais, requeridas pela sociedade em sua perspectiva nos mais diversos 

aspectos e, em especial, no meio em que a criança está inserida. 

É possível perceber que essa visão de educação admite a transmissão de uma herança 

cultural que age na vida do estudante, momento no qual ele passa a conviver com outros 

indivíduos e dá início a uma nova forma de socialização que acontece diariamente, mediante 

o acompanhamento de todo o processo educativo que se inicia na infância. 

Conforme Brandão (1982, p.12), “a educação existe sob tantas formas e é praticada 

em situações tão diferentes, que algumas vezes parece ser invisível”. Faz-se necessário 

compreender que os processos educativos se dão em ambientes diversos, e que a educação 

vai muito além da questão formativa planejada na instituição escolar e monitorada pelos seus 

responsáveis. 
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Por conseguinte, é importante que a escola valorize todos os conhecimentos 

construídos pelo aluno fora do âmbito escolar, uma vez que estes, assim como todo o 

conhecimento construído pelo aluno na escola, possui significado e importância 

semelhantes. 

Montandon (2005), compreende que os pais demonstram por meio de suas condutas, 

a influência na formação da personalidade e de outras características relativas ao 

comportamento dos filhos. Destaca as evidências apresentadas por alguns estudos, que 

articularam os modelos educacionais e o desenvolvimento da criança em seus 

relacionamentos com seus pares. 

Podemos afirmar diante da literatura mencionada até aqui, que as novas gerações tem 

como base a educação familiar e escolar para a sua formação. Neste sentido, a 

responsabilidade da família é de instruir seus filhos com os valores morais, bem como suas 

condutas a serem assumidas na sociedade, e a escola fica responsável a ministrar os 

conhecimentos perpassados de cientificidade. 

Em conformidade com o pensamento de Tiba (1996), a família é responsável pela 

formação da pessoa, ao passo que a escola se encarrega pela informação. Assim, o autor 

destaca que a instituição escolar jamais deve ocupar o espaço dos pais, uma vez que os filhos 

sempre terão essa condição, e os estudantes são temporariamente ligados às instituições 

escolares que frequentam. 

Fica nítida a diferença em relação as incumbências da família e da escola, assim como 

fica claro, na mesma medida, que uma instância precisa da outra, e caso uma dessas entidades 

não cumpram a contento a sua missão, haverá uma sobrecarga e, como consequência, o 

comprometimento do processo evolutivo da criança. 

A percepção de Montandon (2005) é a de que em se tratando das instâncias 

formativas, a criança não fica passiva aos acontecimentos que a inclui. Mesmo estando ainda 

em processo de formação, ela possui capacidade para selecionar, interpretar as experiências, 

construir estratégias que podem provocar a transformação na relação com seus pais de forma 

a suscitar mudanças nas práticas destes. É possível identificar a existência de um efeito da 

experiência da criança sobre as práticas desenvolvidas junto a elas. 

Dentro do contexto da importância, o papel do professor é fundamental para que as 

novas gerações possam gerar uma posição crítica sobre o mundo e se tornar pessoas 

autônomas. Para tanto, é importante que este tenha uma boa relação com o estudante. Outra 

questão importante diz respeito ao fato da aprendizagem não acontecer apenas na escola, 
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pois aprendemos em todos os instantes e em todos os lugares, quando estamos em contato 

com outras pessoas presenciando diferentes situações. 

Independente do local, são nas diferentes circunstâncias de relacionamento humano 

e de aprendizagem que desenvolvemos o que aprendemos não só em casa, mas também na 

escola e que se faz importante na realização de um trabalho conjunto para que exista um bom 

relacionamento entre família e escola. 

A parceria entre as diferentes instituições no processo formativo das novas gerações 

se faz imprescindível, a fim de obter resultados positivos e consequentemente pessoas com 

condições de intervir na vida do estudante com segurança e equilíbrio, pois independente do 

aspecto, a educação influencia no desenvolvimento humano. 

Vinha (2013) menciona que o estudante carece de experienciar os processos de 

socialização, seja nos aspectos primários, junto à família; ou secundários, mediante o ensino 

dos conhecimentos e aprendizagem dos valores sociais na perspectiva da alteridade e em 

condições para: sistematizar visões diferenciadas, gerenciar conflitos por meio do diálogo e 

compreender a importância de regras para o bom convívio. Ou seja, espera-se que o 

estudante no futuro tenha a capacidade de enfrentar situações diárias de forma consciente e 

saudável, independente do ambiente ao qual estará inserido. 

Na prática, quanto mais os filhos tiverem na escola uma inserção tranquila e 

participativa, maiores serão as chances de progredirem, uma vez que à família cabe a 

responsabilidade no desenvolvimento da educação de seu filho para que a inclusão destes, 

seja na escola ou na sociedade, aconteça de maneira equilibrada e exitosa. 



 

CAPÍTULO II O CONSTRUCIONISMO SOCIAL E A LINGUAGEM 

 
 

O surgimento do Construcionismo Social se dá no espaço acadêmico norte- 

americano, na década de setenta, articulado ao período de contestação à vertente 

Behaviorista. Ao analisar o contexto histórico que perpassa este tempo, Spink (2012), afirma 

ter existido um movimento crítico contrário à naturalização do fenômeno psicológico – 

percepção esta que desconsidera o fato de que os conhecimentos produzidos são produtos 

culturais, portanto, construídos socialmente. 

Diante dos muitos questionamentos relativos a esta visão, tem-se a crítica realizada 

por Kenneth Gergen à Psicologia Social, evidenciada em um artigo de sua autoria, 

denominado Social Psychology as History, estudo onde chancela o começo do 

Construcionismo Social (CASTAÑON, 2004). Contudo, o estudioso concebe o surgimento 

de tal concepção como sendo produto de todo um longo processo de desenvolvimento da 

psicologia, em busca de novos paradigmas que levassem à condução de novas possibilidades 

(JUSTO et. al, 2010). 

Tendo em vista a dificuldade em definir o Construcionismo Social, em função do 

fato de que há quem o estabeleça como um movimento, e quem o compreenda como uma 

teoria, ou ainda como uma postura, Gergen afirma na introdução de sua obra denominada 

The social constructionist movement in modern psychology que tal fenômeno busca situar 

sócio-historicamente esta nova manifestação emergente. 

No intuito de compreender a articulação de pensamentos e reflexões 

construcionistas, Castañon (2004) destaca alguns expoentes ligados ao movimento, dentre 

os quais, além de Kenneth Gergen, Rom Harré, Jonathan Potter, e John Shotter. Importante 

se faz destacar que relacionado a estes estudiosos, mesmo divergindo em alguns instantes 

em suas teorias e ideias, eles possuem como ponto de convergência a concepção de que o 

conhecimento é socialmente construído. 

Desse modo, tendo como referência Gergen, a fim de compreender o fenômeno, 

podemos perceber o Construcionismo Social como uma possibilidade de busca, mediante 

processos cotidianos, atribuindo significados às suas experiências e a si mesmos, tendo 

compreensão do que as pessoas falam, percebem e desenvolvem em suas vivências no 

contexto social. 

Spink (2011) considera que esta perspectiva em nada tem a ver com a epistemologia 

tradicional, uma vez que possui capacidade para transferir a explicação desses processos das 

regiões interiores produzidos pela mente para o exterior, mediante processos de interação 
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humana. Por certo, podemos inferir que é passível de observação a alteração de uma 

percepção representacionista para uma percepção ativa na construção. 

Tal postura exige abrir mão da ótica representacional do conhecimento que nos 

acompanha desde o início da modernidade clássica, tendo em vista que o conhecimento 

deixa de ser uma descoberta de dada realidade anteriormente instaurada, para ser 

compreendido como processo ágil de construção que instaura a realidade, que se configura 

como sendo as objetivações advindas de nossas convenções e práticas (SPINK, 2011). 

Fica evidente que se busca alcançar, mediante o olhar construcionista, a indagação 

permanente de tudo o que é visto como instituído. Pode-se pensar, por exemplo, o 

preconceito existente no meio social correlativo a homossexualidade. Para além de constatar 

a sua existência, via percepção construcionista, buscar-se-á a compreensão quanto sua 

historicidade e origem de tal fenômeno. 

Percebe-se então questionamentos de quando tais relações deixarão de ser toleradas 

e compreendidas em suas manifestações, ou qual seria o discurso deste comportamento 

quando passa a ser classificado como desviante e/ou anormal. Ou seja, tudo o que é 

socialmente aceito e tolerado, assim como tudo o que é repudiado, se constituem como 

construções humanas, portanto, processos sociais historicamente localizados e possíveis de 

serem identificados quando ultrapassadas as barreiras da naturalização e aceitação passiva. 

Por meio desse exercício desenvolve-se a busca no sentido de articular maneiras 

compartilhadas de compreensão de como se apresentam no tempo atual, e como se deram 

essas questões em tempos históricos anteriores, e de que maneira podem vir a se dar no 

futuro, caso a atenção criativa se dirija nesta direção (GERGEN, 2009). Podemos afirmar, 

portanto, que o Construcionismo Social origina como reação ao desenvolvimento científico, 

considerando críticas de cunho não só social e ideológica, mas também retórico-literária. 

A percepção de Justo et al. (2010, p. 25; apud RAZERA; JABUR, 2005) à crítica 

social, refere-se a maneira como o conhecimento cultural e historicamente situado se 

processa, ou seja, a maneira como ele é interpretado. Na prática, a verdade científica passa 

a ser questionada e relativizada, levando em consideração que o saber é sempre dinâmico, 

tendo em vista que o construcionismo não almeja um aprimoramento da verdade, por não 

considerar não ser esta única, neutra e absoluta. 

Os estudiosos da temática percebem a crítica retórico-literária como uma 

possibilidade articulada aos textos científicos, cujas explicações e concepções estabelecidas 

por regras de apresentação literária, ganham poder persuasivo, ao evidenciar metáforas, 

expressando a relação autor/leitor e do objeto estudado. 
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As indagações transcedem as diferentes críticas e reorganizam as teorias científicas, 

evidenciando seu caráter comprometido, sua determinação histórico-cultural, de forma a 

enfraquecer uma visão de ciência compreendida como descrição objetiva e acurada da 

realidade, em que a linguagem era vista na perspectiva de representante da realidade e 

sustentáculo da verdade. É desta forma que surge o Construcionismo Social (JUSTO et. al., 

2010). 

Podemos inferir, portanto, que o Construcionismo Social suscita uma gama de 

críticas e indagações, que apresentam a sua contrariedade com os paradigmas vigentes. Ou 

seja, “tem como ponto de partida a dúvida e jamais a aceitação de um mundo perpassado 

por verdades absolutizadas, suscitando mediante tais questionamentos críticos ao social” 

(GERGEN, 2009, p. 302). 

Nesta direção, Gergen (2009) declara que a maneira pela qual compreendemos o 

mundo se configura como artefatos sociais, ou seja, são produtos históricos-sociais que 

nascem nas relações estabelecidas. 

Conforme o autor, as terminologias mediante as quais compreendemos o mundo se 

apresentam como artefatos sociais, caracterizados como produtos historicamente situados 

de trocas entre as pessoas. Diante da percepção construcionista, o processo de compreensão 

não se dá de forma automática direcionada pelas forças da natureza, mas resulta de uma 

ação decorrida de movimento, cooperativa, de pessoas em plena relação. Sob este prisma, 

“a investigação é atraída às bases históricas e culturais das diferentes maneiras de construir 

o mundo” (GERGEN, 2009, p. 303). 

Gergen (2009), destaca que o processo de compreensão não acontece naturalmente 

e ele consiste em um subproduto das interações e das relações pessoa-a-pessoa. Diante desta 

constatação, passa a existir a aquisição de uma concepção de que o conhecimento se 

apresenta como algo que é construído pelas pessoas em uma perspectiva coletiva, no dia a 

dia de suas interações (SPINK, 2012). 

Diante do exposto, para se pensar em uma perspectiva construcionista, se faz 

necessário desfamiliarizar, em conformidade com o pensamento de Spink (2012) no que 

tange ao termo desconstrução, levando em conta que não é fácil desconstruirmos aquilo que 

foi construído, em relação ao que está posto, uma vez que, o que está solidificado, refere-se 

às noções que aceitamos como verdades absolutas, de forma a restituir sua historicidade. 

Na busca por exemplificar a dificuldade relativa ao processo de desfamiliariazação, 

Gergen (2009), faz uso do termo infância, período estudado de maneira detalhada por Ariès 

(2006), que evidencia em especial a modificação de pensamentos e concepções sobre esse 
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período vital. Constatamos por meio de estudos que a infância por muito tempo não foi 

considerada como uma fase em si, da forma como é na atualidade, marcada por mecanismos 

legais e específicos. 

Em um passado não tão distante, a criança era tratada com indiferença e era vista 

como um adulto em miniatura. Com este exemplo é possível constatar a possibilidade de 

aquisição de novas perspectivas e da mesma forma, a desfamiliarização no que se refere às 

concepções passadas, contudo, as anteriores ainda se fazem presentes: no cotidiano, nos 

artefatos culturais, nos acervos disponíveis para dar sentido ao mundo. 

Diante do exposto, o Construcionismo Social na ótica de uma vertente 

necessariamente vinculada a Psicologia Social possui como tarefa o desvelar dos mitos 

modernistas da ciência, utilizando para tal empreitada o termo “desobjetificação” da 

realidade existente, passando a compreender sua construção histórico-social e 

consequências sociais e políticas (GERGEN, 2009). Nogueira (2001, p. 46, apud IBAÑEZ, 

1994), destaca que, para Gergen, no ângulo da psicologia, “o Construcionismo Social se 

apresenta como a vertente que melhor se adequa ao pensamento Pós-moderno”, ou como 

declara Spink (2010), Modernidade Tardia. 

A autora utiliza o termo Modernidade Tardia para se referir ao que Ulrich Beck 

(1995) denomina Modernidade Reflexiva e outros autores de pós-modernidade. A opção de 

Spink (2010) pelo termo Modernidade Tardia se dá em função de achar complexo 

denominar os tempos atuais de pós-modernidade, uma vez que cabe questionar, segundo 

ela, o que viria depois da pós-modernidade: seria “pós” ao terceiro grau? 

Os estudiosos do Construcionismo Social fazem certa crítica à chamada ideologia 

da representação verificada hoje. A mencionada ideologia se assemelha a quatro mitos que 

na atualidade são passíveis de desconstrução: o mito relativo a um conhecimento válido com 

capacidade para representar de maneira correta a realidade; o mito do objeto como elemento 

que faz parte do mundo; o mito da realidade como condição independente da existência das 

pessoas e, por fim, o mito da verdade como critério decisório. 

Em suas reflexões, Burr (1995), ao usar o termo anti-essencialista, refere-se ao fato 

de que as pessoas e o mundo em si não detêm uma natureza única e estabelecida. Este 

posicionamento refuta a ideia de algo inseparável do homem, seja no aspecto biológico ou 

cultural. Compreende, assim, que os dois aspectos são construídos por meio das práticas 

sociais das quais participam diariamente. Em se tratando do caráter antirrealista, este se dá 

mediante a exclusão de uma compreensão direta e objetiva da realidade, e desta pode-se 

apreender somente uma parte, as barreiras são colocadas pelas nossas capacidades 
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perceptivas (MÉLLO, 2007; NOGUEIRA, 2001; JUSTO et al., 2010). Ao entender por esta 

ótica, cria-se oportunidades para indagar as verdades criadas pelo conhecimento científico. 

Por meio do olhar construcionista, ocorre o processo de desfamiliarização dessas verdades 

absolutas por compreender que elas são versões detalhadas, portanto, específicas, 

negociadas, construídas, adequadas às finalidades compreendidas de forma coletiva como 

essenciais (MÉLLO, 2007). Importante se faz considerar que todo e qualquer conhecimento 

é produto de dada época, efetuado em um tempo preciso para atender às necessidades dos 

pesquisadores e do público ao qual se destina, e quando transposta a outro tempo ou lugar, 

a verdade pode não ser mais aplicável ou aceita. 

Spink (2010, p. 13) esclarece que “para o construcionismo, a verdade refere-se à 

verdade de nossas concepções, de nossas intuições, de nossas relações, de nossos acordos 

sociais”. Ainda Spink (2012) destaca que aquilo que o construcionismo reclama diz respeito 

à necessidade de encaminhar a verdade ao campo da ética; destaca sua relevância, não como 

verdade em si, mas como relativa a nós mesmos. Méllo (2007) chama a atenção para o fato 

de que não se trata de recriar um mundo sem verdades, destaca que elas existem, e 

continuarão a ser elaboradas. 

Nogueira (2001) menciona que se pode considerar uma visão construcionista toda 

abordagem que tenha por base um ou mais dos pressupostos citados por Gergen como 

fundamentais para a ciência social tais como: o posicionamento crítico em relação ao 

conhecimento compreendido como verdade; as terminologias e as maneiras que 

possibilitam entender o mundo e cada pessoa de forma particular na perspectiva de artefatos 

sociais são produtos de interrelações pessoais, mediante as dimensões histórica e cultural; 

a descrição do mundo ou do self é sustentada ao longo do tempo, não por validade objetiva, 

mas em função das vicissitudes do processo social; e o sentido da linguagem advém do seu 

modo de funcionamento mediante os padrões de relacionamento; estimar as possibilidades 

de discurso existentes é ao mesmo tempo estimar padrões de vida cultural. 

Em conformidade com o pensamento de Nogueira (2001), a percepção de Gergen é 

a de que o construcionismo critica pesquisas que se pretendem universais, destacando com 

isso a substituição à pesquisa descontextualizada por meio de estudos históricos, sociais, 

politicamente situados no campo cultural. Ou seja, adotando como ponto de partida o 

estranhamento daquilo que é compreendido como normal e socialmente instituído é que se 

faz o trajeto de uma pesquisa de cunho construcionista. 

E então, infere-se que a linguagem assim como as práticas discursivas são de 

fundamental importância na compreensão de uma realidade que se edifica no e pelo 
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cotidiano mediante interações sociais, para então serem consideradas. De modo geral, uma 

vez que o construcionismo possibilita uma conotação de centralidade à linguagem via 

processos de objetivação e que, portanto, delineia os artefatos culturais (SPINK, 2012) é 

necessário levar em conta o fenômeno da linguagem e das práticas discursivas. 

Por ser o Construcionismo Social um movimento crescente, em que cada vez mais 

avolumam os estudos sobre a linguagem, este possibilita significativas contribuições aos 

questionamentos feitos à tradição que considerava a linguagem como possível de 

representar a realidade. 

Portanto, na prática, podemos afirmar que o construcionismo consiste em uma 

possibilidade de análise do discurso que se opõe às vertentes representacionistas e auxilia 

no sentido de desenhar novas formas de investigação a partir de um ponto de vista 

pragmático da linguagem. Nesta direção, pode-se afirmar que para os estudos, cuja base é 

o Construcionismo Social, linguagem é uma forma de ação no mundo. 

 

 
 

2.1 Foucault e a linguagem 

 
 

O filósofo francês Paul Michel Foucault, na obra intitulada A Arqueologia do 

Saber (1969), apresenta vários estudos cujos objetivos visam estabelecer um método de 

investigação com capacidade para a construção de um novo pensamento. Estes estudos 

foram desenvolvidos mediante uma arqueologia do saber filosófico, via experiência 

literária e análise do discurso. Pode-se afirmar que a arqueologia é capaz de ser vista e 

necessariamente interpretada, como um texto que pertence ao que aqui é denominado de 

estudo científico das civilizações antigas, onde se pode construir uma reflexão original 

que permite pensar uma ciência em geral1. 

Diante do exposto, a utilização do termo arqueologia diz respeito ao ato de escavar 

de forma alinhada as camadas em geral descontínuas dos discursos pronunciados, sem, 

contudo, deixar de considerar as estruturas universais que fazem parte de qualquer 

conhecimento ou qualquer ação moral. Na prática, o que está em pauta no contexto da 

análise foucaultiana dos discursos é a articulação sobre o que pensamos, dizemos e 

 
 

1 Pode-se compreender o desenvolvimento intelectual de Foucault da seguinte forma: a primeira fase de seu estudo 

foi denominada arqueologia, desenvolvida onde o sujeito é compreendido como algo produzido por diferentes 

tipos de saberes. 



33 
 

 

fazemos em determinado período, tendo em vista que o acontecimento discursivo consite 

em fatos históricos. 

Pode-se inferir, portanto, que o procedimento arqueológico se trata do domínio do 

ser-saber. Ao considerarmos as novas formações familiares, trata-se de um saber que os 

sujeitos da investigação realizam mediante prática discursiva. Ou seja, refere-se ao espaço 

em que o sujeito toma posição para falar dos objetos de que se ocupam seus discursos, o 

que neste estudo se traduz na influência das novas formações familiares, na vida estudantil 

dos jovens e adolescentes. Podemos afirmar que se trata também de um campo de 

enunciados em que os conceitos aparecem, se definem, se aplicam e se transformam. Na 

realidade, tal domínio é definido por possibilidades de uso e de apropriação garantidas 

pelo discurso. 

A percepção de Foucault em relação aos elementos históricos é de que estes são 

importantes para compreender a constituição da formação discursiva e dos discursos na 

sociedade contemporânea. Assim, utilizamo-nos deste fundamento para compreender as 

novas formações familiares e a influência destas na vida escolar dos adolescentes e jovens, 

na visão deles mesmos. 

Foucault utiliza o termo saberes no sentido de possibilidade de conhecimento, 

instrumento de análise dos discursos, indo além apenas do conhecimento científico, mas 

de forma a considerar a virtude como o saber prático. Ou seja, o autor nos oferece a 

oportunidade da construção de um saber na perspectiva de uma construção histórica, e 

desta forma, produz verdades que se fazem presentes e se evidenciam nas práticas 

discursivas. 

É diante desta compreensão que para Foucault o conhecimento e a verdade se 

apresentam como questões históricas, ou seja, trata-se de produções sistemáticas que se 

manifestam também por meio de discursos científicos percebidos como verdadeiros, 

positivos e, por isso, considerados em toda sua positividade. 

Entende-se que Foucault, pela Arqueologia do Saber, percebe a forma como 

tradicionalmente ocorre a produção dos saberes científicos e dos discursos que justificam 

esses saberes. Para o autor, os saberes científicos se apresentam como válidos em si 

mesmos, deixando de considerar o relevante papel que os discursos ocupam na edificação 

das imagens e práticas desenvolvidas pelas ciências. 

A filosofia de Foucault pode ser caracterizada por três fases: arqueológica, 

genealógica e ética, sendo que neste estudo, nos limitaremos apenas à primeira. A fase 

arqueológica do saber realiza a ruptura com a tradição filosófica, marcada pela dualidade 
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entre linguagem e discurso, ou seja, o saber representado pelas ciências do homem e o 

poder pelas relações históricas. O filósofo, como estruturalista, não nega os 

condicionantes históricos. Assim existem métodos estruturados na forma de linguagem, 

estruturas discursivas, mitos modernos e literatura. 

Pode-se afirmar que o ponto de partida da linguística de caráter estruturalista é a 

defesa da ideia de que a linguagem não pode ser limitada às relações entre as palavras e 

as coisas, quer dizer, o estruturalismo, na perspectiva de um método de conhecimento 

científico, fica limitado em suas aplicações e parcial a um tratamento do homem como ser 

social. Tal movimento permite pensar e expor reflexões relativas à linguagem. 

Tal relação se dá no campo da linguística, a qual se refere ao estudo das estruturas 

da linguagem na perspectiva de um sistema perpassado por princípios internos, e 

transformação das relações entre a linguagem e os outros sistemas de signos e símbolos 

ou outros sistemas de comunicação. 

Foucault nos apresenta a linguagem em uma perspectiva denominada linguagem 

agenciada e discurso como práticas discursivas, tendo em vista que tais noções são 

compreendidas como formas de ação no mundo, ou seja, as práticas. 

A percepção de Foucault (1971/1996) é a de que inexiste produção de discursos que 

não sejam perpassadas por relações de poder, determinadas mediante procedimentos que 

agem na perspectiva de interdições, supressões, fronteiras e limites; no sentido de dominar 

a dilatação da formação discursiva. Ao desenvolver suas análises, Foucault não faz a 

separação dos procedimentos controladores, selecionadores e organizadores relativos aos 

enunciados. O mesmo analisou as relações constitutivas dos discursos, de maneira a 

identificar quais os procedimentos permitem sua emergência e os sustentam, ou seja, os 

agenciamentos, interesses, posicionamentos e efeitos. 

Pode-se concluir, portanto, que em se tratando das práticas discursivas, estas não se 

restringem apenas às palavras e frases ou aos significados que elas possuem, mas se voltam 

para a compreensão das relações de poder que decorrem os discursos, bem como, as suas 

condições de produção. Então conclui-se que, em se tratando da visão foucaultiana, inexiste 

razão para se ocupar com conteúdos de verdade, ou com significados ocultos, mas sim, deve- 

se fazer uso do discurso para analisar o jogo de suas instâncias (VEIGA-NETO, 2003). 
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2.2 Bakhtin e a linguagem 

 
 

Bakhtin analisa a abordagem teórica sobre linguagem na perspectiva do processo de 

interação social e percebe que a dialética do subjetivo e do objetivo são mediatizados pela 

linguagem. Para o autor, o sentido das coisas é dado ao homem mediante a linguagem. Ou 

seja, o sujeito e o outro se fazem presentes na linguagem, por meio do diálogo e da interação 

o tempo todo. 

O filósofo realiza a análise da estrutura da enunciação na língua corrente por meio 

da inter-relação no dialogismo. Para o autor, “a enunciação é o produto da interação de dois 

indivíduos socialmente organizados” (Bakhtin, 1992, p. 112). Esta abordagem concebe à 

linguagem uma natureza social, abrindo mão dos aspectos formais e considerando os 

aspectos enunciativo-discursivos. Nessa concepção, a pessoa é vista como um sujeito de 

interação, com condições para movimentar por diferentes discursos, em diferentes 

modalidades, seja de forma oral ou escrita para construir seu próprio discurso. 

Desse modo, a pessoa passa a ser, então, sujeito do ato educativo em interação com 

o objeto. Nesta perspectiva, no desenvolvimento de sua prática e no ensino da linguagem, o 

professor também atua como sujeito de interação, uma vez que ele experiencia as interações, 

trocas, informações, sendo que só lhe é possível trabalhar o conhecimento a partir do modo 

como ele o concebe, enquanto linguagem. 

A linguagem se apresenta como o meio pelo qual o homem se comunica e por essa 

razão, assume importância fundamental nas relações desenvolvidas entre 

professor/aluno/escola/relações sociais, tendo em vista que a educação, na visão de uma 

prática social, consiste em uma atividade vinculada às relações entre as classes, e se 

apresenta como forma concreta dessas relações. 

A percepção de Bahktin (1992, p. 90) é a de que o valor de qualquer enunciado não 

é determinado pela língua como sistema puramente linguístico, mas pelas diferentes formas 

de interação que a língua estabelece com a realidade, com os sujeitos falantes ou com outros 

enunciados. Para o autor, todo enunciado consiste em um diálogo e faz parte de uma ação 

contínua. 

Nesse contexto, a linguagem é vista no ângulo de fenômeno social, fazendo com que 

a língua seja inseparável do fluxo da comunicação verbal. Sendo assim, a palavra se 

apresenta em suas múltiplas enunciações de sua própria prática linguística e nós 

compreendemos e reagimos somente àquelas que fazem sentido para as nossas vidas. 
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Para Bakhtin (1992), o termo se mostra como um elo evolutivo e contínuo e que a 

esquematização simultânea da língua de um grupo histórico único permanece sob a ótica do 

enunciador de uma determinada comunidade linguística, que interage com essa coletividade 

conduzida por normas linguísticas que sofrem variações ao longo do tempo. Elas se 

diferenciam pelo nível de repressão que exercem, pelo alcance de sua proporção social, 

assim como pela medida de significância social, que consiste na incumbência de um elo mais 

ou menos próximo com o sistema de organização. 

Então, é possível que o historiador da língua possa adotar um ponto de vista do seu 

desenvolvimento ao longo do tempo, sem que seja uma realidade no sistema simultâneo da 

linguagem. Bakhtin (1992), apresenta um novo perfil em relação à linguagem, sendo que em 

se tratando dos integrantes de uma determinada comunidade linguística, o indicativo e o ato 

de reconhecer encontram-se necessariamente apagados, e que para que o método de absorção 

de uma nova linguagem aconteça, o esforço equivale ao estudo de uma língua estrangeira, 

ainda desconhecida. Refere-se, portanto, à necessidade de criação de uma familiarização do 

leigo com cada tipo de linguagem em particular, o que faz parte da conjuntura e em 

circunstâncias reais com cada forma de linguagem presente em ocasiões concretas. 

Na prática, se uma nova palavra ocorre sem nexo, dificulta a maneira de assimilação 

e a torna complexa. A fim de que ocorra um aprendizado eficiente da língua, é preciso 

desenvolvê-la não em uma perspectiva abstrata, mas sim em um sistema concreto da 

enunciação, mediante sua natureza ideológica, tendo em vista que de fato o que escutamos 

e pronunciamos não são palavras, mas sim mentiras ou verdades, coisas más ou boas, 

corriqueiras ou importantes, desagradáveis ou agradáveis etc., versões que fazem ou não 

sentido à vida. 

O entendimento do autor é o de que “a palavra está sempre carregada de um sentido 

ideológico ou voltado para uma experiência de vida” (BAKHTIN, 1992, p. 95). Nesta 

direção, o critério de que a língua em seu uso prático é inseparável de seu conteúdo 

ideológico ou relativo à vida, é visto ainda por muitos linguistas com desconfiança. Razão 

pela qual se dá relevância ao papel histórico que a palavra estrangeira exerce no processo da 

cultura, da religião e da organização política de cada povo, adentrado por uma cultura antiga 

e poderosa, como é o caso da realidade brasileira, quando da colonização pelos portugueses. 

Bakhtin (1992) compreende que cada época e cada grupo social possui um conjunto 

de possibilidades de discurso que agem como se fossem um espelho, de forma a refletir a 

vida diária. Nesta direção, o falante não é um ser que nomeia o mundo pela primeira vez. Ao 

nascer,  cada  pessoa  se  depara  com  um  universo  composto  por  falas,  desenvolvido  e 
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compreendido de forma diferente. Por certo, a pessoa que compreende a fala de outra não é 

um ser mudo, destituído de palavras, pelo contrário, é um ser repleto de palavras interiores. 

Assim, a palavra consiste na manifestação de um lócus, no qual os princípios fundamentais 

de uma determinada sociedade se elucidam e se defrontam. 

É possível dizer que a linguagem nunca está completa, pois consiste em um projeto 

inacabado, portanto, em constante processo de construção. Ou seja, todas as vozes que 

antecederem aquele ato de fala estão presentes na palavra do autor. Os signos ou símbolos 

linguísticos se apresentam como alimento da consciência individual da pessoa e caso seja 

destituído o conteúdo semiótico e ideológico da linguagem não sobra nada. Portanto, a língua 

é inseparável do fluxo da comunicação verbal. 

O filósofo russo compreende que o diálogo não se restringe a alternância de vozes, 

mas ao encontro e a incorporação de vozes em determinado período e um ambiente histórico. 

Mediante este pensamento, é possível compreender que as falas do outro se situam sempre 

ocupando a ação mental de cada indivíduo. Em tal entendimento, para Bakhtin, a enunciação 

é necessariamente de cunho social. Inexiste enunciado desconexo, sendo co-existente com 

os que o precederam e o sobrevieram. 

Bakhtin (1992) faz algumas ponderações sobre a mutabilidade da palavra, e 

compreende que a mesma possibilita sentidos distintos, dependendo da circunstância na qual 

se dá e realiza-se como dialética no sentido de diálogo, de resignação, de releitura. O termo 

mostra-se mediante seu caráter social e ideologicamente significativo como enunciação. 

Desse modo, a língua se institui como um sistema evolutivo contínuo, desenvolvido por 

meio da comunicação social da linguagem, tornando-nos como participantes do discurso de 

outras pessoas. 

No que tange à situação da escola, relativo ao aprendizado da linguagem, Bakhtin 

(1992, p. 112) compreende que “a enunciação é o produto de interação de dois indivíduos 

socialmente organizados e de que a palavra é o signo ideológico por excelência”, ou seja, 

busca evidenciar o caráter social de se agregar o discurso de outras pessoas em um dado 

período, em uma comunidade social. 

Ressalta-se ainda, que a comunicação diária está vinculada à comunicação 

ideológica, sendo esta, presente diariamente nos diálogos entre os familiares, vizinhança, 

amigos, na escola por meio de professores e alunos; assim como toda comunidade estudantil, 

bem como nos programas televisivos. Relaciona-se a uma comunicação construída pelo viés 

ideológico, exercida em todas as relações sociais, uma ideia que vem ao encontro do 

pensamento de Bakhtin (1992), o qual compreende que a união do ambiente social e da 
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conjuntura social imediata são premissas necessariamente imperiosas para que a língua e a 

fala possam tornar-se uma ação de linguagem. 

Em conformidade com esses desígnios e com base no que Bakhtin propõe, Geraldi 

(1991) compreende que é preciso que o professor e o linguista integrem um só indivíduo. A 

percepção do estudioso é a de que não é necessário edificar elos entre a linguística e o ensino. 

Importante se faz destacar que em uma instituição escolar, no entendimento e na elaboração 

dos textos e na análise linguística, a linguagem não ocorre como um instrumento epistêmico. 

Ela se dá completamente nos aspectos políticos, históricos, sociais e contextuais, na 

perspectiva de uma ocorrência mútua e plurifacetada. 

A percepção de Geraldi é a de que tratar a linguagem enquanto sistema interacional, 

significa ponderar o processo educactivo como elaboração da linguagem e dos sujeitos, o 

que vai ao encontro do pensamento de Bakhtin, de forma a admitir que a língua não está 

finalizada, ou seja, é o processo pertinente à interlocução, desenvolvido na prática da 

linguagem que a faz (re)construir os sujeitos que a compõe, ao passo que se relacionam 

simutaneamente. Sendo assim, sua convicção e expertise se apresentam como produto de 

igual método. 

Da mesma forma, inexiste um sujeito acabado em uma interação, todavia, este se 

completa e se constrói em suas falas, da mesma forma que os convívios acontecem dentro 

de um contexto social e histórico maior. 

Geraldi compreende que a interlocução se dá em outra perspectiva, diferente da 

simplória demonstração verbal, de forma a considerar o histórico da linguagem, o sujeito e 

suas práticas linguísticas, assim como o cenário social das interações verbais, o que condiz 

com o conceito de Bakhtin na ação interacional. 

É preciso ainda deixar em evidência outro ângulo importante que Bakhtin desenvolve 

e que contribui para se refletir a linguagem, que consiste na importância da fala. Na prática, 

expormos o nosso entendimento seja qual for o assunto, nossa fala volta necessariamente 

transformada para as nossas concepções. Nessa lógica, quanto mais as ideias são 

proclamadas, mais chances tem de serem organizadas, razão pela qual Bakhtin (1992) 

considera que as palavras não são inocentes, destituídas de uma ideologia. 

Podemos inferir que o vocábulo se mostra como um espaço onde se dão os embates 

de princípios sociais contrários e as divergências de classe, as relações de poder, dominação 

ou resistência, em relação às regras pré-determinadas. Ao cogitarmos o dialogismo 

bakhtiniano, podemos assegurar que é imprescindível provocar uma reflexão relativa aos 
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conceitos do ensino da linguagem, considerando a relevância das contribuições da linguística 

para o processo da linguagem. 

 
2.3 A concepção relativa à linguagem e as práticas discursivas 

 
 

Ao ponderarmos a ótica do construcionismo, desenvolvemos a superação da 

dicotomia sujeito-objeto, uma vez que passamos a compreender que ambos se caracterizam 

como construções sócio-históricas possíveis de verificação e desfamiliriazação, em que a 

realidade é tida como algo a ser apreendida e objetivada mediante categorias, convenções e 

linguagem (SPINK, 2012). Nesta direção, o construcionista apresenta-se fortemente 

influenciado por estudos relativos à linguagem, desenvolvendo indagações voltadas para às 

concepções e consideram a linguagem como a possibilidade de representação da realidade. 

Entendemos, então, que a linguagem consiste em uma forma de ação inscrita no 

mundo, que se traduz em prática. Em conformidade com o pensamento de Anjos (2015), 

sustentado pelas ideias de Bakhtin, a palavra é necessariamente constituída de conteúdo ou 

de sentidos ideológicos e vivenciais. Fica evidente, portanto, que mediante a linguagem, 

surgida pela interação social, é que será possível a análise das práticas discursivas. 

Segundo Spink (2012), a compreensão relativa a linguagem da qual fazemos uso, 

refere-se a liguagem usual. Em tese, compreendemos a linguagem na ótica de uma prática 

social. Assim, a autora em sua abordagem teórico-metodológica, busca desenvolver a 

interface entre os aspectos performáticos da linguagem, e as condições de produção, 

compreendidas nas dimensões relativas ao contexto social e interacional, quanto no sentido 

foucaultiano de construções históricas. 

As circunstâncias em que as falas são elaboradas se constituem objeto e foco de 

análise. Justo (2010, apud TRAVERSO-YÉPEZ, 1999, p. 47) declara que “a experiência da 

realidade, a identidade e os fenômenos psicossociais se estabelecem na e por meio da 

linguagem”. Fica evidente, que mediante a linguagem, é possível entender além da cultura, 

época e ideias que são estabelecidas numa dada sociedade; suas práticas discursivas são 

situadas de seu tempo e sentido. Nesta direção, importante se faz redirecionar o eixo 

norteador desta abordagem teórico-metodológica, que consiste na linguagem utilizada nos 

processos de interações que se estabelecem por meio do social. Linguagem é, portanto, 

interação (BAKHTIN, 1992). 

Mikhail Bakhtin, dedicou-se ao estudo da fala, dos processos de 

comunicação/enunciados, e admite que as circunstâncias em que se dão as comunicações 
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estão diretamente articuladas às estruturas sociais. O autor compreende que o sujeito e a 

linguagem estarão necessariamente interligados, estabelecendo um elo de dependência 

mútua. Apresenta desta maneira, o princípio dialógico da linguagem, no qual corrige a 

língua na perspectiva de um processo interacional, entre interlocutores ou entre discursos. 

Méllo et al. (2007), em relação a esta interação, declaram que, em conformidade com o 

pensamento de Spink & Medrado (1999), deve ser compreendida em uma perspectiva 

bakhtiniana, em que a linguagem consiste, por definição, em uma prática social, uma vez 

que não se constroem sentidos de forma isolada. 

Spink & Medrado (1999), mencionando Bakhtin, propõem o termo interanimação 

dialógica para se referir à dinâmica da construção de sentidos. Daí percebe-se que a 

interanimação dialógica consiste no processo que se dá em uma conversação, em que os 

enunciados que funcionam como elos em uma corrente de outros enunciados presentes na 

cadeia de comunicação de uma pessoa são encaminhados a uma ou mais pessoas e esses 

interagem reciprocamente. 

Significativo também é o conceito de ideologia defendido por Bakhtin (2016) que é 

apresentado mediante comunicação via dialogicidade. A percepção do autor é a de que toda 

pessoa traz em si valores, crenças, concepções, que são alcançadas e elaboradas mediante 

relação com o social; tão logo, tais fenômenos serão orientadores de seus enunciados, 

sobrepondo aí o valor ideológico (ARAÚJO, 2014). 

Anjos (2015, p. 97) afirma que “toda vez que se dá a enunciação, as vozes dos 

interlocutores se fazem presentes ou presentificadas pelo falante por meio dos diálogos”. A 

compreensão desse processo interacional só será possível mediante a existência de uma 

cadeia de significados, de modo a preservar a circunstância em que tais enunciados são 

pronunciados. Ou seja, a linguagem mediante abordagem dialógica não pode ser 

compreendida fora da sociedade, tendo em vista que o enunciado na perspectiva de uma 

unidade concreta da interação verbal possui estabilidade provisória e traz em sua 

constituição características de cada situação de enunciação em que é produzido e circula. 

Na mesma perspectiva, o enunciado se apresenta como um elo numa cadeia 

perpassada por certa complexidade, no que diz respeito aos enunciados, ou seja, possui ecos 

de outros enunciados, de forma a responder a alguma coisa antecipadamente, em relação a 

um discurso-resposta não-dito, mas solicitado no direcionamento a um interlocutor, seja ele 

real ou virtual. Entende-se que o enunciado se apresenta como um signo ideológico, 

dialógico, único, irrepetível e instaura-se de forma diferente em cada interação (DI FANTI, 

2003). 
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Nesta direção, ao juntar os elementos da linguagem que se constituem na sentença e 

na palavra, o enunciado, levando-se em conta as fronteiras, o endereçamento e os gêneros 

de fala, constitue-se os repertórios linguísticos (ANJOS, 2015). 

Os repertórios linguísticos adentram na esfera social de diversificadas formas e 

maneiras. Referem-se aos termos, conceitos e figuras de linguagem componentes das 

variadas oportunidades de produção de sentidos. Através da leitura de um livro, num passeio 

por um museu, ou em uma sessão de cinema, necessariamente, reúnem-se novos conteúdos 

aos repertórios pessoais por intermédio do processo de apreensão e aprendizagem. Assim, 

os repertórios se formam socialmente mediante contato com a cultura, processados pela 

historicidade. Trata-se de uma construção temporal de tais repertórios, divididos em três 

dimensões: Tempo Longo, Tempo Vivido e Tempo Curto (SPINK, 2010, 2011, 2012). 

Na perspectiva de fruto de dada época, desde os primeiros dias da vida do ser 

humano se dá a exposição permanente dos repertórios e artefatos do meio social. Podemos 

compreender que o Tempo Longo faz referência, na voz de Spink (2011), no que tange ao 

conhecimento da construção social dos conteúdos culturais que elaboram os discursos de 

um dado tempo histórico, dos conhecimentos construídos e reconstruídos por diferentes 

óticas relativas ao saber. 

O Tempo Vivido diz respeito aos processos de significação desses conteúdos que 

ocorrem em razão da socialização. Na prática, pode ser compreendido no ponto de vista do 

tempo da vida de cada um em particular, agindo como o filtro que nós usamos para pensar, 

falar e elaborar os repertórios do Tempo Longo (SPINK, 2011). Por fim, o Tempo Curto é 

apresentado no tempo em que se dá as interações. Ou seja, refere-se ao tempo do aqui agora, 

em que se dá a produção de sentidos. 

De forma resumida, compreende-se que o Tempo Longo consiste no conhecimento 

relativo à construção dos conteúdos culturais que fizeram parte dos discursos de uma dada 

época, o Tempo Vivido diz respeito ao tempo da ressignificação destes conteúdos históricos, 

por meio dos processos de socialização, e o Tempo Curto é o tempo da interanimação 

dialógica e da dinâmica da produção de sentidos. Assim dizendo, é o tempo em que se faz 

presente as diferentes vozes evidenciadas, mediante memória cultural do Tempo Longo ou 

pela memória pessoal do Tempo Vivido (SPINK, 2010). 

 
2.4 O fenômeno relativo à produção de sentidos 

 
 

Até o presente momento, a linguagem é compreendida como uma maneira de 
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construir diferentes versões do mundo. Ao percebê-la desta forma, é possível compreender 

os sentidos produzidos através da análise destes discursos investigados. Nossa percepção é 

a de que a função da linguagem não se restringe apenas à teia de significados, portanto, não 

se propõe aqui a realização de uma análise em torno do que ela significa, mas sim a 

construção de uma visão em torno daquilo que ela permite (MÉLLO et al., 2007). 

Spink (2012) evidencia que a linguagem se constitui objeto de interesse para autores 

que tinham como meta compreender o poder dos discursos emanados de diferentes campos 

do saber, originando daí a expressão: análise de discurso, no qual Michael Foucault exerceu 

grande influência nos debates referentes a relação entre saber-poder, ou seja, as relações de 

poder, os processos de assujeitamento que edificam instituições e sistemas sociais. 

Foucault utiliza o termo práticas discursivas para referenciar às práticas que suscitam 

efeitos, tanto quanto qualquer outra ação. Em a Ordem do discurso, Michael Foucault elege 

como hipótese o pressuposto de que os discursos utilizados no contexto social são 

controlados, selecionados e organizados de forma que tais dispositivos “[...] tem por função 

conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada 

e temível materialidade” (FOUCAULT, 2012, p. 8-9). Desta maneira, a existência de regras 

às quais o sujeito está subjugado, quando participa efetivamente do discurso pertinente às 

práticas discursivas, relaciona-se aos micro-poderes e às instituições sociais (ANJOS, 

2015). 

No que se refere aos poderes transcorridos pelos discursos, Foucault (2012) 

evidencia que não intenta se apresentar como um elemento turvo em que as tramas da vida 

se desarmam e a política pacifica, na ótica de um discurso, em que tais regiões exercem de 

maneira privilegiada alguns dos seus mais intensos poderes. O discurso, da forma como se 

demonstra, pode até não se apresentar como elemento significativo, contudo, os interditos 

que o atinge evidenciam cedo e de forma imediata o seu vínculo ao desejo e o poder. 

É possível constatar que são claras e contínuas de sentidos as práticas discursivas 

que fazem parte do contexto social: elas são formatadas e impregnadas de relações de poder 

que agem como interdições, limites e fronteiras. Assim, as práticas discursivas demarcam a 

área de interesse das pesquisas, que visam compreender o papel da linguagem na perspectiva 

das interações sociais. 

Deste modo, tornam-se então um elo de acesso que conduz à compreensão dos 

sentidos produzidos no cotidiano. Em uma visão construcionista, o sentido diz respeito a 

um fazer coletivo por meio do qual as pessoas, no processo de suas relações, historicamente 

datadas e localizadas, produzem os termos a partir dos quais compreendem e se posicionam 
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em situações cotidianas (SPINK et al., 2004). Nessa lógica, os processos de produção do 

sentido e o conhecer são necessariamente interligados, partindo da ideia de que conhecer 

consiste em dar sentido ao mundo em que se habita. 

Tendo em vista o processo reflexivo que perpassa esta investigação, Spink se 

apresenta como uma referência para a discussão aqui empreendida, por se considerar suas 

teorizações e questionamentos desenvolvidos em torno da concepção das práticas 

discursivas. Foucaultiana, a autora compreende este fenômeno aproximando-se da 

percepção básica de que a linguagem é constituída via ação ou prática. Da mesma forma, 

outro ponto de convergência entre Foucault e Spink consiste na influência em Bakhtin que 

destaca a importância de situar os sujeitos para a observação do fenômeno da linguagem. 

Mesmo existindo pontos de convergências entre os autores mencionados, há também 

pontos divergentes daquilo que concebem como práticas discursivas em um dado instante. 

Enquanto que para Foucault, as práticas discursivas estão ligadas às regras sociais de forma 

que estas são construídas por meio dos micro-poderes; a percepção de Spink (2004) é a de 

que as práticas discursivas se ligam, necessariamente, às produções de sentidos resultantes 

das trocas sociais. 

Importante mencionar que a utilização do termo Práticas Discursivas se dá em 

relação ao discurso que é preservado, a fim de tratar do uso institucionalizado da linguagem 

e de sistemas de sinais do tipo linguístico (DAVIES; HARRÉ, 1990). Tal proposta é 

interessante, uma vez que possibilita distinguir entre práticas discursivas relativas às formas 

pelas quais as pessoas, mediante linguagem, produzem sentido e posicionam-se em relações 

sociais cotidianas. No que diz respeito ao uso institucionalizado da linguagem, esta se dá 

quando falamos a partir de maneiras próprias a certos conhecimentos relativos ao saber, 

como é o caso da Psicologia, por exemplo (SPINK, 2010). 

A direção eleita para a realização e desenvolvimento da investigação em tela, refere- 

se ao conceito determinado por Spink, que permite o uso do termo prática discursiva em 

detrimento do termo discurso. Tal posicionamento possibilita o distanciamento deste estudo 

com outros que utilizam a Análise do Discurso, assim como leva à compreensão da maneira 

pela qual, por meio da linguagem, as pessoas reagem e se localizam em suas relações 

cotidianas. 

Fica perceptível que, no que tange as subjetividades e singularidades humanas, existe 

algo comum que consiste na possibilidade de produzir sentidos, considerando que este 

fenômeno ocorre a todo instante. Diante da perspectiva da linguagem, no contexto de sua 

utilização, o sentido estará na interação, uma vez que os enunciados estão sempre 
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direcionados a alguém, e tais endereçamentos se interligam de forma mútua, mesmo que se 

constituam em diálogos internos. 

No ponto de vista desta investigação, cujo foco é a percepção quanto a produção de 

sentidos, diversas vozes se fazem presentes, isto é, existem vários interlocutores, o que 

permite a prática de uma análise desafiadora. 



 

CAPÍTULO III PERCURSO METODOLÓGICO 

 
 

Este capítulo dedica-se à apresentação das bases teórico-metodológicas que embasam 

este estudo e que possui por elemento fundante de análise o Construcionismo Social, 

movimento que se originou na década de setenta, e tendo como alicerce base a crítica à 

naturalização dos fenômenos sociais, cujo foco são os processos cotidianos, ou seja, como as 

pessoas acreditam, falam e vivenciam o mundo e a realidade em que estão inseridas. A ótica 

sócio-construcionista nega toda e qualquer essência nos fenômenos humanos e se orienta 

como uma perspectiva de análise e observação da realidade pela visão sócio-histórica. 

(GERGEN, 1985). 

Entendendo as realidades dos sujeitos estudados pelo prisma sistêmico e dinamizado, 

o construcionismo se apresenta na pespectiva de uma metodologia com capacidade para 

compreender tais construções. Ao longo deste trajeto, a linguagem possui relevância que 

possibilita abarcar tais sentidos por meio dos enunciados e práticas discursivas dos sujeitos 

desta pesquisa. Mediante diálogos entre pesquisadora–participantes, a análise dos discursos 

se torna possível, permitindo evidência dos sentidos a ela pertencentes. 

Para atender aos objetivos propostos para esta investigação, elegeu-se a pesquisa 

qualitativa. Para Gil (2010, p. 25), “as pesquisas podem ser classificadas de diferentes 

maneiras. Mas para que esta classificação seja coerente, é necessário definir previamente o 

critério adotado para classificação”. Em uma perspectiva teórica, uma pesquisa quanto à sua 

natureza pode ser classificada em básica ou aplicada. 

Na pesquisa básica, seu objetivo consiste em “gerar conhecimentos novos, úteis para 

o avanço da Ciência, sem aplicação prática prevista”. A pesquisa aplicada, por sua vez, visa 

“gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos” 

(SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 34-35). 

Na prática, ao operacionalizar uma ideia, a pesquisa aplicada utiliza do conhecimento 

gerado pela pesquisa básica. Essa pesquisa, na visão de Vergara (1998), é fundamentalmente 

motivada pela necessidade de resolver problemas concretos. Tem, portanto, finalidade prática 

diferente da pesquisa pura motivada, em geral, apenas pela curiosidade intelectual do 

pesquisador e situada, sobretudo, no nível da especulação. 

Tendo como intuito compreender o fenômeno que perpassa as tramas que envolvem 

a construção social da família na contemporaneidade, mediante a forma pela qual esta tem 

impactado a trajetória escolar do estudante, conclui-se que a pesquisa proposta é de natureza 

básica. 
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Na percepção de uma pesquisa qualitativa, a coleta dos dados foi desenvolvida através 

da aplicação de um questionário de entrevista semiestruturada, junto aos 10 participantes que 

fazem parte dessa pesquisa. Na etapa relativa à análise dos dados, foi feito o uso da técnica 

dos Mapas, construído e organizado por Mary Jane Spink, através de um instrumento que 

articula os objetivos da pesquisa com os sentidos produzidos no contato direto com os sujeitos 

e seus enunciados. 

No que tange à abordagem da pesquisa, optou-se pelo método qualitativo, uma vez 

que o estudo a ser realizado pretende “conhecer a realidade, segundo a perspectiva dos 

sujeitos participantes da pesquisa, sem medir ou utilizar elementos estatísticos para a análise 

de dados”. (ZANELLA, 2013, p. 99). 

Mediante realização de uma revisão histórica dos principais autores e obras que 

utilizam o método qualitativo no campo das Ciências Sociais, Godoy (1995, p. 58) menciona 

que essa “abordagem de pesquisa parte necessariamente de questões ou focos de interesses 

extensos, que vão se deliberando à medida que o estudo se desenvolver”. Incide na obtenção 

de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, de forma a compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. 

Em se tratando das diferenças entre as abordagens qualitativa e quantitativa, Marconi 

e Lakatos (2011) destacam que o método qualitativo se difere do quantitativo não apenas por 

não empregar instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos dados. 

Tal metodologia tem por preocupação analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada 

sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc. 

Fica perceptível que enquanto o método quantitativo volta-se para a medição e a 

quantificação dos resultados, “a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos 

significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em 

equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 2000, p. 22). 

Tendo em vista a existência de diferentes tipologias na literatura, optou-se pela adoção 

da taxonomia proposta por Vergara (1990). Desta forma, a classificação dos tipos de pesquisa 

foi realizada por meio de dois critérios básicos: os fins e os meios do estudo. 

No que se refere aos fins, trata-se de uma pesquisa exploratória. Em conformidade 

com o pensamento de Gil (2002), essa modalidade de estudo tem por objetivo proporcionar 

máxima familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses. Pode-se afirmar que estas pesquisas têm como essência a preocupação em 
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aprimorar ideias ou realizar a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante 

flexível, de forma que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 

estudado. 

A pesquisa exploratória possibilita ao pesquisador aprofundar o conhecimento sobre 

o tema estudado. Em geral, utiliza-se do levantamento bibliográfico, de entrevistas com 

sujeitos que tiveram algum contato com o problema pesquisado, e da análise de exemplos que 

despertem a compreensão (SELLTIZ et al., 1967 apud GIL, 2002, p. 41). 

O estudo a que se propõe realizar também tem um “caráter descritivo, uma vez que a 

abordagem qualitativa requer a obtenção de dados descritivos relacionados ao fenômeno ou 

à situação estudada” (GODOY, 1995, p. 58). A pesquisa descritiva pode ser compreendida 

como uma modalidade de estudo que “expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno” (VERGARA, 2007, p. 47). 

Em relação aos meios, trata-se de um estudo de campo. Esse tipo de pesquisa está 

“voltado para o estudo de indivíduos, grupos, comunidades, instituições e outros campos, 

visando à compreensão de vários aspectos da sociedade” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 

189). 

A pesquisa de campo visa “ao aprofundamento de uma realidade específica. É 

basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 

entrevistas com informantes para captar as explicações e interpretações que ocorrem naquela 

realidade” (GIL, 2008, p. 60). 

Tendo em vista que a população ou universo da pesquisa inclui a totalidade de 

indivíduos que possuem uma ou mais características que se enquadram nos critérios adotados 

por um determinado estudo (GIL, 2002), o universo desta pesquisa foi constituído por 10 

alunos de 12 a 16 anos, regularmente matriculados no Ensino Fundamental II (7º ao 9º ano), 

da Escola Estadual Profª Elizabeth Maria Bastos Mineiro, localizada na cidade de Várzea 

Grande - MT. 

Ainda em conformidade com o que preconiza Gil (2002), a amostra é composta por 

uma parte da população, ou do universo de estudo, e a amostragem por sua vez diz respeito 

ao processo de obtenção de uma amostra. Nesta investigação, a amostragem adotada não foi 

probabilística, por conveniência, de modo que foram selecionados alunos que se 

enquadravam dentro do âmbito definido. 

Como instrumento de coleta de dados, esta pesquisa fez uso da técnica de entrevista 

(Apêndice 1), mediante perfil semiestruturado, de forma a possibilitar que os sujeitos falem 

mais abertamente sobre o assunto em questão. A percepção de Triviños (1987) é a de que a 



48 
 

 

entrevista, além de valorizar a presença do investigador, oferece as perspectivas necessárias 

para que o informante tenha liberdade e espontaneidade, o que enriquece o estudo num 

enfoque qualitativo. 

Seguindo a ética em pesquisa, a coleta de dados foi realizada dentro de um contexto 

reservado. As entrevistas foram individuais e gravadas mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido dos pais dos entrevistados (Apêndice 2) por se tratarem 

de menores de idade, com duração estimada de cerca de 1 (uma) hora cada. 

Após a coleta de dados, foi iniciado o processo de transcrição das informações obtidas 

para análise, objetivando compreender de forma evidente o fenômeno relativo à influência 

das formações familiares da contemporaneidade na trajetória escolar dos estudantes. As 

informações pessoais e identidades dos participantes serão mantidas sob sigilo. 

Os alunos participantes da pesquisa se posicionaram de forma objetiva e direta ao 

responder aos questionários. Em um primeiro instante, após a pesquisadora ter a autorização 

para a realização da pesquisa (Anexo 1), esta passou de sala em sala para explicar sobre os 

detalhes que envolviam a investigação e sua importância. Após este período de explicação, a 

pesquisadora aplicou um questionário (Apêndice 3) a fim de identificar quais alunos 

pertenciam ao contexto das novas formações familiares, e 58 alunos se dispuseram a 

colaborar com a investigação. 

Dentre os 58 alunos, 20 deles foram dispensados pelo fato de pertencerem à formações 

familiares tradicionais. Dos 38 discentes que conviviam em formações familiares 

diversificadas, obtivemos apenas 10 autorizações assinadas pelos pais ou responsáveis para a 

participação na pesquisa. 

Durante a pesquisa, investigou-se a produção de sentidos enunciados pelos estudantes 

quanto a influência das formações familiares da contemporaneidade na trajetória escolar dos 

estudantes. Posteriori, partindo das análises, as falas dos alunos foram apresentadas 

semanticamente, reportando à interação ocorrida no instante da realização das entrevistas, 

propiciando a observação dos sentidos produzidos pelos participantes. 

 

 
 

3.1 Conhecendo o fenômeno: Abordagem Tradicional X Abordagem Construcionista 

 

Ao longo do tempo, a interação social tem sido objeto de interesse na investigação 

científica, ganhando espaço, em especial, a partir do século passado. Neste sentido, passou a 

assumir vários significados em razão da leitura epistemológica que embasou sua averiguação 
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nos diferentes tempos históricos (ARANHA, 1993). 

Ao integrar de forma inicial o corpo da literatura científica como via de acesso à 

investigação da natureza humana, passa a adquirir a função de eixo da investigação à medida 

que propostas de vários autores passaram a indicá-la na perspectiva de um fenômeno que 

carecia ser melhor conhecido enquanto processo complicado, com propriedades únicas e 

peculiares, qualitativamente dessemelhante de seus componentes (HINDE, 1976; 1979; 1981; 

SCHAFFER, 1984; CAMAIONI, 1980). 

A propensão identificada nos últimos 20 anos tem sido a de conceder à interação social 

uma parte fundamental no desenvolvimento do adolescente e jovem no prisma da formação 

de relações sociais, resultado tido como "um sistema comportamental de imensa significância 

adaptativa para seres humanos" (SCHAFFER, 1984, p. 4). 

A proposta sócio-construtivista surge para auxiliar na discussão reflexiva relativa à 

questão e faz a defesa do plano interativo como o contexto onde se dá o processo de 

construção da subjetividade humana, que na prática consiste na própria história da 

humanidade. Trata-se de uma proposta interessante, desafiadora e estimulante; contudo, 

existe muito a ser conhecido. 

Neste sentido, buscou-se edificar uma construção teórica, fortemente embasada em 

princípios que evidenciem a maneira como se dá o desenvolvimento das relações sociais, 

assim como os seus efeitos no processo de construção do sujeito em uma perspectiva familiar. 

A fim de consubstanciar a investigação em tela, relativa a conhecimentos configurados por 

uma base descritiva e por princípios e leis explicativas que possam nortear a pesquisa em 

termos necessários, utilizou-se a clarificação do conceito de interação social, que nasceu 

recentemente (HINDE, 1979; CARVALHO, 1988; entre outros) e que tem auxiliado no 

estímulo e no avanço na busca por instrumentos mais adequados e sensíveis à 

apreensão do fenômeno interacional no contexto das novas relações familiares. 

Corroboramos com o pensamento de Hinde (1979) e Valsiner (1988) os quais afirmam 

que os estudos descritivos relativos aos fenômenos que perpassam a vida em sociedade se 

fazem fundamentais na indicação de direções para posterior análise, nossa crença é a de que, 

neste instante, se faz necessário rever os pressupostos que têm orientado as novas formações 

familiares e os reflexos destes novos processos formativos na vida dos adolescentes e jovens, 

na visão dos próprios jovens e adolescentes. 

Neste estudo, como maneira de apreender os contextos e fenômenos objetivados, no 

que tange às novas formações familiares e as consequências na vida estudantil de adolescentes 

e jovens, na visão do próprio jovem estudante, entende-se o Construcionismo Social como 



50 
 

 

uma possibilidade para compreender e explicar os processos pelos quais as pessoas relatam, 

explicam, ou de alguma outra maneira dão sentido ao mundo em que vivem, e do qual foi 

extraído o aporte teórico para condução e execução desta investigação (GERGEN, 2009). 

 

3.1.1 O Lócus e os sujeitos da pesquisa 

 

O lócus de investigação e coleta dos dados ocorreu em uma Escola Estadual da Rede 

Pública de Ensino, da região periférica da cidade de Várzea Grande – MT e os participantes 

desta pesquisa foram os estudantes desta instituição. A escolha desta escola se deu em função 

de que seus alunos são, em sua grande maioria, moradores do seu entorno, possibilitando 

assim obter um perfil dos arranjos familiares dos estudantes daquela região. 

A instituição atendeu no ano letivo de 2019 cerca de 1.400 estudantes, destes, 701 

cursaram o Ensino Fundamental II e para o pleno desenvolvimento de suas atividades, a 

escola conta com a participação de 75 docentes e 32 profissonais de outras áreas, sendo 06 da 

equipe pedagógica. Ao todo foram entrevistados 10 estudantes, dentre eles 04 do sexo 

masculino e 06 do sexo feminino, com idades entre 12 e 16 anos. 

A pesquisa, bem como seus objetivos, foram apresentados aos estudantes que 

voluntariamente se dispuseram a colaborar. No entanto, a quantidade de estudantes 

entrevistados não pôde ser delimitada pela técnica de saturação de amostragem, visto que 

somente alguns pais se propuseram a dar autorização para que seus filhos participassem da 

pesquisa. 

Na escolha dos participantes, manteve-se o cuidado de abordar um amplo leque de 

realidade familiar, de maneira a conter entrevistados das diversas formações familiares, e a 

influência destas na trajetória escolar dos estudantes. Os sujeitos da pesquisa foram chamados 

em sala de aula, de forma individualizada para realização das entrevistas, em local reservado 

designado pela Direção da escola. 

 
 

3.1.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

Esta etapa da pesquisa foi realizada por meio de um roteiro de entrevista 

semiestruturada, cuja finalidade é permitir que o pesquisador interaja com o entrevistado com 

maior liberdade, podendo realizar novas perguntas que surjam durante a entrevista, o que 

possibilita uma melhor análise dos dados obtidos. 



51 
 

 

Na construção deste roteiro foram levados em consideração alguns tópicos como: 1. 

Identificação, 2. Características do grupo familiar, 3. Relações familiares, 4. Rotina de 

estudos, 5. Acompanhamento nos estudos, 6. Dificuldades de aprendizagem, 7. Relação 

escola/família. As questões foram pensadas em forma de perguntas para proporcionar, além 

da reflexão, também a apreensão de conhecimentos e compreensão dos participantes; 

extraindo por meio da linguagem os sentidos produzidos em torno das questões. 

Depois da apresentação e assinatura do TCLE - Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, assim como do esclarecimento das dúvidas dos participantes em relação à 

pesquisa e suas particularidades, as entrevistas foram gravadas e transcritas para realização 

das análises. 

 

 
3.1.3 Análise dos dados 

 

Partindo do pressuposto de que realizar uma pesquisa científica consiste em uma 

tarefa complexa, em especial quando busca-se apreender a produção de sentidos, o que exige 

uma visão acurada no que diz respeito aos processos de produções culturais e sociais, assim 

como a função discursiva no contexto de sua produção, na busca por dispensar a atenção e 

tratamento necessário ao material colhido, elegemos uma sequência relativa às etapas 

metodológicas. Após a realização das transcrições das entrevistas, deu-se o instante relativo 

à análise dos dados obtidos que seguem a perspectiva apresentada por Spink e Gimenes 

(1994). 

Inicialmente realizamos uma leitura flutuante das transcrições, sendo desenvolvida 

paralelamente às anotações produzidas durante as entrevistas, contendo as especificidades da 

mesma que evidencia: o local onde ocorreu, o assunto introduzido e o que transcorreu antes 

da gravação; o que conduz à compreensão da situação dialógica e o espaço ocupado pelo 

entrevistado, permitindo a compreensão quanto a sua linha de argumentos durante a 

entrevista. 

A seguir, construiu-se os Mapas de Associação de Ideias (Apêndice 4), levando em 

conta que o mesmo consistiu no instrumento que viabilizou o estudo das práticas discursivas, 

fornecendo visibilidade quanto à dialogia existente nos discursos assimilados. Nos mapas 

estão contidos o conteúdo integral das entrevistas, de maneira a direcionar e distribuir os 

enunciados em categorias analíticas articuladas aos objetivos da investigação. 

Por fim, realizamos uma leitura criteriosa dos mapas a partir dos sentidos capturados, 
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de forma a considerar as premissas temporais destacadas teoricamente e relativas ao Tempo 

Longo, Vivido e Curto, aos quais os entrevistados fizeram menção. Nesta parte, por meio da 

observação atenta às falas que relatam a interanimação dialógica constante no ato da 

entrevista, com atenção especial nos interlocutores na regularidade das informações, 

discrepâncias e antagonismos, de forma a permitir a apreensão dos sentidos produzidos pelos 

participantes diante dos enunciados. 

 
 

3.2 O desenho relativo ao estudo 

 

A presente investigação é de cunho qualitativo, do tipo estudo de caso, cujo viés 

preponderante situa-se na abordagem do Construcionismo Social, em que foi observada a 

produção de sentidos enunciados por práticas discursivas de adolescentes e jovens estudantes 

oriundos das novas formações familiares. A abordagem em tela é primordial, tendo em vista 

que permite ir além da tradicional separação entre pesquisador e seu objeto de análise. 

Em conformidade com o pensamento de Spink et al. (2004), o pesquisador ao 

desenvolver sua investigação no cotidiano, tem a possibilidade de tornar-se partícipe das 

ações e transformações que se dão neste espaço de convivência. Em outras palavras, o 

pesquisador baseia-se em parte da comunidade, da mesma maneira que os sujeitos que 

participam de tal análise. Destacamos que para Spink et al. (2004), o conhecimento diz 

respeito a alguma coisa que se faz de forma coletiva, construindo e tendo como matéria- 

prima, a linguagem em uso e outras materialidades que compõem as relações diárias. 

Por concebermos a pesquisa como um ato de construção, mediante matrizes teóricas, 

que neste estudo consiste no Construcionismo Social, as entrevistas realizadas constituem nas 

vias de acesso às produções de sentidos originadas do diálogo entre pesquisador e 

entrevistado. Diante da complexidade relativa à análise dos dados, conforme já foi esclarecido 

anteriormente e a fim de tornar tal processo o mais claro possível, utilizamos a técnica dos 

Mapas, que se constituiu em uma ferramenta de fundamental importância no processo de 

análise dos dados recolhidos por meio das entrevistas. 

Os mencionados mapas se caracterizam como uma tabela composta por categorias 

analíticas a saber: novos arranjos familiares, rotina diária, auxílio nos estudos em casa, 

relação aluno-professor sobre as novas formações familiares, influência do tipo de família em 

relação aos estudos, dedicação de horários específicos para estudos, participação da família 

em eventos da escola, discriminação por parte dos colegas por ter uma família diferente e 
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assuntos gerais que surgiram durante as entrevistas. 

Importante se faz destacar que as categorias foram criadas a partir das respostas 

obtidas nas entrevistas, bem como em atendimento aos objetivos da pesquisa. A percepção 

de Spink et al. (2004) é a de que a utilização dos mapas é fundamental, tendo em vista o fato 

de eles permitirem a observação de fenômenos como a interanimação entre o diálogo, 

repertórios de interpretação, rupturas, processo de produção, concorrência e negociações de 

sentidos, relações de saber-poder e ações de posicionamento. 

Diante do exposto, o mapa dialógico, compreendido anteriormente como Mapa de 

Associação de Ideias, se apresenta como um instrumento de análise que permite ao 

pesquisador certa proximidade com os discursos colhidos, de forma a facilitar a visualização 

de pontos essenciais para discussão. 

Segue a apresentação dos participantes da pesquisa, bem como os detalhes do 

mecanismo usado, e as particularidades atinentes ao processo de análise dos dados coletados 

face a face. 

 
 

3.3 Os atores sociais pertencentes à investigação 

 

O nome atribuído a cada um dos participantes da pesquisa é fictício. Mesmo tendo a 

autorização dos pais ou responsáveis para a participação neste estudo, a pesquisadora buscou 

preservar a identidade destes, tendo em vista se tratar de adolescentes e jovens menores de 

idade. Todos os codinomes são indígenas e a opção por tal escolha se deu no intuito de 

valorizar a origem do povo brasileiro, primeiros habitantes do Brasil, e dos quais nos 

originamos e nos ligamos na perspectiva de uma grande família. A seguir, apresentamos um 

breve cenário de vida de cada um de nossos sujeitos, bem como a formação familiar da qual 

fazem parte. 

 

Anahí 

Anahí tem 12 anos. É uma menina meiga. Vive com a avó, avô e um tio. A mãe mora 

com seu irmãozinho e um padrasto; e o pai se mudou para outra cidade. Ela os vê de vez em 

quando. Seu convívio maior é com os avós, porque seu tio trabalha e eles pouco se veem. 

Possui uma rotina simples e é responsável pelos afazeres de casa. Como toda adolescente 

gosta de fazer uso do celular e só estuda quando tem prova. Sua avó tem o Ensino Médio 

completo e a auxilia nas tarefas escolares quando necessário. 
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Ela gosta de matemática e explica que a disciplina permite que ela aprenda alguma 

coisa todos os dias, mas não gosta de educação física. No cotidiano da sala de aula os 

professores e os colegas auxiliam quando existem dúvidas em relação a algum conteúdo. 

Quando um professor vê algum comportamento diferente em Anahí, eles procuram saber o 

que está acontecendo para ajudá-la. 

 

Iraê 

O adolescente possui 13 anos. Mora com os avós, com o pai, um tio e sua esposa. 

Auxilia nos afazeres de casa e tem mais proximidade com a avó, pessoa com quem passa a 

maior parte do tempo quando não está na escola. Afirma estudar apenas quando vai ter prova 

e menciona a facilidade que tem para “gravar tudo na cabeça”. A disciplina que mais gosta é 

matemática, e geografia não o agrada muito. 

O adolescente não conta apenas com a ajuda dos professores para tirar as dúvidas 

escolares, pois em sua casa recebe a ajuda da avó, que possui curso superior; e o tio que está 

cursando a faculdade auxiliam-no muito nas atividades escolares, quando necessário. 

 

Niara 

Com 13 anos de idade, a adolescente mora com a mãe e o padrasto. Ela destaca a 

amizade que tem com a mãe “Nós somos amigas, eu conto tudo pra ela, uma ajuda a outra”. 

No que diz respeito ao tempo em que se dedica aos estudos, a adolescente afirma que tem 

hora que estuda, mas que as vezes dá certo desânimo. 

Niara afirma que a disciplina da qual mais gosta é matemática e a que menos gosta é 

inglês. Menciona que não gosta do conteúdo do livro de português, não consegue entender, 

mas quando o professor passa no quadro, ela responde as questões. Percebe que os professores 

nunca perguntam sobre sua vida em família. 

 

Kauê 

O adolescente tem 13 anos e há dez anos mora com uma tia, seu esposo e filhos, avó 

e dois irmãos. Destaca que as pessoas mais próximas são a tia e a irmã mais velha de 18 anos. 

Sua mãe já faleceu e seu pai não quer saber dele, devido a isso, sua tia, que é irmã da sua mãe, 

foi quem ficou com a guarda dele. 

Sua rotina diária consiste na realização de diversos afazeres domésticos como lavar 

vasilhas e limpar o quintal no período matutino, inclusive aos sábados e domingos. Nos finais 

de semana dedica-se à participação na catequese, atividade muito apreciada por ele. 
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Taiguara 

O adolescente tem 12 anos e vive com os seus avós. Auxilia nos trabalhos da casa e 

sempre que precisa de ajuda com as atividades escolares recorre ao tio que mora próximo à 

casa de seus avós, no entanto por não dominar o conteúdo, nem sempre consegue auxiliá-lo. 

A disciplina que mais gosta é história e, as disciplinas de inglês e matemática são vistas pelo 

adolescente como complexas. 

Explica que não percebe por parte dos professores a preocupação com a formação 

familiar e os problemas que envolvem seus alunos. O adolescente declara que só destina 

tempo para os estudos em dia de prova, e que nunca se sentiu discriminado em função do tipo 

de família da qual faz parte. 

 
Ubirajara 

Ubirajara é o único jovem dentre os alunos entrevistados. Ele tem 16 anos e vive com 

a mãe, o padrasto e mais três irmãos, sendo que possui mais afinidade com a mãe. Já trabalha 

fora e auxilia nas despesas de casa. No que diz respeito ao pai, afirma que “Sempre vou para 

casa dele, ele mora em Cuiabá. Ele tem outra família, mas sempre pergunta o que está 

faltando e dá uma ajuda”. 

Dedicado aos estudos, utiliza dois ônibus para ir e dois para voltar da escola que fica 

bem longe do local de sua residência. No que diz respeito ao apoio dos professores em relação 

aos problemas familiares, menciona que: “Os professores nunca tocaram no assunto, mas 

quando vê um aluno triste chama para conversar”. 

O jovem só dedica mais tempo aos estudos quando tem alguma prova. Disse que 

nunca se sentiu discriminado na escola pelo fato de pertencer a um tipo de família diferente 

da tradicional. Afirma que sua mãe sempre vai à escola em dia de festividade e que o pai não 

vai por conta do trabalho, entretanto pensa ser importante eventos escolares que agregam a 

família. 

 

Potira 

A adolescente tem 13 anos. Vive com sua mãe e três irmãos. Declara que “Meu pai é 

vivo, mas não visito ele, convivo mais com tios e avós” e tem uma relação mais próxima com 

a mãe, a quem auxilia com os afazeres da casa. Dedicada aos estudos, além das horas normais 

de aulas, ocupa-se todas as noites a recapitular as matérias. Quando tem dificuldades recorre 

à mãe, que nem sempre consegue ajudá-la, pois, parou de estudar no quinto ano e raramente 
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domina os conteúdos. Assim, o Google se apresenta como um grande aliado para a estudante. 

Potira afirma gostar mais de matemática e que tem dificuldades para aprender ciências. A 

adolescente afirma que nas aulas de geografia o professor trata dos novos modelos familiares 

e declara que nunca se sentiu discriminada em função do fato de viver apenas com a mãe e 

os irmãos, mas que já viu colegas sendo discriminados em função do seu tipo de 

família. 

 
 

Açucena 

Adolescente de 13 anos, Açucena mora com a mãe e a companheira dela. Afirma ter 

uma vida comum como as demais adolescentes de sua idade e classe social. A disciplina que 

a adolescente mais gosta é inglês, e a que menos gosta é português, e sempre conta com a 

ajuda da mãe nas dúvidas em relação aos conteúdos escolares. 

No que diz respeito à vida contidiana, ela não percebe a preocupação dos professores 

e destaca que tendo em vista fazer parte de uma família cuja união é homoafetiva, não sofre 

preconceitos na atual escola. 

 

Indira 

Indira tem 12 anos. A adolescente mora com a mãe e um irmão. Todos os dias limpa 

a casa e cuida do irmão de manhã, enquanto sua mãe faz o almoço. Além das horas de estudo 

na escola, dedica parte das noites para rever os conteúdos trabalhados pelos professores 

contando também com a ajuda da mãe quando tem dúvidas. 

A disciplina que mais gosta é inglês, e matemática se apresenta como um desafio. 

Afirma que os professores conversam sobre assuntos voltados para a família e 

relacionamentos, e afirma também nunca ter sido discriminada em função do modelo familiar 

do qual faz parte. A percepção da adolescente é a de que, em se tratando do seu 

desenvovimento escolar, caso vivesse numa família tradicional “Acho que não mudaria 

nada”. 

 

Tainá 

Tainá tem 13 anos. Mora com a mãe e um irmão. O pai faleceu recentemente. A 

adolescente destaca que tem uma boa relação familiar e que “Eu era mais próxima do meu 

pai, mas ele faleceu. Agora estou mais próxima da minha mãe que não trabalha, senão ela 

perde o benefício do meu pai”. 

A adolescente afirma que vai à escola e realiza as tarefas, mas que não dedica tempo 
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além disso aos estudos. Gosta mais da disciplina de português e menos de matemática. 

Contudo, declara: “Eu gosto de português, só que eu não gosto do professor, ele não vai com 

a minha cara, já fui para coordenação várias vezes por causa dele”. 

Tainá menciona que seus pais sempre participaram de sua vida estudantil e que acha 

importante a escola proporcionar espaços de encontro entre as famílias, pois diz que tem 

colegas que não vivem nem com pai nem com a mãe, às vezes moram com uma avó. 

A realidade de vida dos atores sociais acima citados, pertencentes a esta investigação, 

no que se refere às oportunidades geradas em razão da busca pela escolarização, se dá na 

perspectiva de que a transformação de suas vidas aconteça de forma plena, a fim de que a 

miséria não se abasteça apenas temporariamente de comida e bem-estar material. 

Os sentidos atribuídos pelos adolescentes e jovens quanto ao cenário do qual fazem 

parte, leva a perceber que eles buscam, via processos educativos, fugir da exclusão social 

que pode se apresentar como um círculo vicioso na condição transformadora da realidade 

perpassada por muitas diversidades. 

Não é outra a denúncia realizada pelos Titãs na música “Comida” que declara: 
 

[...] A gente não quer só comida 

A gente quer comida 

Diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer bebida 

Diversão, balé 

A gente não quer só comer 

A gente quer prazer 

Prá aliviar a dor... 

A gente não quer 

Só dinheiro 

A gente quer dinheiro 

E felicidade 

A gente não quer 

Só dinheiro 

A gente quer inteiro 

E não pela metade... (TITÃS. FAMÍLIA, 1987). 

 
 

As identidades dos adolescentes e jovens participantes deste estudo são clivadas pela 

utopia na busca pelo sonho que se dá em decorrência do processo de construção da 



58 
 

 

imaginação, evidenciada dialeticamente pela denúncia do que precisa ser mudado e pelo 

anúncio de um futuro mais justo e igualitário. 



 

CAPÍTULO IV O ELO ENTRE OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO DISCURSO DOS 

SUJEITOS 

 

Tendo em vista a abordagem teórico-metodológica utilizada neste estudo, se faz 

importante reconhecer a necessidade de desenvolvimento de uma postura ativa e criativa da 

pesquisadora ao longo do processo de análise e interpretação. A produção de sentidos 

consiste em uma prática social dialógica, em que a linguagem em uso possui um papel de 

relevância, tendo em vista que garante as práticas sociais geradoras de sentidos. 

As práticas discursivas transcorrem e sustentam as relações de nosso cotidiano por 

meio de narrativas, argumentações, conversas, via mídia em geral, ou seja, se faz presente 

em todos os processos comunicacionais que nos envolvem. 

Em conformidade com o pensamento de Spink e Lima (2004, p. 36), “deixar aflorar 

os sentidos” edificados ao longo do processo de pesquisa e interpretação, em articulação 

com os sentidos oriundos da familiarização com o campo-tema que, conforme Peter Spink 

(2003) “é o argumento no qual estamos inseridos; argumento este que tem múltiplas faces e 

materialidades, que acontecem em muitos lugares diferentes” (PETER SPINK, 2003, p.28). 

Apresenta-se neste capítulo o resultado da pesquisa a fim de evidenciar o elo entre 

os sentidos atribuídos ao discurso dos sujeitos participantes da investigação, oportunidade 

em que será evidenciado o produto co-construído na relação com os interlocutores. 

Importante se faz destacar o compromisso enquanto pesquisadora com a ética dialógica a 

qual exige um esforço em primar pelo rigor expresso no reconhecimento da responsabilidade 

da pesquisadora na apresentação de tal produto (SPINK, 2000). 

O processo de interanimação dialógica desencadeado nas conversas com os 

adolescentes e jovens, possibilitou uma aproximação aos cenários de vivências familiares na 

perspectiva de quem não os protagoniza, ao menos diretamente. Mais do que isso, 

possibilitou visibilizar formas de vivenciar tais contextos do ponto de vista dos adolescentes 

e jovens, historicamente situada numa condição de subordinação que a invisibiliza ou subtrai 

do mundo social (CASTRO, 2001). 

 
4.1 As questões relativas ao mapa 

 

A fim de obtermos a percepção dos adolescentes e jovens quanto ao fenômeno em 

estudo, levando em conta as novas formações familiares e sua influência em sua vida escolar 

na visão dos próprios estudantes, foram elaboradas nove categorias que serão aqui 

evidenciadas a saber: 
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1) novos arranjos familiares; 
 

2) rotina diária; 
 

3) auxílio nos estudos em casa; 
 

4) relação aluno-professor sobre as novas formações familiares; 
 

5) influência do tipo de família em relação aos estudos; 
 

6) dedicação de horários específicos para estudos; 
 

7) participação da família em eventos da escola; 
 

8) discriminação por parte dos colegas por ter uma família diferente; 
 

9) assuntos gerais que surgiram durante as entrevistas. 
 

A análise dos dados levou em conta cada uma das categorias mencionadas 

anteriormente, de forma a evidenciar os dados apreendidos por meio das entrevistas 

realizadas com os estudantes, os quais foram considerados aptos a participarem da pesquisa. 

E estes entraram nesse rol por atenderam os requisitos: fazerem parte de uma família 

compreendida pelo viés das novas formações familiares e obterem a autorização dos pais 

e/ou responsáveis para participarem de forma efetiva da investigação. 

 

 
4.1.1 Sentidos atribuídos aos novos arranjos familiares 

 

O século XXI é marcado por grandes tranformações que atingem todos os aspectos 

da vida do homem em sociedade, o que é denominado por Bauman (2001) de modernidade 

líquida, cujas características principais consistem no desapego, provisoriedade e acelerado 

processo da individualização; tempo de liberdade, ao mesmo tempo, de insegurança, 

questões das quais a família não está imune. 

Por muitos anos, a família foi vista conforme expressa o grupo musical Titãs, que 

declara: 

 
Família 

Família, família 

Papai, mamãe, titia 

Família, família 
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Almoça junto todo dia 

Nunca perde essa mania 

Mas quando a filha quer fugir de casa 

Precisa descolar um ganha pão 

Filha de família se não casa 

Papai, mamãe não dão nenhum tostão 

Família ê 

Família A 

Família 

Família, família 

Vovô, vovó, sobrinha 

Família, família 

Janta junto todo dia 

Nunca perde essa mania. (TITÃS. FAMÍLIA, 1987). 

 

O conceito de família mudou e continua em pleno processo de transformação. Tendo 

em vista a dinâmica da realidade no Brasil, o conceito de família tem passado por profundas 

transformações, dando origem às denominadas famílias mosaico, conforme menciona Diniz 

(2017). 

O excerto a seguir abre a reportagem veiculada pela Revista Retrato (2017) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o qual evidencia o novo rosto da 

família no Brasil. 

 
A avó que mora com os filhos e os netos; o padrasto que também é pai; o filho que 

se divide entre duas casas; a mãe que cria os filhos sozinha; casais que optaram 

por não ter filhos. Quem não conhece um caso assim? Aquele clássico padrão de 

família formado por pai-mãe-filhos vem perdendo espaço e novos perfis vão se 

configurando nos lares brasileiros. Os últimos 60 anos foram cruciais para essa 

transformação. A entrada da mulher no mercado de trabalho, a queda da taxa de 

fecundidade, a legalização do divórcio e a onda dos recasamentos provocaram 

mudanças estruturais no seio familiar, o que tem levantado discussões sobre o que 

é família. (REVISTA RETRATO, 2017, p.18). 

 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) evidenciam que 

desde o ano de 2005 o perfil familiar composto apenas por pai, mãe e filhos, deixou de ser 

maioria nos domicílios brasileiros. Dez anos depois, na pesquisa de 2015, o tradicional 

arranjo ocupava 42,3% dos lares pesquisados. Os dados evidenciam uma queda de 7,8 pontos 

percentuais em relação a 2005, quando abrangia 50,1% das moradias. 

A pesquisa do Pnad (2015) mostra que novas tendências familiares ganharam força. 

No ano de 2015, por exemplo, quase um em cada cinco lares era composto somente por 

casais sem filhos 19,9%, enquanto que em 14,4% das casas só havia um morador. 
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Os dados citados nos parágrafos anteriores evidenciam que no Brasil a família não é 

baseada somente em laços consanguíneos e biológicos, mas também, nas relações de afeto e 

cuidado. Nesta direção, entende-se família como “uma associação de pessoas que escolhe 

conviver por razões afetivas e assume um compromisso de cuidado mútuo”, não levando em 

conta para isto, somente a existência de laços consanguíneos ou de parentesco (VIEIRA; 

NUNES, 2013, p. 67). 

É perceptível que essa realidade é vivenciada pelos atores desta pesquisa: 

 

Minha mãe mora com meu irmãozinho e um padrasto. Meu pai se mudou para 

outra cidade. Vejo de vez em quando tanto minha mãe quanto meu pai. Meu 

convívio maior é com meus avós mesmo, porque meu tio trabalha e vejo ele pouco 

(ANAHÍ). 

 

 

Da segunda metade do século XX para cá, a família tem passado por um contínuo 

processo de intensas transformações em diferentes níveis, dentre os quais, os aspectos 

econômicos, sociais e trabalhistas, em especial nos países ocidentais (SINGLY, 2000). 

Muitos são os fatores que contribuíram e contribuem para essas mudanças, sendo 

possível destacar dentre tantos outros: o intenso processo de urbanização e industrialização, 

a dinâmica do avanço tecnológico, o incremento relativo às demandas de cada fase do ciclo 

vital, a maior participação da mulher no mundo e no mercado de trabalho, o crescimento no 

número de separações e divórcios, a limitação do número de membros de uma família, o 

empobrecimento exacerbado, a desaceleração das taxas de mortalidade infantil e de 

natalidade, o aumento da expectativa de vida da população, as mudanças nas formas de vida 

e nos comportamentos das pessoas e as novas concepções de família por intermédio das 

mudanças ocorridas na dinâmica dos papéis parentais e de gênero. Todos estes fatores 

impactam diretamente no nicho familiar, de forma a contribuir para o nascimento de novos 

arranjos que ressignifica a família enquanto instituição (BIASOLI-ALVES, 2004; 

ROMANELLI, 2002; SCOTT, 2004). 

No passado, a família era constituída pelos pais, filhos e outros parentes vivendo num 

mesmo ambiente. Na atualidade ocorre uma grande mudança. Muitos pais vivem separados, 

famílias se juntam e tentam formar novas famílias, ou seja, ocorre uma nova formação na 

estrutura familiar, as atribuições sociais do homem e da mulher começam a se modificar no 

lar, no trabalho, na rua, no lazer e em todas as atividades humanas. 

Na atualidade, as novas possibilidades de formação familiar carecem de olhares que 

não se resumem às cristalizações teóricas do pensamento relativo à constituição da 
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sociedade, bem como escapam de leituras psicologizantes, em que o foco recaia na 

psicopatologização dos vínculos e seus efeitos na subjetividade dos membros da família. 

Nesta direção, discorrer sobre famílias, em uma perspectiva conceitual, não é uma tarefa 

fácil, uma vez que, na sociedade ocidental contemporânea, os novos arranjos familiares estão 

em constante processo de formação. 

Os novos arranjos familiares resultam de eventos históricos moldados em diferentes 

circunstâncias e que culminaram em mudanças sociais e econômicas, das quais adolescentes 

e jovens não estão imunes. Por todas as circunstâncias atuais, das diferentes formas de 

família, ou seja, não sendo as tradicionais, sabemos que o aprendizado das novas gerações 

começa muito antes de elas frequentarem a escola, por isso que a família, independente de 

seu tipo, e a escola têm que ter um elo de participação e colaboração o tempo todo. 

A compreensão dos atores sociais pertencentes a esta pesquisa, quanto aos arranjos 

familiares, evidencia a percepção destes quanto às novas formações das quais fazem parte. 

Todos os entrevistados pertencem a um contexto familiar perpassado por uma composição 

não tradicional, conforme pode-se observar nas falas abaixo: 

Minha mãe já faleceu e meu pai não quer saber de mim. Minha tia é irmã da 

minha mãe e tem minha guarda (KAUÊ). 

 

Moro com minha mãe e a companheira dela (AÇUCENA). 

Moro com minha mãe e um irmão (TAINÁ). 

 
Fica claro que nas relações com os adultos, os adolescentes e jovens ressaltam de 

forma veemente as dificuldades de comunicação vivenciadas, de maneira a admitir a 

imprescindibilidade da linguagem em uso, na perspectiva de uma prática social que 

constrói o mundo (GERGEN, 1985). 

Percebe-se que os adolescentes e jovens tem a necessidade de um adulto presente 

em suas vidas e ações diárias. Tal fato tem a ver com a ideia de que o conselho parece se 

configurar como um componente importante no processo de formação e se apresenta como 

uma verdade que é apresentada ao adolescente e ao jovem (FOUCAULT, 1987). 

Trata-se da ação do adulto impondo-se como portador de verdades a serem 

assimiladas pelas novas gerações, em consonância com a posição historicamente 

construída de instrução geracional, das gerações mais velhas às gerações mais novas. 

A fala a seguir evidencia esta necessidade: 
 

O meu pai mora em outro bairro, mas faz tempo que não vejo ele, uns 6 anos. Ele 

não me procura. Quando eu tinha 3 anos ele perguntou pra minha tia se ela queria 
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me adotar, mas minha mãe não deixou (NIARA). 

 

 

Na sociedade antiga os pais eram autoritários e impunham o respeito, mas na 

sociedade atual vemos que estes não demonstram autoritarismo e muito menos respeito, 

houve uma inversão de valores. A estrutura da família não é mais a mesma. O tempo 

evidencia que está ocorrendo uma mudança de personalidade dos atores sociais que 

compõem a instituição familiar. Sendo assim, vários valores contribuem para o 

distanciamento de pais-filhos-escola. 

Diferente do que muitas pessoas pensam, os adolescentes e jovens pertencentes às 

novas formações familiares se comportam de forma contrária em relação ao lugar social 

historicamente construído de subordinação e dependência em sua condição de ser em 

desenvolvimento, sendo visto em geral como incapaz e irresponsável. 

Trata-se de adolescentes e jovens que nem de longe se apresentam como passivos ou 

frágeis. Se mostram como pessoas que intervém, ponderam, medeiam, constroem estratégias 

de cuidado e proteção com os outros com os quais convivem, em meio às tensões, impondo- 

se assim como ativo e participante nos contextos que circunscrevem as suas trajetórias de 

vida. 

Na prática, os sentidos produzidos pelos adolescentes e jovens, atores sociais que dão 

vida a esta investigação, se traduzem na busca pela superação de uma realidade quase que 

comum na vida das pessoas que vivem, sobretudo, em bairros periféricos, em que se 

sobressaem a iniquidade, a crueldade e a ambiguidade; que carecem de ser substituídas por 

valores positivos na sociedade brasileira. 

 
 

4.1.2 Sentidos atribuídos à rotina diária 

 
Administrar as atividades do dia a dia não é fácil para os adultos, se pensarmos no 

que isso significa para as novas gerações, é possível admitir que o desafio é ainda maior. Na 

atualidade os adolescentes e jovens possuem uma gama de atividades e afazeres que nem 

sempre permitem que eles tenham uma rotina de estudos. 

Mesmo os adolescentes e jovens pertencentes às camadas menos favorecidas da 

sociedade possuem outros atrativos que consomem parte significativa do tempo que incluem 

desde a prática de um esporte, jogos, redes sociais, além das aulas regulares na escola que 

tomam quase todo seu tempo, dificultando a criação de uma rotina de estudos, o que quase 

sempre compromete o aprendizado. 
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A fim de que os afazeres diários não prejudiquem o rendimento escolar, é 

imprescindível a colaboração dos pais e responsáveis na organização da rotina de estudos 

das novas gerações. O auxílio dos adultos na organização do tempo dos adolescentes e jovens 

consiste num elemento necessário para que estes consigam desenvolver com sucesso todas 

as ações inerentes ao dia a dia do contexto social e familiar. 

Nesta direção, a família exerce significativa influência no rendimento escolar. 

Apenas dizer ao filho que é preciso estudar e porque deve estudar é insuficiente. A família, 

independente do tipo de sua formação, precisa oferecer as condições para a criação do hábito 

de estudo, o que implica necessariamente na implantação de uma rotina diária de estudos, 

de acompanhamento e motivação. 

Na mesma perspectiva, os pais e responsáveis precisam compreender que, para que 

haja aprendizagem, se faz necessário existir a prática do estudo, o qual requer a criação do 

hábito que vai muito além da realização das tarefas escolares. 

Importante, também, esclarecer que só se cria um hábito quando uma atividade é 

desenvolvida de forma regular, num mesmo momento ou local. Por isso é necessário a 

mediação de um adulto para que as novas gerações consigam estruturar uma rotina diária, 

da qual os estudos façam parte. 

Efetivamente, para que a organização do tempo funcione, é crucial pensar nas reais 

demandas do dia a dia do estudante e da casa na qual ele vive. Isso não significa que os filhos 

devam seguir rigorosamente a rotina dos pais ou dos moradores do local onde vivem. O 

essencial é que desde cedo o adolescente e o jovem aprendam a lidar com as questões 

pessoais e construam seus próprios horários. 

Quando os pais implantam um padrão de rotina rígido, o resultado não é positivo, 

pois vai ter como consequência um massacre ao estudante. Faz-se necessário que o processo 

de organização de um hábito seja positivo para que este auxilie e não martirize a todos, pois 

a organização dos estudos deve levar em conta as fragilidades e as potencialidades dos 

estudantes, no sentido de favorecer o desempenho destes nas aulas. 

Podemos observar que a sobrecarga das atividades diárias de Kauê é constante, uma 

vez que ele passa a maior parte do tempo fazendo trabalhos domésticos: 

 
Acordo cedo, lavo as vasilhas, sábado e domingo também lavo. No domingo lavo 

somente a noite porque faço catequese pela manhã. Também ajudo a limpar o 

quintal. 
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Sabedores de que cada família possui uma dinâmica, nem sempre a organização da 

rotina de estudos será um exercício simples, ou fácil, em função do excesso de trabalho dos 

pais ou responsáveis, que em geral atuam em duas ou três jornadas. Nesta direção, é 

necessário estar atentos ao rendimento escolar dos filhos, acompanhando os seus estudos, 

dando-lhes atenção e sempre mantendo contato com a escola. 

Em se tratando de rotina, em especial, aquela desenvolvida no âmbito da família, esta 

pode ser compreendida como sendo alguns comportamentos observáveis, que acontecem de 

forma regular e previsível com o intuito de envolver dois ou mais membros de uma família, 

de acordo com Jensen, James, Boyce e Hartnett (1983). 

No que tange a rotina diária dos adolescentes e jovens participantes da pesquisa, é 

possível perceber que se trata de um cotidiano marcado pelos afazeres domésticos e pela 

frequência escolar. Trata-se de uma realidade perpassada pela vulnerabilidade que está 

relacionada à precariedade de oportunidades, assim como, a frágil situação dos apoios das 

relações sociais e instituições que fica limitada à escola. 

Tainá afirma auxiliar nos afazeres de casa. “Eu ajudo nas tarefas da casa, acordo 

cedo, limpo casa, lavo banheiro e venho para escola”. Também Açucena declara que “Ajudo 

nas tarefas de casa, limpo a casa, lavo as louças. Estudo de manhã, faço tarefa e estudo 

para prova também”. 

O fato da frequência à escola fazer parte da rotina diária dos adolescentes e jovens 

pesquisados tem a ver com a expectativa de transformação de vida, uma vez que a escola se 

apresenta como instituição encarregada de desenvolver os meios necessários para atingir os 

fins educativos propostos pela sociedade. 

Na visão do Construcionismo Social, a rotina diária pode conduzir os sentidos 

necessários para que os adolescentes e jovens consigam elaborar seu projeto de vida. Em 

consonância com a percepção de Jodelet (2002, p. 32) de que “[...] a significação do espaço 

é marcada pela cultura e pela história e, que as significações subjetivas que lhe emprestam 

seus ocupantes têm a ver com a biografia e a história de seu grupo”. Neste sentido, as 

representações que os estudantes constroem sobre si revelam-se como um conteúdo 

originário de uma complexa rede de significados, que por sua vez reflete os valores, os 

símbolos e os afetos que se materializam no cotidiano do qual pertencem. 

A fala de Anahí descreve um pouco da rotina diária dos adolescentes e jovens: 

 
Eu tomo o café da manhã, escovo os dentes e depois vou arrumar a casa. Depois 

me arrumo e venho para escola. Quando volto, faço mais algum trabalho da casa, 

vejo celular e vou dormir. 
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Nossa compreensão é a de que a rotina diária contribui com os aspectos que fazem 

parte dos sentidos que os estudantes formam sobre si na condição de adolescentes e jovens, 

bem como da forma pela qual o processo formativo de que fazem parte colabora na 

construção de seus projetos de vida. 

A percepção de Jodelet (2001) é a de que a compreensão de como determinados 

grupos constroem sua identidade social tem a ver com a função cognitiva e simbólica a ela 

ligada. Em conformidade com o pensamento de Abric (1998), a identidade social tal como 

entende “[...] envolve, por um lado o conhecimento de a qual grupo alguém pertence; por 

outro, o surgimento da experiência comum do conhecimento, senso comum e padrões 

justificatórios” (ABRIC, 1998, p. 12). 

A percepção de Iraê corrobora com a ideia de que uma família nos moldes tradicionais 

ajudaria no enfrentamento de algumas questões, embora não sinta nenhum desconforto em 

relação ao tipo de formação familiar da qual faz parte. Contudo, pensa que se a mãe fizesse 

parte do seu convívio diário, “ajudaria um pouco”. 

Niara destaca a amizade que tem com a mãe “Nós somos amigas, eu conto tudo pra 

ela, uma ajuda a outra”. Menciona ainda que: 

[…] Minha mãe não está trabalhando no momento porque quebrou o braço, mas 

eu trabalho na casa de um tio que mora sozinho. Eu limpo a casa, faço a comida e 

depois venho pra escola. 

 

 

Mesmo diante das adversidades, fica percpeptível que para os adolescentes e jovens 

em tela, poderem crer na potencialidade da transformação significa compreender a 

importância da fé no futuro, no devir, no sentido de perceber que as tramas contidas nas 

situações limites de suas vidas permitem tomá-los como objeto de reflexão, podendo superar 

os obstáculos. 

 

 
4.1.3 Sentidos atribuídos ao auxílio nos estudos em casa 

 

 
A Constituição Federal de 1988, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

– LDB, reafirma o compromisso compartilhado da família e do estado, mediante a escola, 

na perspectiva de lócus formativo como responsáveis pelo desenvolvimento escolar das 

novas gerações. 

O artigo 205 da Constituição Brasileira afirma ser 
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

 
 

O acompanhamento às atividades escolares pelos pais e/ou responsáveis junto aos 

adolescentes e jovens, cumpre com a função de suscitar uma energia que com capacidades, 

atributos e condições para motivar estes atores sociais a desejarem por conhecimento, em 

especial os que os cerca, a fim de que possam ser cada vez menos frágeis e indefesos, mas 

sim, poderosos e com condições para distiguirem o que é certo do que é errado. 

A pesquisa evidencia que os adolescentes e jovens, mesmo com algumas 

dificuldades, contam com alguém para auxiliar nos estudos em casa. Os mesmos não fazem 

parte de uma parcela da sociedade detentora de capital cultural e econômico, conforme 

preconiza Bourdieu (1977), mas se esforçam na constante busca pela superação de inúmeros 

obstáculos apresentados ao longo da trajetória da vida, em prol da concretização de seus 

objetivos. 

A fala de Potira evidencia tal pensamento, como pode-se observar: 
 

Quem me ajuda é minha mãe. Mas nem sempre ela consegue me ajudar porque 

parou no 5º ano. Nesse caso, eu pesquiso no Google. 

 
 

Os adolescentes e jovens participantes da presente pesquisa, embora façam parte de 

uma família humilde, veem a educação como possibilidade de mudança, tendo em vista que 

para parte significativa dos brasileiros, a educação consiste na única oportunidade para a 

transformação de suas vidas. 

Em conformidade com o pensamento de Stering (2008), 
 

Instituir um novo projeto, ainda que imbuídos de boas intenções, não garante a 

eficiência e a eficácia do mesmo na prática e na vivência diária. Mas, considerando 

a situação de opressão sentida na pele, da privação dos direitos mínimos enquanto 

cidadãos e trabalhadores, acomodar é permanecer estagnado. Como no dito 

popular “se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”, vale a pena correr os 

riscos, conscientes de que são necessárias mudanças de posturas e práticas. 

(STERING, 2008, p. 77). 

 

 

Em se tratando dos adolescentes e jovens pertencentes à sociedade contemporânea, 

o ingresso em uma escola pública implica na mudança de lugar a ser ocupado nos espaços 

sociais institucionalizados. Um dos aspectos que na cultura ocidental contemporânea 

marcam o rito de passagem e transformação da categoria de aluno criança, de suas relações 
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e seus valores, supostamente, se realiza no momento de transição para a condição de 

estudante e de transição para a vida adulta (DIAS, 2013). 

Ubirajara gosta mais de português e afirma não gostar de matemática, e que às vezes 

tem um pouco de dificuldade na escola em relação à compreensão dos conteúdos e declara 

“Nunca peço ajuda em casa, peço ajuda somente para o professor mesmo. Mas se precisasse 

teria ajuda”. 

A figura maternal se faz muito presente na vida e no auxílio aos adolescentes e jovens, 

conforme pode-se perceber na fala de Açucena: 

Porque quando eu era recém-nascida a minha mãe biológica me deu pra ela 

(adotiva). Eu queria saber sobre a minha origem, mas a minha mãe adotiva disse 

que a minha mãe biológica não queria saber nem de mim, nem dos outros meus 

dois irmãos, por isso sou mais próxima da minha mãe que cuida de mim hoje. 

 
 

A adolescente ainda enfatiza que sua mãe é presente em sua vida e destaca que “Minha 

mãe sempre me ajuda nos estudos, só agora que ela não está fazendo porque está doente”. 

Também Tainá destaca o auxílio da mãe nas atividades escolares: 
 

Minha mãe me ajuda muito! Principalmente em matemática, porque ela entende 

muito de matemática. Quando meu pai era vivo ele sempre me incentivava a 

estudar para ter uma vida melhor que a dele, mas ele não me ajudava nas tarefas, 

porque não tinha conhecimento, parou no 6º ano. 

 

 

Para qualquer adolescente e jovem, a imprescindível necessidade de abandonar certa 

posição de tutelamento e de dependência significa não apenas mobilizar mudanças no que 

tange aos sentidos produzidos em relação aos seus agentes, assim como à configuração 

destes lugares, como também, possibilita a criação de novas formas de ressignificação de 

crenças e valores, de modo a construir novos saberes relativos à sua identidade, mediante a 

expectativa de se emanciparem. 

É compreensivo que seja a mãe quem acompanhe seus filhos de forma mais direta, 

uma vez que historicamente, conforme adverte Perrot (1991), durante o século XIX e início 

do XX existia uma harmoniosa divisão sexual, na qual homens e mulheres tinham bem 

definidos suas funções, papéis, tarefas e espaços pré-estabelecidos, o que determinava os 

ofícios aceitáveis a cada gênero. Para os homens, eram destinados os trabalhos com a 

madeira e os metais e, às mulheres, os afazeres ligados ao cuidado com a família e o trabalho 

com os tecidos. 

Historicamente, os trabalhos femininos circunscreviam-se ao cumprimento das 

atividades naturais de sua condição feminina: aprovisionar um espaço doméstico organizado 
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e adequado no que se refere à manutenção da estrutura física, a fim de melhor cuidar dos 

filhos e familiares. 

Fica evidente que no século XXI o papel da mulher somente ampliou, pois, além 

desses atributos, a mulher também trabalha fora e acompanha seus filhos nas atividades 

escolares. 

Na prática, uma mulher no passado deveria ser boa mãe e esposa, portadora de moral 

sólida e princípios cristãos, condições indispensáveis para se encontrar um bom partido e 

se casar, ou como também ressaltado por Ferreira (2014, p. 185) "o destino que o 

conservadorismo apontava era o das notabilidades femininas tradicionais: a cama e o fogão, 

as prendas do lar" e na atualidade, acrescentam-se o trabalho fora do lar. 

Hoje a mulher além de cumprir com seu papel de mãe, acaba por assumir outros 

papéis na sociedade, no mundo e no mercado de trabalho, o que culmina no distanciamento 

dos filhos, no que diz respeito à assistência da vida escolar dos mesmos. O estresse do 

trabalho e sua dupla jornada (fora e em casa), faz com que a mãe não tenha tempo para se 

dedicar ao acompanhamento dos filhos do jeito como gostaria. 

No que tange a presença maternal no dia a dia, diferente realidade experiencia 

Taiguara que destaca que “Minha mãe mora perto de casa, mas como ela trabalha e mora 

com seu marido em outra casa, eu vivo na casa da minha avó”. 

Nas famílias, às vezes não existem pessoas com uma formação acadêmica, porém isso 

não quer dizer que não ocorra incentivo na vida escolar do filho por parte dessa família. Uma 

palavra de apoio estimula o aluno a aprender e com o auxílio do professor, ao mesmo tempo, 

consegue desenvolver o seu próprio aprendizado, de certa forma sozinho. 

Podemos compreender melhor tal situação na fala de Niara, em que ela destaca que a 

formação familiar da qual faz parte não causa nenhum sentimento negativo e que a mãe, no 

que diz respeito ao auxílio nas atividades escolares, “já faz um tempo que ela não estuda, 

mas aí ela lê e relê e me ajuda”. 

É importante destacar que a educação, no ponto de vista de um direito social, se 

traduz na vida das pessoas, em especial, as menos favorecidas, como mecanismo de 

transformação de vidas. Nessa perspectiva, esta condição possui um significado ainda mais 

intenso, pois as pessoas detentoras de pouco acesso aos bens culturais produzidos pela 

humanidade, se apresentam como um segmento social que precisa romper com as tentações 

do capitalismo selvagem, via processos de escolarização. 

Podemos inferir, segundo o pensamento de Freire (1992), que “[...] Os homens e as 

mulheres têm várias atitudes diante dessas situações limites: ou as percebem como um 
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obstáculo que não podem transpor, ou como algo que não querem transpor ou, ainda, como 

algo que sabem que existe e que precisa ser rompido e, então, se empenham na sua 

superação” (FREIRE, 1992, p. 205). 

Ultrapassar as barreiras impostas pelas muitas formas de adversidades que perpassam 

a vida destes atores sociais, consiste na grandeza do empenho da família no sentido de fazer 

valer sua razão de ser e estar como instituição formadora. 

 
 

4.1.4 Sentidos atribuídos à relação aluno-professor sobre as novas formações 

familiares 

 
Os adolescentes e jovens se apresentam como pessoas em formação, mas que 

conseguem perceber o cenário no qual estão inseridos, com capacidade para narrar suas 

experiências familiares de maneira a produzir sentidos com criticidade, respeitando critérios 

de forma propositiva, ocupando assim, seu espaço de fala e apontando ações ativas de 

superação que sugerem o diálogo como um caminho para a convivência, conforme pode-se 

observar a seguir: 

Quando o professor vê algum aluno triste, chorando eles conversam com a gente. 

Um dia eu estava chorando por causa de briga na minha família, aí a professora 

conversou comigo, me ajudou (ANAHÍ). 

 

Tendo em vista que o professor atua como um mediador no processo de construção 

do conhecimento em uma escola, ou seja, em uma instituição criada com a finalidade clara 

de formação; que é vista como de excelência na promoção e desenvolvimento da educação; 

que busca atender as especificidades de seus estudantes por acreditar que a educação escolar, 

quando apropriada aos adolescentes e jovens, é direcionada para atender às necessidades 

atuais de suas comunidades, então, esta pode ser um instrumento de fortalecimento das 

culturas, identidades e um canal de acesso à desejada autonomia dos sujeitos (FERREIRA, 

2008, p. 208). 

Kauê não vê, por parte dos professores, a preocupação com sua realidade de vida, 

embora perceba que se algum aluno demonstra um comportamento diferente, alguns 

professores tentam se aproximar. 

Niara fala sobre a importância do estudo e do acompanhamento por parte dos 

professores. A adolescente afirma que: 

Tem hora que eu estudo, mas da um desânimo. Eu tenho uma professora que quando 

me vê desanimada, ela ergue minha autoestima. Minha mãe manda áudio pra ela 

conversando também, ela é um amor de pessoa. Ela conversa bastante comigo. 
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Nesse contexto, é possível afirmar que: 

 
 

[...] tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as crianças 

para o mundo; no entanto, a família tem suas particularidades que a diferenciam 

da escola, e suas necessidades que a aproximam dessa mesma instituição. A escola 

tem sua metodologia e filosofia para educar uma criança, no entanto, ela necessita 

da família para concretizar o seu projeto educativo (PAROLIM, 2003, p. 99). 

 
 

Partindo de uma concepção político-filosófica, a escola em parceria com as famílias 

e a comunidade em geral visa cumprir sua função que é construir, socializar conhecimentos 

vivos; lutando sempre pela valorização do ensino. 

A fim de que tanto a família como a escola consigam desenvolver com clareza e 

objetividade seu papel, se faz necessário uma parceria entre família e escola, tendo em vista 

que, embora cada uma das instâncias tenham objetivos definidos em relação ao processo 

educativo do adolescente e do jovem, a parceria surte efeito positivo. 

É imprescindível que os professores consigam estabelecer junto aos seus alunos o 

diálogo. Em conformidade com o pensamento de Freire (2003), o diálogo deve se constituir 

em um elemento que envolve a educação problematizadora e que não se restringe somente 

aos educadores e educandos, mas a todas as pessoas envolvidas nesse processo educativo, 

ou seja, os familiares, os colegas de trabalho etc. 

Assim, a educação problematizadora consiste em uma forma de libertação da relação 

entre opressor e oprimido, ao permitir que as pessoas se humanizem e busquem 

conscientizar-se e compreender a realidade de forma crítica, dando conta da possibilidade 

de mudança da realidade, e que veem a possibilidade de libertação. Desta forma, tendo em 

vista a função que a educação tem na libertação das pessoas, Freire (2003) chama a atenção 

para a importância que a relação dialógica tem no mundo. 

O sentimento de pertencimento, assim como a percepção de que o professor entende 

o estudante, consiste em uma forma de inclusão social que caracteriza a práxis 

intencionadora da transformação da atual sociedade mediante transformação pessoal de cada 

um dos estudantes, via comunicação entre professor/aluno, e aluno/aluno, a partir da qual 

são estabelecidas as relações interpesssoais, em que impere o respeito a autonomia de todos 

os sujeitos envolvidos no processo educativo. 

Dentre as falas dos participantes desta pesquisa, fica evidenciada uma relação 

respeitosa entre professor e aluno, conforme descrito a seguir: 

Os professores ajudam, só que eles chamam no particular (IRAÊ). 
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Para os professores, desenvolver uma prática educativa, tendo como foco a inclusão 

social, não é simples, uma vez que tal ponto de vista exige o enfrentamento de desafios 

diversos e de ordem objetiva, subjetiva, política, pedagógica, coletiva e individual. Acredita- 

se que enfrentando esses desafios, exemplifica-se aos estudantes a busca do ser mais, o que 

tem a ver com dúvidas e riscos no sentido de construir uma educação de possibilidades, 

portanto, inclusiva e de pertencimento. 

A fim de que os professores consigam acompanhar a dinâmica da realidade para 

atender as reais necessidades dos estudantes, estes carecem de passar por processos 

contínuos de formação, os quais se realizam em Instituições de Ensino Superior, e no Brasil 

é garantida com promulgação da LDBEN de 1996. 

Por formação continuada, entende-se que é aquela que se realiza após a formação 

inicial e transcorre em paralelo a sua atuação em serviço, podendo ser realizada sob 

diferentes modelos e concepções e em uma perspectiva contemporânea, até mesmo no 

ambiente escolar, em um processo de reflexão sobre a prática. 

A formação continuada consiste em um processo formativo que seja capaz de efetivar 

a autonomia da escola e, é de suma importância para desenvolver no professor a 

característica de transformador, sendo capaz de debater sobre a prática pedagógica, assim 

como os recursos didáticos e tecnológicos, favorecendo o processo de ensino, a análise, a 

reflexão, a adequação dos conteúdos à realidade do estudante, a valorização do 

conhecimento prévio do aluno, espaço para compartilhar com outros professores suas 

experiências de trabalho e promovendo um período de estudo enriquecedor. 

Por meio da formação continuada, os professores têm a possibilidade de estarem se 

atualizando, aprofundando e ampliando os conhecimentos que foram adquiridos em sua 

formação inicial, visando principalmente a aquisição de habilidades e competências, a partir 

da introdução de novas técnicas metodológicas para o aperfeiçoamento de suas aulas, bem 

como, o exercício do diálogo com os alunos. A exemplo disso, temos a fala de Indira: 

 
Sim, professores conversam com a gente sobre relacionamentos, namoro 

(INDIRA). 

 
Pensar em um processo contínuo de formação de professores hoje, é pensar na 

condução de processos que buscam a autonomia do professorado no seu desenvolvimento 

profissional e uma atuação prática que seja preponderante para se alçar resultados 
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significativos nos processos de ensinar e aprender, e que atendam aos anseios destas duas 

sociedades (NÓVOA, 2002). 

Na perspectiva de Nóvoa (2002), ser professor na contemporaneidade requer uma 

disposição e uma imaginação que vai além do tecnicismo e do que já se sabe, pois os 

conhecimentos pedagógicos não evoluíram na mesma proporção que a tecnologia que 

transformou a sociedade e revolucionou as formas de aquisição de conhecimentos que não 

estão mais centrados nas salas de aula, na figura do professor ou nas bibliotecas presenciais; 

ela está além e os professores precisam preparar-se e adequar-se para esta nova realidade. 

A partir das premissas até aqui apresentadas, evidencia-se que os professores, assim 

como os estudantes, apresentam-se como sujeitos multidimensionais. Ambos necessitam de 

se realizarem como pessoas, mediante atendimento de demandas simbólicas, uma vez que 

almejam satisfazer nas suas diversas facetas de realização. Dentro desta ótica, a educação e 

a aprendizagem acontecem desde o processo de nascimento e expande ao longo de toda vida. 

 
4.1.5 Sentidos atribuídos à influência do tipo de família em relação aos estudos 

 

Conforme a Constituição Brasileira de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB, Lei nº 9.394/1996, a educação consiste em um direito social amplamente 

defendido como um dos elementos viabilizadores da cidadania. Neste sentido, a criança, o 

adolescente e o jovem se configuram como seres de direitos e a educação como mecanismo 

de transformação de vidas e abertura de possibilidades no campo do conhecimento e da 

geração de emprego e renda, bem como, da melhoria da qualidade de vida das pessoas no 

âmbito da vida em sociedade, independente do tipo de família a qual pertence. 

Os sentidos em construção sobre a influência das novas formações familiares no 

desenvolvimento educativo pelos adolescentes e jovens assinalam formas plurais de 

compreender e viver este universo de relações diferenciadas, conforme descreve Sarti 

(2005). 

De fato, nos contextos de conflitos observados, a vivência familiar se faz de forma 

bastante dinâmica, dificultando enquadramentos em modelos rígidos ou estáveis que 

povoam nosso imaginário. 

Importante se faz destacar o papel da família no processo educativo das novas 

gerações, uma vez que, de acordo com Durkheim (1978): 

 
A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se 

encontrem ainda preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e 
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desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, 

reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio especial que a 

criança particularmente se destine (p. 41). 

 

A percepção dos alunos é a de que as novas formações familiares não influenciam 

em sua trajetória escolar, pois ao ser questionado se sentia incomodado pelo fato de viver 

em uma família que não é tradicional, com pai e mãe, e se isso interferiria nos seus estudos, 

Kauê respondeu: 

 
Isso incomoda um pouco, mas não interfere nos meus estudos. 

 

Açucena, em se tratando do apoio à vida escolar, caso morasse com o pai e a mãe 

biológica, declara que: 

Eu acho que seria pior, porque única coisa que sofro e sinto falta é de meu pai. 

Vejo o pai do meu irmão indo visitar ele, levar a pensão, eu fico triste e choro no 

quarto. 

 

Destacando todos esses movimentos das famílias atuais, Carvalho (2000) reflete: 

É preciso olhar a família no seu movimento. [...] Este movimento de organização- 

reorganização torna visível a conversão de arranjos familiares entre si, bem como 

reforça a necessidade de se acabar com qualquer estigma sobre as formas familiares 

diferentes. Evitando a naturalização da família, precisamos compreendê-la como 

grupo social cujos movimentos de organização-desorganização-reorganização 

mantêm estreita relação com o contexto sócio-cultural. [...]. É preciso enxergar na 

diversidade não apenas os pontos de fragilidade, mas também a riqueza das 

respostas possíveis encontradas pelos grupos familiares, dentro de sua cultura, para 

as suas necessidades e projetos. (CARVALHO, 2000, p14). 

 

É possível constatar que o adolescente e o jovem, pertencendo a essas novas famílias, 

não evidenciam situações de medo, de angústia, de impotência experienciada no cotidiano, 

e não se veem como seres passivos em tais contextos. Eles conseguem focar no presente e 

projetar o futuro como perspectiva, ou seja, trazem à tona as possibilidades diferenciadas 

não apenas de viver, mas, sobretudo, de compreender os mesmos contextos e de produzir 

novos sentidos que permitam reinventar o cotidiano. 

Na prática, o papel do adulto é imprescindível no encaminhamento da vida dos 

adolescentes e jovens, independente do tipo de família da qual faz parte, uma vez que: 

Os adultos têm um papel central neste processo, pois oferecem a base inicial aos 

mais jovens, a bagagem de regras e normas essenciais para o social, bem como 

atuam como modelos introjetados, geralmente como ideais, cujas atitudes e 

comportamentos serão transmitidos às gerações que os sucedem (BIASOLI- 

ALVES, 2001). 

 

É necessário, então, destacar o potencial desta participação pela via da alteridade, do 

olhar diferenciado, sob outro prisma; o potencial da percepção dos adolescentes e jovens 

que historicamente vem sendo desconsiderada, minimizada, relegada como uma perspecção 



76 
 

 

de quem ainda não tem certeza quanto ao que quer, não somente no contexto familiar, como 

também, por outros que intervêm em tais contextos, impedindo assim a emergência e 

consolidação da concepção destes como seres atuais, e não futuros (MONTANDON, 2001; 

SIROTA, 2001). 

Em se tratando do fato de ter uma família tradicional e que tal fato auxiliaria no 

aproveitamento em sua vida escolar com pai e mãe juntos, Ubirajara declara “Não interfere. 

Morar com pai e mãe seria a mesma coisa”. 

Fica evidente, portanto, que a desfamiliarização com os discursos vigentes e as 

reinvenções dos sentidos construídos ao longo do tempo parecem se fazer com mais 

competência e leveza em se tratando da percepção de adolescentes e jovens (SPINK; 

FREZZA, 2004). 

Independente de qualquer aspecto, em conformidade com o pensamento de Carvalho 

(2005), a família se apresenta como a primeira instituição “que referencia e totaliza a 

proteção e socialização dos indivíduos. Independente das múltiplas formas e desenhos que a 

família contemporânea apresente, ela se constitui num canal de iniciação e aprendizado dos 

afetos e das relações sociais” (p. 93). 

Como bem nos assegura Freire (2005, p. 86), “não é exagero afirmar que a busca do 

ser mais não pode se realizar no isolamento, individualismo, mas na comunhão, na 

solidariedade dos existires”. Assim, o cidadão é o sujeito centro de sua própria educação e 

não objeto dela. Diante disso, fica claro que “Ninguém educa a ninguém, ninguém educa a 

si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2005, p. 78). 

Nesta direção, convém lembrar ainda que a educação é parte integrante no processo 

da formação humana, expressa por meio de mediações e assume um papel principal na 

organização da convivência do ser em suas relações e integrações, que culmina no resultado 

da constituição da vida pessoal e social do cidadão. 

 
4.1.6 Sentidos atribuídos à dedicação de horários específicos para estudos 

 

Em conformidade com o pensamento de Santos (2005), a adolescência e a 

juventude consistem em estados temporais relativos ao ciclo de vida, no qual o ser humano 

passa por transições que culminam em mudanças significativas. Trata-se de uma fase em 

que a pessoa se depara com várias escolhas que irão definir o seu futuro, dentre as quais a 

escolha profissional. 

Em se tratando da realidade de vida dos sujeitos da pesquisa, as entrevistas 
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evidenciam que dentre os estudantes pesquisados, poucos dedicam um tempo específico para 

os estudos, ao mesmo tempo em que se sabe que o processo formativo exige uma série de 

atividades dos estudantes, para as quais devem ser garantidas condições mínimas necessárias 

para o equacionamento das dificuldades frequentemente encontradas, de modo a viabilizar 

a formação humana e profissional aí pretendida para o futuro. 

A maioria dos entrevistados afirma só estudar em dias de provas e poucos reservam 

mais tempo além das horas de escola para se dedicar aos estudos, conforme se observa: 

Quando chego em casa depois da aula, só cuido de algumas coisas da casa mesmo 

e só estudo quando vai ter prova (ANAHÍ). 

 

Só estudo quando vai ter prova, mas não gosto muito de estudar pra prova não. 

Eu gravo (na cabeça) tudo o que foi dado nas aulas (IRAÊ). 

 

Não, só quando tenho tarefa, faço a noite. Mas não tenho hábito de estudar todos 

os dias (TAINÁ). 

 

Niara se difere dos colegas anteriores e destaca que: 

 
 

Tem hora que eu estudo, mas dá um desânimo. Eu tenho uma professora que 

quando me vê desanimada, ela ergue minha autoestima. Minha mãe manda áudio 

pra ela conversando também, ela é um amor de pessoa. Ela conversa bastante 

comigo. 

 

Kauê evidencia uma realidade semelhante à de seus colegas, ao declarar que: 

 
 

Estudo de vez em quando, se tiver tempo, quando não estou na rua brincando. 

Faço tarefa e estudo um pouco. 

 

Taiguara e Ubirajara afirmam que suas dedicações aos estudos se intensificam mais 

quando irão fazer prova: 

 
Estudo na época da prova (TAIGUARA). 

 

Só quando tem alguma prova (UBIRAJARA). 

 

A dedicação de tempo aos estudos é de extrema importância para que os 

adolescentes e os jovens tenham sucesso na vida acadêmica dentro de uma realidade social, 

dinâmica e participativa, com base em um referencial teórico-metodológico e científico. 

Nesta direção, quando o adolescente e o jovem tem a possibilidade de estudar, esse processo 

representa sua oportunidade para transformação, passando a ver os estudos como requisito 

básico de ascensão pessoal e profissional (SOUZA, 1993; SERPA, 1998). 

Potira demonstra uma realidade diferente das de seus colegas, ao afirmar que possui 

hábito diário de estudos: 
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Sim. Estudo a noite, quase todos os dias. 

 

Morgan e Deese (1980) chamam a atenção para o fato de que estudar de forma bem 

sucedida requer um esforço integral na busca da aprendizagem. Dessa maneira, estudar e 

manter os estudos em dia requer do aluno um planejamento de seu tempo, de forma a 

estabelecer um plano de estudo para o dia, a semana e até mesmo para o ano letivo, o que 

não condiz com a realidade dos adolescentes e jovens desta investigação. 

A rotina leva a práxis na perspectiva de um processo dialético de reflexão e ação 

sobre o fazer educativo, que culminará no desenvolvimento da criticidade que possibilita ao 

educando problematizar a realidade social, no sentido de explicitar a razão de ser dos fatos 

ao se estimular a curiosidade e o ato de perguntar. 

O fato de existir um tempo de estudos organizados pelo próprio estudante cria 

situações variadas de aprendizagem, mediatizadas pela prática individual da leitura, escrita 

e da reflexão, que favorecem ao educando ser o sujeito do conhecimento, da história e da 

cultura; além de técnicas diversificadas que levam para as experiências do cotidiano. 

Em conformidade com o pensamento de Bourdieu (1996), a percepção é a de que a 

educação escolar permite modificar o habitus, uma vez que este é socialmente construído e 

pode modificar-se, reformular-se mediante mudanças tanto individuais como sociais e 

assim, oportunizar a definição de novas posições dos agentes nas estruturas sociais. 

Ao fazer uso do termo agente social, Bourdieu (1996) entende que as pessoas ou 

grupos agem socialmente, na perspectiva de um campo social com certa liberdade, mesmo 

levando em conta que suas ações e pensamentos sejam perpassados pelo habitus. 

Sendo assim, o habitus tem necessária relação com as diferentes formas de Capital, 

que Bourdieu denomina de Capital Econômico, Capital Social e Capital Cultural, sendo o 

Capital Econômico a raiz dos demais. 

O Capital Cultural, diz respeito, sobretudo, por aquilo que é herdado ou adquirido 

na primera socialização que se dá no ambiente familiar, oportunidade em que recebe 

influência tanto de situações relativas ao Capital Econômico da família, como também de 

seu histórico de educação escolar e de acesso aos demais bens culturais. 

Caso o Capital Cultural não seja vitalizado pelo Capital Econômico, o indivíduo 

possui grandes chances de experimentar o insucesso ou o fracasso escolar, o que pode 

acarretar na interrupção da trajetória escolar e posterior retomada, uma vez que as trajetórias 

individuais podem levar a isso na medida em que Bourdieu (1996, s.p.) admite que existe 

forte probabilidade de que diferentes indivíduos, “sendo o produto das mesmas condições 

objetivas, [sejam] dotados dos mesmos habitus”, contudo, adverte que “o princípio das 



79 
 

 

diferenças entre os habitus individuais reside na singularidade das trajetórias sociais” e, 

como este se relaciona com as diferentes formas de Capital. Assim sendo, o estabelecimento 

de um tempo específico para os estudos para além da escola, é imprescindível para o 

desenvolvimento da autonomia, da inovação, da flexibilidade e da rigorosidade, que aos 

poucos contribui para o aperfeiçoamento do diálogo entre sujeitos, saberes e culturas, assim 

como da oralidade como fonte de expressão entre os pares. 

 
4.1.7 Sentidos atribuídos à participação da família em eventos da escola 

 

Etimologicamente, o significado de participação tem sua origem no termo 

participatio, que do latim significa ter parte na ação. Assim, participar requer ter acesso ao 

agir, bem como às decisões que orientam a ação (BENINCÁ, 1995). Bordenave (1992) 

destaca que participação se origina da palavra parte e significa fazer parte, tomar parte ou 

ter parte. 

Nessa perspectiva, a participação não se vincula apenas aos movimentos políticos, 

faz parte da própria história da humanidade participar. Na prática, ao nascer já participamos 

de um grupo social – a família, e em seguida, ingressamos em outros grupos de socialização 

secundária – escola, amigos, clube, trabalho, entre outros. 

Analisando as diferentes formas de participar, Bordenave (1992) propõe a seguinte 

tipologia: 

1) Participação de fato: refere-se às primeiras atividades de participação do 

homem, realizadas no seio do grupo familiar ou do clã; estão associadas as suas 

necessidades de subsistência; 

2) Participação espontânea: diz respeito às formas de participação em grupos 

sociais – de amigos, de vizinhança; geralmente esses grupos são fluídos, sem 

organização estável e objetivos claramente definidos. A participação, nesse caso, 

vincula-se à necessidade de satisfações psicológicas, expressivas etc. 

3) Participação imposta: o indivíduo é obrigado a fazer parte do grupo e a fazer 

atividades consideradas indispensáveis. Exemplo: eleição obrigatória. 

4) Participação voluntária: o grupo é criado pelos próprios participantes, que 

definem a organização, os objetivos e as formas de atuação do grupo. Exemplo: 

associações profissionais, ONGs. Nesta categoria, pode-se incluir uma 

subcategoria, a “participação provocada”: situação em que a formação do grupo é 

induzida por agentes externos, com a finalidade de realizarem objetivos que não 

aqueles do próprio grupo. 

5) Participação concedida: relaciona-se com participação do indivíduo em 

instâncias que não foram criadas por ele. Mas sua presença, em termos de poder 

ou de influência, é considerada legítima tanto pelos subordinados como pelos 

superiores. Embora essa não seja ainda uma participação democrática, pode ser 

potencialmente transformadora. (BORDENAVE, 1992 p. 27-28). 

 

Em todos os aspectos da vida, a participção se apresenta como um elemento 

importante no progresso do potencial humano, portanto, em se tratando da educação das 

novas gerações, é imprescindível para o desenvolvimento pleno das pessoas. Assim, a 
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participação da família na vida escolar dos filhos e, consequentemente nas atividades 

propostas pela escola, possui um significado grandioso, uma vez que fortalece o elo entre a 

escola e a família, instituições formadoras por excelência. 

Piaget (2007, p. 50) asseverou que existe: 

 
 

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois a muita 

coisa mais que a uma informação até este intercâmbio acaba resultando em ajuda 

recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar 

a escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais, e ao proporcionar, 

reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola chega-se até mesmo 

a uma divisão de responsabilidades [...] (PIAGET, 2007, p. 50). 

 

No que diz respeito à participação da família nos eventos promovidos pela escola, os 

adolescentes e jovens destacam que seria interessante se tivesse um dia em comemoração à 

família, e não dia dos pais ou das mães. 

 
Porque meu irmão estuda aqui de manhã e minha mãe já veio aqui em uma 

comemoração ao dia da família (AÇUCENA). 

 

Vai ser muito bom (AÇUCENA). 

 

No dia das mães minha tia vem e dia dos pais meu tio vem. Porque vi meu pai 

apenas uma vez, ele tem outra família (KAUÊ). 

 

Não vem ninguém. Já foi, quando eu estudava em outra escola, aqui não. Meus 

avós são ocupados. Minha avó tem um salão em casa e meu avô trabalha fora 

(TAIGUARA). 

 

Se tivesse uma comemoração do dia da família, acho que viriam (TAIGUARA). 

 

 

Diante do exposto, a percepção dos entrevistados é a de que as novas formações 

familiares não interferem no desenvolvimento estudantil. Em se tratando da adolescência e 

juventude, referindo-se a uma fase de desenvolvimento em que as pessoas vivenciam a 

sensação de desequilíbrios e instabilidades, que faz com que as vezes se sintam inseguras, 

confusas, angustiadas, injustiçadas, incompreendidas pela sociedade, pelos pais e/ou 

responsáveis e pelos professores, o que pode trazer problemas para os relacionamentos entre 

as novas gerações e as pessoas mais próximas do seu convívio social. 

Açucena menciona que a mãe não tem participado da vida na escola. “Ela não está 

vindo, porque ela tem depressão, aí fica mais trancada”. 

Contudo, é importante considerar que a crise desencadeada pela vivência da 

adolescência e entrada para a juventude se apresenta como essencial para o desenvolvimento 

psicológico das pessoas nesta fase (DRUMMOND & DRUMMOND FILHO, 1998). 
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Niara afirma que os professores nunca perguntam sobre sua vida em família. E 

destaca: “Mas é chato quando tem comemoração dos pais e aí meu pai não está presente”. 

A adolescente entende que se a escola fizesse uma comemoração ao dia da família e 

não do pai ou mãe, seria melhor, “Seria bom porque tem bastante colega que mora só com a 

mãe ou só com o pai”. 

O processo de ensino-aprendizagem não ocorre de uma forma homogênea, o sucesso 

escolar não acontece para todos e essa escolarização não eliminou a desigualdade social. 

Desde a década de 1990, a família está sendo chamada a participar da escola. O MEC 

instituiu o Dia Nacional da Família na Escola para que a mesma participe de perto da 

formação dos seus filhos. A política educacional está formalizando, promovendo maneiras 

de interação entre família-escola no ensino público para que não ocorra um distanciamento 

entre a cultura doméstica e a cultura acadêmica; sendo assim, as escolas começam a 

organizar melhor o processo ensino-aprendizagem contando com a colaboração da família. 

Desse modo, a escola e a família vêm passando por intensas alterações ao longo 

do tempo. Estas mudanças acabam por intervir na composição familiar e na dinâmica 

escolar, de modo que a família tem passado para a escola algumas tarefas educativas que 

deveriam ser suas. 

Hoje o pai não é único a buscar o sustento de uma família e a mãe quase sempre 

possui uma jornada dupla de trabalho: uma fora e uma dentro da própria casa, buscando a 

opção de creche e escola para auxiliá-los na educação dos filhos. Entretanto, o fato do filho 

estar em uma creche ou escola, não tira a responsabilidade dos pais. Podemos afirmar que 

a família é, sem dúvida, a mais importante dentre os grupos sociais que a experiência 

humana oferece. 

 
4.1.8 Sentidos atribuídos à discriminação por parte dos colegas por ter uma família 

diferente 
 

Em se tratando do Construcionismo Social, as relações de gênero são vistas sob a 

ótica da construção social. Trata-se de um sistema de significados que se constrói e se 

organiza mediante interações sociais e que permitem acesso ao poder e aos recursos. 

Nessa direção, gênero não consiste em um atributo pessoal, mas sim, em uma maneira 

de atribuir sentido às relações. Ou seja, o gênero não existe nas pessoas e sim nas interações 

sociais. Neste sentido, em uma mesma sociedade, os sentidos podem variar, dependendo 

principalmente da classe social, da religião, da raça, da idade etc. (NOGUEIRA, 2004). 

Em se tratando da percepção e tratamento dos professores em relação ao preconceito 
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por participarem de um novo modelo ou formação familiar, Anahí destaca que: 

 
 

Não me sinto triste por isso. Eu só fiquei triste, porque eles se separaram, porque 

eu gosto da família unida, com amor e carinho. Eu era bem pequena quando eles 

se separaram, mas meus avós me dão bastante amor. 

 

Os alunos chamam a atenção para a questão do preconceito por não pertencerem a 

uma família tradicional, em que no convívio familiar inexiste a figura do pai em convivência 

com a mãe. 

 
Acho errado o preconceito, se o pai e a mãe não deu certo, isso não ligo muito. 

Eu não sou muito apegada a meu pai. Eu não tenho preconceito com ninguém por 

esse motivo (INDIRA). 

 

 
Uma das alunas foi questionada se alguma vez foi discriminada na escola por viver 

com uma mãe que tem uma relação homoafetiva, ela responde que: 

 
Nesta escola não, porque aqui só os professores sabem, os alunos não. Mas 

quando estudava em uma outra, os alunos falavam que eu era filha de 

“sapatona”. Até me chamavam de “lobisoma”, filha de “sapatona” porque tenho 

muitos pelos nos braços (AÇUCENA). 

 

Partindo da ideia de que o gênero não se apresenta como uma questão de identidade 

particular relativo a homem e mulher, trata-se de uma construção mediante partes do 

discurso, organizadas em um sistema de significados apresentados aos indivíduos de 

forma a darem sentidos às suas posições e ao que se espera deles como respostas femininas 

e masculinas. Mulheres e homens realizam escolhas em suas interações sociais, sendo 

assim, o gênero não é algo apenas imposto pela sociedade, ou seja, nós mesmos fazemos 

o gênero e, ao fazê- lo, escolhemos certos modos de ser e ignoramos outros (NOGUEIRA, 

2004). 

Gergen (1992 apud NOGUEIRA, 2004) questiona o imperativo referente à 

distinção entre masculinidade e feminilidade, por entender que tais questões não refletem 

a realidade palpável e independente. Neste sentido é importante questionar o porquê desta 

diferenciação ter sido sempre tão relevante. Na prática, a feminilidade e a masculinidade 

se apresentam como categorias mutáveis, que tomam uma forma particular de identidade 

em um determinado contexto histórico e cultural. Sendo assim, ser mulher ou ser homem 

não é algo inscrito em seus corpos, não é um atributo psicológico e sim apenas um método 

de descrição. 
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É possível perceber que os adolescentes e jovens tem resistido ao longo do tempo 

aos embates no que se referem as muitas formas de desvalorização e preconceitos, porque 

querem continuar vivendo sob os princípios e valores socioculturais, econômicos e 

espirituais, herdados e fundamentados nos valores comunitários de solidariedade, partilha, 

reciprocidade, interdependência e organicidade. 

Podemos afirmar que os modelos de vida tradicionais vivenciados nos tempos 

atuais, se não podem ou não conseguem ser alternativas de vida na sociedade moderna; são 

experiências que podem ser referência e exemplo, inspirando pessoas e grupos a pensar que 

um único estilo de vida não precisa ser e não é a única forma possível para existir e viver no 

mundo, o que influencia de maneira direta os sentidos dos estudantes adolescentes e jovens 

no que diz respeito às representações sociais e consequentemente interferem no seu projeto 

de vida. 

Kauê afirma que na escola nunca sofreu nenhum tipo de discriminação pelo fato de 

ter uma família diferente, mas “de outras coisas já tive, porque sou baixo, puxei minha tia”. 

É inadmissível toda e qualquer forma de discriminação ao adolescente e jovem em 

função do modelo familiar do qual faz parte. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

menciona a responsabilidade da escola, do poder público, do Estado e da família para a 

garantia mínima dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. 

Nesta direção, consite como direito da criança e do adolescente: 

 
 Ter acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência; 

 Ser respeitado por seus educadores; 

 Ter igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

 Direito de contestar os critérios de avaliação, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores. (ECA, 2012, p. 43). 

 

São deveres dos pais: 

 
 

 Matricular seus filhos (ou pupilos) na escola; 

 Acompanhar a frequência e aproveitamento de suas crianças e adolescentes na 
escola. 

 O descumprimento destes deveres pode ser identificado como crime de 

abandono intelectual (quando a criança não é matriculada na escola), ou infração 
administrativa (quando os pais não acompanham o desenvolvimento no aluno na 

escola). (ECA, 2012, p. 42). 

 

É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

 
 

 Ensino fundamental (da 1ª à 8 série), obrigatório e gratuito, inclusive para os que 

a ele não tiveram acesso na idade própria; 

 Ampliar gradativamente a oferta do ensino médio (colegial); 
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 Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência (de 
preferência na rede regular de ensino); 

 Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 

 Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística; 

 Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente 

trabalhador; 

 Atendimento no ensino fundamental, através de programas que garantam 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (ECA, 

2012, p. 42). 

 

 

Em conformidade com o pensamento de Spink (2003), os sentidos consistem na 

base dos sistemas de saberes individuais ou coletivos, colaborando na compreensão das 

relações que demarcam as fronteiras do pertencimento grupal. Mediante processos de 

comunicação, os atores sociais edificam o estar junto pelo partilhar de espaços 

intersubjetivos, que permitem a criação de identidades sociais, memória social, construção 

de narrativas que nascem da experiência do pertencimento e que vinculam os sujeitos no 

espaço e no tempo. 

Na perspectiva quanto à variedade de sistemas de pensamento e de controle social, 

Gergen (1985) declara que o Construcionismo Social se apresenta como forma de assimilar 

e compreender o mundo. Trata-se de um conhecimento produzido por meio de apropriações 

específicas e particulares de elementos circulantes no meio social. Estes elementos são 

reconstruídos mediante uma síntese de ação mútua entre o pessoal e o social, de forma a 

estabelecer articulações que relacionam a realidade social a uma construção consensual que 

se dá mediante linguagem e comunicação. 

Em suma, na visão de membro de um grupo e na busca por espaços onde o Eu e o 

Outro se encontram e se diferenciam, é que a pessoa se torna ela mesma. Assim, por meio 

das inter-relações, ela consegue dar sentido ao mundo no qual está imerso, mediante uso dos 

recursos simbólicos e materiais em uma verdadeira dialética entre o mundo singular e o 

mundo social. 

 
4.1.9 Sentidos atribuídos aos assuntos gerais que surgiram durante as entrevistas 

 

A Constituição Federal (1988), além de afirmar a educação como direito, da mesma 

forma evidencia o aspecto colaborativo da sociedade, na qual garante o desenvolvimento 

pleno do ser humano, a fim de considerar sua diversidade. Assim, consagra em seu Artigo 

227 a proteção às crianças e adolescentes como um direito fundamental: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação ao 



85 
 

 

 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Desse modo, o cidadão está em peculiares condições de pessoa humana em 

desenvolvimento, pois a promulgação destes direitos fundamentais tem amparo no status de 

prioridade absoluta dado à criança e ao adolescente. Assim descrito no Artigo 206 da 

Constituição Federal (1988), o ensino será ministrado sob os seguintes princípios: 

 
I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; 

III. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

IV. gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V. valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas 

e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, 

de 2006) 

VI. gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII. garantia de padrão de qualidade. 

VIII. piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 

2006), (BRASIL, 1988). 

 

Corroborando com essas premissas, a nossa Constituição postula como princípio do 

ensino a garantia de um padrão de qualidade (BRASIL, 1988, artigo 206, inciso VII), 

entretanto, assinala no artigo 208, § 2º, “que o não oferecimento do ensino obrigatório ou 

sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente”. Por fim, tal 

efetivação abrange desde os princípios e regras da administração pública, até as diretrizes 

que regem os currículos da educação escolar. 

No que tange a responsabilidade com a educação das novas gerações, é perceptível 

que a família exerce um papel importante na vida dos indivíduos (OSÓRIO, 1996), 

apresentado-se como uma forma ou um padrão cultural que se mostra de maneiras diferentes 

em vários contextos sociais e que passa por inúmeras transformações ao longo do processo 

histórico-social. 

Neste sentido, a estruturação da família está necessariamente ligada com o tempo 

histórico em vigência na sociedade da qual ela faz parte, tendo em vista que as diferentes 

formações familiares se desenvolvem pela mediação de um conjunto significativo de 

variáveis ambientais, sociais, econômicas, culturais, políticas, religiosas e históricas. Assim, 

falar do conceito de família e suas implicações sociais na atualidade requer que se leve em 

conta mais que a estrutura familiar, mas também o desempenho dos papéis parentais, que se 

modificaram de forma considerável nos últimos tempos (SINGLY, 2000). 
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Em se tratando das questões gerais que afligem o dia a dia, o trabalho e a distância 

até a escola se configuram como um desafio, conforme pode-se observar na fala de 

Ubirajara: 

Na verdade existe uma dificuldade porque moro longe, no Jardim Primavera, 

porque no bairro não tem vaga na escola. Pego dois ônibus para vir para escola 

e dois para voltar. Eu trabalho de manhã; paro 11h, meio-dia pego o ônibus e 

venho para escola e quando volto vou direto para distribuidora. 

 

Contudo, é importante evidenciar o reconhecimento dos adolescentes e jovens no 

sentido de deixar claro a ajuda e incentivo das pessoas que os acompanham, como pode-se 

observar a seguir: 

[…] minha mãe sempre me ajuda nos estudos, só agora que ela não está fazendo 

porque está doente (AÇUCENA). 

 

Meus avós me incentivam bastante a estudar (ANAHÍ). 

 

Conforme observado nas falas dos adolescentes e jovens, eles conseguem atribuir 

flexibilidade no que se refere aos relacionamentos familiares, aos eventos da vida, aos 

desentendimentos e discórdias inerentes ao cotidiano da vivência humana. É perceptível 

que em suas falas, os discursos se apresentam destituídos de ingenuidade. Ao contrário, 

trata-se de um discurso elaborado, pensado e reflexivo, sem impedimentos ou limitações em 

relação ao mundo real e seus condicionantes. 

Diante da dinâmica da realidade, a tendência é que a família moderna seja cada vez 

mais simétrica, no sentido da realização dos papéis e obrigações. Vivemos em um tempo em 

que a família é notadamente marcada pela divisão entre os membros em relação à lida e 

desenvolvimento das tarefas domésticas, os cuidados com os filhos e às atribuições externas. 

Todos os deveres são necessariamente passíveis de transformações diárias, carecendo ser, 

desta forma, flexível a fim de suplantar as constantes mudanças sociais relativas ao tempo 

histórico em que vivemos (AMAZONAS & COLS., 2003). 

Em conformidade com o pensamento de Giddens (1993), quando grandes áreas da 

vida de uma pessoa não são mais compostas por padrões e hábitos pré-existentes, o indivíduo 

é necessariamente obrigado a negociar opções de estilo de vida (p. 44). 

Importante se faz destacar que tanto a escola como a família passam por mudanças que 

são desafiadoras para todos. E hoje, o maior desafio é fazer com que as famílias se tornem 

participativas no processo ensino-aprendizagem. Para que isso ocorra, é preciso parar de 

procurar culpados e as duas partes buscarem juntas a união para fazer tudo que melhore o 

convívio e faça com que a criança seja o fator principal de toda essa união. 
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4.2 Análise Geral 
 

Rasera e Japur (2004) afirmam que, na perspectiva construcionista, o 

redimensionamento da relação sujeito-objeto tem uma forma de promover uma visão de 

ciência na ótica de uma co-construção relativa à uma comunidade linguística que produz 

sentidos a partir de processos sociais que envolvem necessariamente algum tipo de 

negociação. 

Sendo assim, podemos afirmar que é por intermédio das relações entre as pessoas, 

incluindo aqui a pesquisadora e os interlocutores que os sentidos são construídos e os 

processos de construção em curso são possíveis de serem apreendidos. Partindo desta ideia, 

podemos inferir que o conhecimento consiste em uma produção humana que também é 

cultural, social e historicamente localizado, apresentando-se de forma dinâmica e dialógica 

em função do fato de ser construído pelas pessoas em uma relação. 

Logo, pode-se dizer que o foco localiza-se no processo de construção de sentidos 

pelas pessoas e na maneira com que estas se posicionam. Assim, Spink e Lima (2004) 

afirmam que não existe nesta perspectiva a pretensão de produzir um conhecimento absoluto 

nem generalizável. Na prática, espera-se um conhecimento situado, parcial e sempre 

vinculado ao seu contexto de produção. 

Com base no Construcionismo Social e considerando as particularidades histórico- 

culturais das maneiras de conhecer o mundo, as posturas mediatizadas por este movimento 

consideram as relações humanas que se traduzem no que as pessoas fazem ou dizem na 

produção do conhecimento. 

Nesta direção, realiza-se o elo entre o conhecimento e a ação, o que implica em 

possibilidades diferenciadas de atribuir sentido ao mundo e agir socialmente. No mesmo 

sentido, a ênfase está na postura crítica, reflexiva e ética em que sua importância, em 

conformidade com Rasera e Japur (2004), encaminha para a verdade socialmente 

construída e relacionada ao outro, evidenciada por meio de compromisso e 

responsabilidade para com o outro. 

Diante do exposto, e levando em consideração que o mundo em que vivemos se 

traduz na visão de um produto de nossas práticas sociais, a percepção dos adolescentes e 

jovens nesta investigação é legítima, uma vez que a linguagem se apresenta como elemento 

fundante da relação humana ao ser concebida como uma prática social e como ação que 

constrói o mundo (SPINK, M.J.; SPINK, P., 2005). 

Em suma, pode-se perceber na fala dos adolescentes e jovens pertencentes a uma 
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formação familiar que se difere da tradicional, o esforço no sentido de afirmar o caráter 

histórico da família no que diz respeito aos fenômenos sociais na mesma medida em que 

considera o caráter político das práticas científicas ao focar os aspectos éticos das práticas 

sociais que permeiam tais ações, uma vez que os construcionistas evidenciam a 

imprescindibilidade de empenho a favor da transformação social e de uma sociedade mais 

justa, independente de classe social ou formação familiar a qual a pessoa pertence. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Ao longo das entrevistas e análise das categorias definidas no Mapa Conceitual, 

identificamos, na visão dos adolescentes e jovens estudantes que a construção social da 

família na contemporaneidade não oferece impacto na trajetória escolar dos alunos. 

Tendo em vista que o habitus não é estático e acabado, ao contrário, pode ser 

reestruturado ao longo de toda a vida; cremos que as relações sociais proporcionadas pela 

relação familiar, independentemente de sua composição, e mediatizada pela educação, na 

visão dos adolescentes e jovens não interferem em sua vida escolar. 

Importante se faz esclarecer que quando esta pesquisadora se propôs a desenvolver 

este trabalho tinha como hipótese que as novas formações familiares poderiam influenciar a 

trajetória escolar dos estudantes e acarretar em problemas, tais como a evasão escolar, a 

depressão, o bullying. Imprescindível, também, falar da surpresa da pesquisadora ao 

encontrar nos resultados algo que apresentou natureza tão diversa do esperado. 

Nesta direção, encontramos a ambiguidade que se constitui uma das características 

que perpassam o ponto de vista dos adolescentes e jovens participantes desta investigação, 

pois são sujeitos que buscam em suas famílias um espaço formativo e seguro mediante a 

realidade da vida que se lhes apresenta. Uma realidade difícil pelo próprio contexto 

socioeconômico em que vivem, independente da formação de suas famílias. 

Se levarmos em conta a dinâmica da realidade, podemos inferir que a ambiguidade, 

ao percorrer os diferentes tempos históricos, não só adquire diferentes modulações, como 

também constituem de regularidades que assinalam para a frequência de sua revelação. Ela 

como uma das formas que movimenta as relações humanas em sociedade, não deixa de 

ponderar a inconstância e a instabilidade dos processos sociais como dimensão de tudo 

aquilo que, ao invés de prover os antagonismos, tenta concatená-los e ordená-los. 

A ambiguidade faz parte do cerne humano e surge na vida das pessoas também como 

uma possibilidade de equilíbrio mutável. É complexo julgar o que é certo ou errado, negativo 

ou não. Tudo o que existe na atualidade pode receber outra conotação em um curto espaço 

de tempo. 

Na perspectiva de instituições formativas, a escola e a família não perderam 

importância como instituições fundamentais para a formação humana. Ainda que elas 

direcionem tipos de conhecimentos diferentes daqueles que devem ser assimilados pelas 



90 
 

 

novas gerações, faz-se necessário uma relação de interdependência entre as mesmas. Elas 

precisam direcionar suas propostas de formação para um ponto comum, um mesmo discurso. 

A família é a grande responsável pela formação de seus filhos e a escola é a 

responsável por desenvolver nos alunos uma educação formal e sistematizada, com 

capacidade para garantir seu conhecimento científico. É na família, independentemente de 

sua formação, a tarefa relativa à evolução afetiva e social, uma vez que é nela que o sujeito 

tem seu primeiro contato com um grupo social. 

As novas formações familiares se configuram como novas possibilidades de ação 

humana na busca por realizações, diminuindo as opressões e repressões impostas pela 

sociedade, primando pela melhor forma de entender sujeito-objeto, certo-errado, indivíduo- 

sociedade, matéria-espírito, verdade-mentira; além da interlocução dos vários tipos de 

linguagens, espaços, tempos e formas de subjetividades e singularidades. 

Na mesma direção, podemos incluir os processos de abertura, mesmo inconscientes, 

para considerar probabilidades, aprendizagens, sentimentos de amor e solidariedade que se 

instituem como um diferencial positivo na relação entre os membros das novas formações 

de família que estão envolvidos no processo de construção de um outro mundo que se pode 

realizar. 

É possível identificar que as estruturas ligadas a valores, incluindo a família, são 

atravessadas por diversos tipos de preconceitos que se materializam todos os dias nas vidas 

das pessoas em diferentes classes sociais, em diferentes contextos sociais. Tentando relevar 

esta questão, a família continua na busca de sua capacidade de promover condições mais 

justas de relações interpessoais, procurando amenizar qualquer reprodução de desigualdade 

social que possa surgir quando prevalece o capital econômico, cultural e social que se 

encontra hoje nas mãos de poucas famílias. 

Sendo assim, cabe aqui estabelecer um elo entre as novas formações familiares e o 

denominado inédito-viável de Freire, uma vez que se trata igualmente de uma nova 

possibilidade de solução para certos problemas que se revelam para além das situações- 

limites, situação real em que o máximo de consciência possível do homem consegue 

observar além do visual da consciência afetiva. Neste caminho, as novas formações 

familiares podem ser vistas na perspectiva de criar e transformar as realidades existentes, o 

futuro a se construir, a futuridade a ser criada e o projeto a realizar. 

As novas formações familiares, em articulação com o inédito-viável, traduzem-se na 

possibilidade ainda não apresentada de ação, pois diz respeito a futuridade histórica, que não 
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pode ocorrer se nós não superarmos a situação-limite, transformando com a nossas práxis a 

realidade na qual essas novas famílias estão inseridas. 

Concluímos também nesta pesquisa que as novas famílias estão em constante busca 

da construção e afirmação da cidadania, que é um direito de todos. E então, essas famílias 

precisam permitir entre seus membros e esses com a escola uma melhora substancial de 

diálogos, assim como possibilitar condições para que seus adolescentes e jovens tenham a 

oportunidade efetiva de vez e voz na sociedade, com o intuito de atuar como instrumento de 

libertação e de afirmação de culturas até agora ainda silenciadas e negadas. 

Isso significa que essas famílias com uma construção diferente da tradicional, devam 

abrir diálogos com a escola para juntas oportunizarem aos seus adolescentes e jovens a 

construção de saberes, de novos modos de ser e agir, com capacidade para viabilizar medidas 

transformadoras e de aceitação da sociedade na qual estão inseridos. 

Sugerimos também, como forma de amenizar essas rusgas existentes nas relações 

dessas duas instituições sociais, que a escola oportunize periodicamente entrevistas e 

reuniões com os familiares com a finalidade de compreender o perfil do aluno e sua realidade 

familiar. A escola pode usar agendas e bilhetes para marcar essas reuniões nas quais devem 

ser apresentadas alternativas de soluções ou troca de ideias para encontrar junto com a 

família o caminho da solução. Tal aproximação entre os dois segmentos sociais é 

imprescindível para a melhoria da construção de conhecimentos dos adolescentes e jovens 

estudantes. 

Inferimos também, que a escola na figura do professor passa a conhecer melhor seus 

alunos quando possibilita estabelecer estratégias para amenizar “os problemas que afetam a 

vida social e principalmente escolar desses sujeitos”, que nesta pesquisa foi elencado como 

um dos objetivos específicos. 

Entendemos que os sujeitos das entrevistas, os alunos pesquisados, conhecem suas 

famílias diferentes e a maioria deles não sente constrangimento por viver essa nova 

formação. São as inconstâncias socioeconômicas que provocam desconfortos nas relações 

de convivência com o outro. E esse outro tanto pode ser um membro da família como um 

amigo, um professor. O que ficou claro na análise, nas falas dos sujeitos que vivem em uma 

família que não é a tradicional é a frequência em reiterar que essa família não incomoda e 

não estabelece obstáculos para seu crescimento escolar e social. 

Concluímos, então, que mais um objetivo específico pode ser desconstruído, pois na 

percepção da maioria desses adolescentes e jovens, a formação da nova família não contribui 

com aumento dos problemas que podem provocar a evasão, depressão ou bullying em sua 
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trajetória escolar. E assim como não existem propostas de intervenção da escola para 

amenizar as adversidades mais extremas na faixa etária desses alunos, eles não saberiam 

identificar papéis de qualquer dos atores sociais para o enfrentamento das dificuldades que 

surgem relativas ao seu tempo escolar. 

E então, percebendo que é dever da escola auxiliar pais e alunos em relação às 

diversas configurações familiares, apoiar as famílias com novos métodos de acolhimento, 

nossa sugestão é que a equipe pedagógica ao reformular seu Plano Político Pedagógico insira 

nas estratégias de trazer a família para o ambiente escolar, as ações mencionadas e outras 

como: implantar o Dia da Família. 

Finalizando este trabalho, refletindo sobre todos os sentidos que se manifestaram 

claramente nessa análise; a construção de conhecimentos dos alunos e as relações 

interpessoais dos atores do contexto escolar devem ser sempre as prioridades a serem 

cultivadas nesta e em todas as unidades escolares para o crescimento intelectual e pessoal 

dos adolescentes e jovens para que possam transformar e se transformarem em verdadeiros 

cidadãos. 
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APÊNDICES 



Apêndice 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA JOVENS COM NOVAS FORMAÇÕES 

DE FAMÍLIA 

 
1. Dados de Identificação 

 

Código de identificação:  Sexo:  Idade:  Fonte de Renda Familiar: 
 

Escola (Pública ou Particular):    
 

 

 

2. Contexto e modo de vida 

1. Você mora com quem? 

2. Fale um pouco sobre sua vida em família? 

3. Você é mais próximo (a) de quem em sua casa? 

4. Como é sua rotina diária? Quais atividades gosta de fazer? 

5. Você sente dificuldade ou facilidade em executar essas atividades? 

 

 

 

3. Escola, vulnerabilidade social: 

● Qual série estuda? 

● De qual disciplina você mais gosta? 

● Tem alguma disciplina que gosta menos? 

● Possui alguma dificuldade na escola? 

● Seus professores abordam com frequência o tema novo tipos de família? 

● Você se sentiu mal durante as discussões acerca da abordagem de novos tipos de família? 

● Sente-se respeitado na escola? 

● Ter uma família diferente dos padrões mudou ou dificulta em sua vida escolar? 

● O que pensa sobre o preconceito? 
● Já foi vítima de preconceito alguma vez na escola? 



Apêndice 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Natureza da Pesquisa: O(a) Sr.(a) está sendo convidado(a) a autorizar o(a) seu/sua filho (a) 

a participar da investigação científica intitulada CONSTRUÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA: As 

formações de família na contemporaneidade e os impactos na trajetória escolar, sob a 

visão do estudante, que tem como objetivo Analisar como a construção social da família na 

contemporaneidade tem impactado na trajetória escolar do estudante. 

1. Envolvimento na Pesquisa: ao participar deste estudo o Sr(a) permitirá que a pesquisadora 

NÁDIA LOUISE DIAS DE SOUSA FREITAS, realize os procedimentos necessários da entrevista 

com o seu/sua filho(a). Durante a pesquisa utilizará como instrumentos o roteiro de entrevista e o 

gravador, sendo ainda que o(a) Sr(a) tem a liberdade de retirar esta autorização, em qualquer fase da 

pesquisa, sem qualquer prejuízo. Caso seja autorizado pelo(a) Senhor(a), sempre que necessitar 

poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone (65) 99972-6588 ou pelo e-mail: 

nadialouise@gmail.com 

DOS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) ATRIBUIÇÕES: 

Avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, são colegiados interdisciplinares 

e independentes, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados 

para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e 

para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos: Endereço no rodapé. 

Riscos: a participação nesta pesquisa poderá ocasionar risco mínimo, talvez desconforto 

oportunizando o direito do seu/ sua filho(a) retirar-se a qualquer momento do processo. 

2. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora terá acesso e conhecimento dos dados. 

3. Benefícios: Esta pesquisa poderá promover o desvelar de questões sociais e educacionais 

imbricadas no fenômeno relativo a influência das formações familiares na contemporaneidade na 

trajetória escolar do estudante. 

4. Pagamento: O(a) Sr(a) está ciente que não haverá pagamento e nem recebimento de nenhum 

pró-labore por deixar seu/sua filho(a) participar desta pesquisa, estando ciente deste esclarecimento, 

solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, declaro que me 

foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. Declaro ainda que recebi uma via deste 

termo de consentimento e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 

estudo. 

mailto:nadialouise@gmail.com


Apêndice 3 – QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE FAMÍLIA 
 

 

QUESTIONÁRIO 
 

Prezado (a) Aluno (a) 

Escola Estadual Profª Elizabeth Maria Bastos Mineiro 

 
Meu nome é Nádia Freitas, sou mestranda do Programa de Pós-graduação em Ensino – 

Mestrado Acadêmico, da Universidade de Cuiabá – UNIC, em parceria com o Instituto Federal de 

Mato Grosso – IFMT, estou realizando uma pesquisa em sua escola, cujo tema é: 

CONSTRUÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA: As formações de família na contemporaneidade e 

os impactos na trajetória escolar, sob a visão do estudante, que tem por objetivo: Analisar 

como a construção social da família na contemporaneidade tem impactado na trajetória escolar do 

estudante. 

Diante disso, gostaria de contar com sua valiosa colaboração no sentido de responder as 

perguntas abaixo: 

1) SEU NOME COMPLETO:   

 
2) SEXO: ( ) MASCULINO ( ) FEMININO 

3) TURMA:    

4) PERÍODO: ( ) MATUTINO ( )VESPERTINO 

5) EM QUAL FORMAÇÃO FAMILIAR VOCÊ CONVIVE? 

( ) PAI E MÃE COM OU SEM IRMÃOS 

(  ) SOMENTE A MÃE COM OU SEM IRMÃOS 

( ) SOMENTE PAI COM OU SEM IRMÃOS 

(  ) MÃE E PADRASTRO COM OU SEM IRMÃOS 

(   ) PAI E MADRASTRA COM OU SEM IRMÃOS 

( ) MÃE E AVÓS COM OU SEM IRMÃOS 

( ) PAI E AVÓS COM OU SEM IRMÃOS 

( ) AVÓS COM OU SEM IRMÃOS 

( ) AVÓS COM OU SEM IRMÃOS E OUTRO(S) FAMILIARES 

( ) CASAL HOMOAFETIVO 

( ) AMIGO(A) 

( ) PARENTES 

( ) OUTRA FORMAÇÃO FAMILIAR (DETALHAR): 
 

 

 

 

 

Muito Obrigada! 



 

 

 

Apêndice 4 – MAPA 
Apêndice 4 - MODELO MAPA DE ANÁLISE 

 

Kauê 

13 anos 

 

 
 

Novos 
Arranjos 
familiares 

 

 

Rotina diária 

 
 

Auxílio nos 
estudos em 

casa 

Relação 
aluno- 

professor 
sobre novas 
formações 
familiares 

Influência do 
tipo da 

família em 
relação aos 

estudos 

Dedicação 
de horários 
específicos 

para 
estudos 

 
Participação 
da família 

em eventos 
da escola 

 

Discriminação 
por parte dos 

colegas por ter 
uma família 

diferente 

 
 

Assuntos 
gerais 

Pergunta1: Com 

quem você mora? 

Resposta: Tia 

com esposo e 

filhos, avó e dois 

irmãos. 

        

Pergunta 2: Você 

é mais próximo de 

quem na sua casa? 

Resposta: tia e 

irmã. Minha irmã 

tem 18 anos. 

        

 Pergunta 3: 
Qual sua rotina 

diária, o que 

você faz em 

casa? 

Resposta: 

Acordo cedo, 

lavo as vasilhas, 

sábado  e 
domingo 

       



 

 

 
 

 também lavo. 

No domingo 

lavo somente a 

noite porque 

faço catequese 

pela manhã. 

Também ajudo a 

limpar o quintal. 

       

     Pergunta  4: 

Você  dedica 

algum horário 

para estudos? 

Resposta: 

Estudo de vez 

em quando, se 

tiver tempo, 

quando   não 

estou na rua 

brincando. 

Faço tarefa e 

estudo um 

pouco. 

   

        Pergunta 5: 
Qual disciplina 

você mais gosta 

e a que menos 

gosta? 

Resposta: A que 

eu mais gosto é 

matemática e 

educação física. 

A que menos 

gosto é 

português e 

história. 



 

 

 
 

  Pergunta         6: 
Quando você 

tem dificuldade 

de alguma 

matéria dada, 

quem te ajuda 

em casa nesse 

caso? 

Resposta: Quem 

me ajuda é 

minha irmã e 

minha tia. 

      

Pergunta 7: E seus 

pais, vivem onde? 

Resposta: Minha 

mãe já faleceu e 

meu pai não quer 

saber de mim. 

Minha tia é irmã 

da minha mãe e 

tem minha 

guarda. 

        

  Pergunta 8: Já 

houve  alguma 

vez que teve 

dificuldade nos 

estudos e sua 

irmã e sua tia 

não 

conseguiram te 

ajudar? 

Resposta: Elas 

sempre 

conseguem 

explicar  a 

matéria. Minha 

      



 

 

 
 

  irmã está no 

último ano do 

Ensino Médio. 

      

   Pergunta 9: Os 

professores 

perguntam  em 

sala de  aula 

como  é   o 

convívio    de 

vocês em casa, 

como  é    o 

relacionamento 

com as   suas 

famílias  e  a 

ajuda que eles 

dão a vocês nos 

estudos? 

Resposta: 

Nunca 

comentaram 

sobre esse 

assunto, pelo 

menos comigo 

não. 

     

        Pergunta 10: 
Quando   os 

professores 

vêem algum 

aluno triste ou 

chorando, com 

problema 

pessoal,  eles 

chamam para 

conversar ou 

tentam ajudar? 

Resposta:   Sim, 



 

 

 
 

        tentam. 

       Pergunta 11: Como 

você se sente 

quando os 

professores 

comentam      sobre 

família, porque 

você vive apenas 

com a tia, irmãos e 

avó, você acha que 

isso te dá um apoio 

menor do que se 

você vivesse com 

seu pai e sua mãe? 

Se seu ensino 

aprendizagem seria 

melhor se morasse 

com seu pai e sua 

mãe? 

Resposta: Não sei 

dizer porque 

quando minha mãe 

faleceu eu tinha 3 
anos 

 

    Pergunta       12: 
Você se 

incomoda pelo 

fato de viver em 

uma família que 

não é 

tradicional, com 

pai e mãe? Isso 

interfere nos 

seus estudos? 

Resposta: Isso 

incomoda um 

pouco, mas não 

    



 

 

 
 

    interfere nos 

meus estudos. 

    

       Pergunta 13: E aqui 

na escola, você já 

sofreu algum tipo 

de discriminação 

pelo fato de ter uma 

família diferente, ou 

por algum outro 

motivo? 

Resposta: No caso 

da família não. Mas 

de outras coisas já 

tive, porque sou 

baixo, puxei minha 

tia. 

 

      Pergunta 14: E 

quando  tem 

comemoração 

na escola do dia 

das mães e dos 

pais, vem 

alguém da 

família 

participar? 

Resposta:  No 

dia das mães 

minha tia vem e 

dia dos pais meu 

tio vem. Porque 

vi meu pai 

apenas uma vez, 

ele tem outra 

família. 
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Anexo 1 – Carta de autorização 
 

 


