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INTRODUÇÃO

0 Serviço Social mostra-se, hoje, como uma profissão que vem
expandindo suas areas de atuação, inserindo-se nos mais variados espaços
sociais, trazendo para o profissional, uma série de temáticas a serem
discutidas.
Nesta produção privilegiamos a pro fi ssão em relação a criança e ao
adolescente e seu processo de aprendizagem no ensino formal, tendo em vista
a realização das três fases de estagio curricular obrigatário no Colégio Marista
e Municipal Sao José.

A atuação dos profissionais de Serviço Social nas instituições formais
de ensino, ainda pouco reconhecida, vem ocorrendo sem que se realize uma
produção teórica acerca das questões referentes a estas instituições, ao
processo de ensino-aprendizagem e à própria especificidade da profissão
neste espaço .
Com o propósito de uma atuação qualificada na area da educação e de
propiciar que cada criança ou adolescente tenha acesso à escola e aos meios
para a sua permanência e sucesso na mesma, tornou-se necessário abordar
alguns aspectos que podem influenciar no processo de aprendizagem dos
educandos.
Dimensionamos o estudo para as crianças/adolescentes, estudantes
das séries iniciais do ensino fundamental do Colégio Marista e Municipal São
José, sobretudo aquelas encaminhadas ao reforço escolar, a fim de conhecer
como estas compreendem a construção de sua aprendizagem e, o que, para
eles, tem maior influência neste processo. Entrevistamos, através de
entrevistas semi-estruturadas, 15 das 57 crianças/adolescentes que participam
do reforço escolar.
A escolha por abordar o processo de aprendizagem e a complexidade
que envolvem este processo, a partir da visão dos alunos em reforço escolar,
deu-se dentro do pressuposto de que estas crianças são sujeitos deste

processo e não apenas um ser/objeto no qual a escola, o meio social e os
professores depositam suas perspectivas.
É preciso ouvir o que a criança tem a dizer sobre sua vivência na
escola, o que ela considera importante e o que gostaria que fosse diferente.
Assim, mediante aquilo que foi dito, pensar e articular ações que supram as
necessidades expostas.
Ao buscar leituras referentes a esta temática, percebeu-se que poucas
são as teorias produzidas que possuem o parecer do aluno, então, como
construir novas possibilidades a estas crianças e adolescentes se não se
conhece os seus anseios e necessidades?
Essa reflexão torna-se essencial na medida em que se pretende
instaurar o debate sobre o tema supracitado, e aprimorar a atuação pro fi ssional
nas instituições de ensino, a fim de torná-las meio para a garantia de direitos e
de cidadania.
O trabalho aqui apresentado constitui-se de quatro capítulos principais.
No capitulo um, abordamos algumas discussões atuais sobre

o

aspectos que possam caracterizá-lo

e

processo

de aprendizagem

e

influenciá-lo.
No capitulo dois caracterizamos a instituição na qual foi realizada a
pesquisa (Colégio Marista e Municipal São José) e, o contexto no qual as
crianças/adolescentes estudantes desta e, suas families, vivem. Objetivando
com isto, a compreensão do meio social em que a aprendizagem vem sendo
constru ida.
No terceiro capitulo discutimos as ações até então realizadas pelo
setor do Serviço Social na instituição.
Por fim, no quarto capitulo realizamos a descrição e analise dos dados
obtidos nas entrevistas.
Cabe destacar que este trabalho não tem o propósito de esgotar as
possibilidades de novas pesquisas sobre o tema, mas desejamos contribuir
para a discussão da aprendizagem e para o incentivo a práticas que tenham
como prioridade o dialogo entre profissionais e crianças/adolescentes alunos.
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1.0 PROCESSO DE APRENDIZAGEM

A aprendizagem já foi alvo de várias analises, por isto, hoje, encontrase urna multiplicidade de pesquisas com inúmeras abordagens distintas,
privilegiando um ou outro aspecto do desenvolvimento humano. Cada teoria e
pensamento desenvolvido nesta area trazem um novo enfoque, salientando
particularidades e condições necessárias para que ocorra o processo de
aprendizagem.
Consideramos aqui, a inexistência de de fi nições concretas e acabadas
sobre a aprendizagem, tendo em vista que esta se da de modo diferenciado
para cada pessoa, por envolver diretamente a pessoa humana que, como tal,
possui especificidades, além, como afirma Arendt, da realidade de que o
homem jamais poderá ser compreendido por inteiro, pode-se apenas ter
noções bem próximas, mas não a profundidade da vida humana, perante a sua
subjetividade e a não possibilidade de prever a sua ação. (Arendt, 1997).
Para dar inicio a esta discussão, ressalta-se que:
"a aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem
escolar. A aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda a
aprendizagem da criança na escola tem uma pre-história." (Luria at
al, 1991, p.08).

Para a caracterização da aprendizagem Campos (1999) destaca seis
pontos a serem considerados:

• Processo Dinâmico: esta característica traz para a concepção de
aprendizagem a importância da ação do educando tanto nos aspectos físico,
intelectual, emocional como social;
• Processo Continuo: a aprendizagem é considerada presente desde o
inicio da vida, perpassando todas as faixas etárias;

• Processo Global: exige a participação total e global do educando, ou
seja, todos os aspectos de sua personalidade devem estar ativos no ato de
aprender;

• Processo Pessoal: considera-se a aprendizagem como experiência
pessoal e, por isto, intransferível. Cada aprendiz possui um ritmo próprio, o que
pode torná-lo mais ágil ou mais lento em relação aos colegas;
• Processo Gradativo: o processo da aprendizagem se realiza de modo
que cada nova aprendizagem acrescente novos elementos à anterior. Devendo
ocorrer num nível crescente de complexidade;
• Processo Cumulativo: por processo cumulativo, deve-se compreender
que as novas aprendizagens dependem das experiências anteriores do
indivíduo. Assim, "as primeiras aprendizagens servem de pre-requisitos para
as subsequentes." (Drouet,1995, p.08).
Segundo Campos os psicálogos vêm abordando a aprendizagem de
várias formas: como um processo de associação de estimulo e resposta; a
corrente funcionalista enquanto a adaptação do indivíduo ao meio ambiente;
processo de reforço do comportamento; o condicionamento de reações; ou os
gestaltistas que afirmam ser um processo perceptivo com mudança na
estrutura cognitiva.
Tentando uma generalização das teorias, Campos (1999, p.31) define
a aprendizagem como sendo "uma modificação sistemática do comportamento
ou da conduta, pelo exercício ou repetição, em função de condições ambientais
e condições orgânicas."
A mesma autora realizou estudos em relação às condições de
aprendizagem, sobre as quais cita-se:

1 ) Condições Biológicas: coloca uma série de fatores que podem
influenciar, como a maturidade do organismo, a integralidade dos órgãos dos
sentidos, a capacidade do individuo de produzir reações frente à determinada
situação, a capacidade de modificar seus padrões de comportamento, de se
adaptar ao ambiente, de aproveitamento de experiências anteriores, as drogas,
doenças e condições de nutrição, as condições do ambiente (tais como:
iluminação e ventilação), propõem que a aprendizagem deve estar de acordo
com as condições estruturais e funcionais do organismo, a existência de fadiga,
a idade, o bom funcionamento do sistema nervoso central;

2 ) Condições Psicológicas: estas são estabelecidas conforme a
motivação.
A motivação influencia diretamente na aprendizagem, ria medida em
que aciona as potencialidades do aluno, participa do aspecto dinâmico da
aprendizagem. Pois, "a falta de motivação conduzirá a aumento de tensão
emocional, problemas disciplinares, aborrecimento, fadiga e aprendizagem
pouco eficiente da classe".(Campos, 1999, p.108);
3 ) Condições Pedagógicas:

a autora expõem que para um

aprendizado mais eficiente e rápido, é necessário que o material a ser
aprendido possua significado para o aluno, o método analisado e escolhido
conforme as caracteristicas dos alunos, propõe a realização de exercícios de
maneira distribuída, ou seja, ser realizado poucas vezes num mesmo dia, mas
durante vários dias e, repetindo posteriormente â aprendizagem, para a fixação
do conteúdo, o que denominou superaprendizagem;
4 ) Condições Físicas: alimentação adequada, repouso, exercício,
recreação, horas de sono, posição adequada, luz suficiente, calor e ventilação;
5 ) Fatores que influenciam na formação de hábitos de estudo: objetivo
definido, domínio e aplicação dos fatos, informações, idéias e conhecimentos
adquiridos durante o estudo, organização do conhecimento segundo grau de
importância, desenvolvimento da retidão nos julgamentos e da integridade no
raciocínio, exercício da memória e oportunidades de iniciativa, confiança,
atividade pessoal e autodomínio.
Já, Drouet (1995, p. 07), considerando a aprendizagem como parte de
um processo social de comunicação (a educação) e como elementos
fundamentais do processo de ensino-aprendizagem,

o comunicador ou

emissor, o qual seria o transmissor do conhecimento, no caso, o professor; a
mensagem, ou seja, o conteúdo; o receptor da mensagem, o aluno; e, por fim,
o meio ambiente, como sendo o meio escolar, familiar e social, discute que
qualquer falha em algum destes elementos pode-se constituir em obstáculos
comunicação e, consequentemente, propiciar problemas de aprendizagem.

9

A mesma autora (1995, p. 09) enumera sete fatores que compõem as
condições necessárias para a aprendizagem,

o que Bruner disse como

"prontidão para a aprendizagem" (Bruner apud Drouet, 1995, P. 09). Cita-se:
1)

Saúde Física e Mental: para que a aprendizagem ocorra com

sucesso, o educando precisa gozar de boa saúde. Qualquer alteração seja na
área física ou sensorial, pode ocasionar dificuldades na aprendizagem. Diz da
importância de uma alimentação adequada para a maturação

e

bom

funcionamento das células do sistema nervoso. E, afirma que "a carência
protéica é responsável por boa parte dos distúrbios de aprendizagem,
comumente encontrados..." (Drouet, 1995, p. 19).
2)

Motivação: é preciso que a criança queira e encontre motivos para

aprender. Isto garante uma melhor aprendizagem. Esta motivação pode estar
no nil/el biológico, psicológico e/ou social;
3)

Prévio Domínio: consiste no domínio de conhecimentos

e

habilidades advindos de experiências anteriores, também ditos como prérequisitos para a aprendizagem. Ao prévio domínio que o educando traz de
sua vivência em casa, diz-se curricula oculto;
4)

Maturação: cria condições para que a aprendizagem ocorra.

Consta na diferenciação e desenvolvimento das estruturas do organismo;
5)

Inteligência: refere-se as capacidades de criação, compreensão,

assimilação, de raciocínio lógico e

de estabelecer relações entre as

informações que recebe;
6)

Concentração ou Atenção: influencia na maior ou menor facilidade

de aprender. É um fator intelectual que consiste na capacidade de fixação em
determinado assunto;
7)

Memória: é um fator da inteligência e evolui de acordo com as

funções intelectuais.
Em relação aos aspectos psicológicos, a autora, ressalta os aspectos
intelectual, tendo na inteligência a capacidade de interação com o meio
ambiente; sensório-psiconeurológico, o qual pode ser afetado de acordo com
os estímulos do ambiente; e,

o afetivo-social, onde argumenta que é

necessário que:
10

"ao entrar na escola de primeiro grau, a criança já tenha um certo
amadurecimento social e uma capacidade de adaptação que lhe
permitam superar a crise emocional que este novo ambiente poderá
lhe trazer" (Drouet, 1995, p. 14-15).

Nesta mesma direção, voltamos a Campos, que expõe a aprendizagem
de modo a envolver todas os aspectos e capacidades do ser humano,
aprendizagem envolve o uso e o desenvolvimento de todos os
poderes, capacidades, potencialidades do homem, tanto físicas
quanto mentais e afetivas. Isto significa que a aprendizagem não
pode ser considerada somente como um processo de memorização
ou que emprega apenas o conjunto das funções mentais ou
unicamente os elementos físicos ou emocionais, pois todos estes
aspectos são necessários". (Campos, 1999, p. 33)

No entanto, ainda é urna análise fragmentada, no ponto em que não
faz referências às influências advindas do meio social, cultural, econômico e
politico no qual

o educando tem sua origem

e vivência, os métodos

pedagógicos utilizados pelos professores e pela escola e, como ele reage
diante das situações expostas e diante de sua própria aprendizagem.

Drouet (1995) aborda a influência da família e de sua situação sócioeconômica na aprendizagem, conforme o desenvolvimento da idéia de carência
cultural e do ciclo vicioso da miséria e da doença. Considera carente
culturalmente, a criança com baixo desenvolvimento intelectual, perceptivomotor, verbal e conceitual, o que reflete na aprendizagem formal, ou seja, na
aprendizagem escolar. Deste modo a criança "6 encarada como um indivíduo
deficiente, portador de várias carências: intelectuais, emocionais e alimentares,
além de culturais".(Bloom, Davis, Hess e De Cecco apud Drouet, 1995, p. 228).
Segundo Drouet (1995, p.234), os pais destas crianças em geral são
desempregados ou subempregados, mal remunerados e, consequentemente a

família passa a ser desprovida de uma boa alimentação, habitação e saúde,
dificultando o sucesso no ensino formal. Em decorrência disto, futuramente
esta criança repassará estas condições aos seus filhos. 0 que denominou
Ciclo Vicioso da Miséria e da Doença.
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Também, Nunes (1999) expõe que no processo de ensinoaprendizagem devem ser considerados os aspectos relacionados ã cultura do
educando, incluindo as carências sócio-econômicas e

as experiências

vivenciadas na família. Exibe, ainda, os resultados de uma pesquisa realizada
no Rio de Janeiro, onde os professores de Educação Básica apontaram como
fatores influenciadores da aprendizagem, os aspectos sócio-econômicos das
famílias dos educandos e as situações familiares, a partir de atitudes de
desinteresse dos pais, pela não valorização das conquistas dos filhos, falas
agressivas e expressões ameaçadoras.
Novaes (1977) afirma que os efeitos da aprendizagem tais como: o
domínio de capacidades e habilidades, tanto físico, cognitivo, emocional ou
social estão interligados com os estímulos recebidos pela criança,
principalmente nos três primeiros anos de vida. Continua relatando que em
pesquisa realizada,
"... foram confirmadas as dificuldades nas relações com a escola
daqueles que apresentavam situações con flitivas familiares, tendo,
muitos, dificuldades de aprendizagem escolar relacionadas à falta de
persistência nos estudos, instabilidade de rendimento e desinteresse
pelas tarefas escolares". (Novaes, 1977 p. 103).

Já Padilha (1997) faz criticas ao modo como o fracasso escolar vem
sendo atribuído a características particulares do indivíduo ou das condições
culturais de sua classe social, como se a aprendizagem dependesse apenas de
uma vontade particular do aluno. Também Werner, citado por Padilha (1997, p.
13) ressalta que:
"No processo de constituição da racionalidade moderna, o sujeito do
conhecimento foi concebido de forma fragmentária, como pega de
um artefato mecânico (reducionismo mecanicista). Além do
mecanicismo, entretanto, uma outra perspectiva dessa raciona/idade
passou a influenciar a concepção de Homem - a visão organicista.
organismo, apesar de buscar uma visão integral (holistica), não
logrou ultrapassar o antropocentrismo da racionalidade moderna - o
Homem como ser ativo diante da natureza, mas não constituído pelo
mundo e, portanto, não concebido enquanto ser social e
historicamente determinado".
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Observa-se nas teorias

e pensamentos até então expostos, a

fragmentação na visão do processo de aprendizagem e do aluno.
Cada autor referencia um ou mais aspectos essenciais, no entanto, o
faz sem articulações, sem a percepção de que nada está no mundo de modo
isolado e único.
No trabalho proposto, utilizaremos a aprendizagem enquanto processo
construido pela relação entre os sujeitos envolvidos (aluno, família, colegas,
professores, funcionários e direção do colégio e, demais pessoas da
convivência destes) e os aspectos que integram o ser humano e seu contexto
sejam eles (apenas para expor alguns), biológicos, físicos, psicológicos,
pedagógicos, politicos, sociais ou culturais. Considerando, também, que estes
aspectos estão relacionados entre si, exercendo influências uns sobre os
outros.
Optamos, então, pela abordagem emancipatória, em que o olhar se
volta para o sócio-cultural, que tem Paulo Freire como um dos adeptos.
Considerando-se, então, o aspecto sócio, econômico, cultural e politico do
educando, expondo o homem como ser situado no mundo e, sujeito de sua
aprendizagem. Assim, a escola enquanto instituição pertence ao contexto
histórico da sociedade na qual esta inserida.
"Enquanto espaço social em que a educação formal, que não é toda
educação, se dá, a escola na verdade não 6, a escola ESTA SENDO
HISTORICAMENTE ...A compreensão do seu ESTAR SENDO,
porém, não pode ser lograda fora da compreensão de algo mais
abrangente que ela - a sociedade mesma na qual se acha. A
educação formal que é vivida na escola é um subsistema do sistema
maior." (Freire apud Mizukami,1986, p. 96).

Nessa perspectiva,
deve levar em conta
a educação, para ser válida
necessariamente tanto a vocação ontológica do homem (vocação de
ser sujeito) quanto as condições nas quais ele vive (contexto)."
,

(Mizukami, 1986, p. 86).
Segundo Paulo Freire (Freire apud Mizukami, 1986, p. 94) a educação
deve ter como fim possibilitar ao educando se constituir como pessoa, como
13

sujeito, capaz de transformer o mundo, relacionar-se com outros homens e
criar cultures, fazendo historia.
Processo este que deve ser realizado observando as relações do
educando com o seu mundo, por uma relação horizontal entre professor aluno,
pelo diálogo, com participação dos alunos e, embasado na preocupação com
cada aluno em si.
Esses aspectos influenciam na aprendizagem na medida em que
exprimem as condições sobre as quais o aluno vai se constituindo e, exige
ação do indivíduo, cuja ação acontecerá de modo a modi ficar as condições
primeiras do contexto, num movimento constante e dinâmico.
Trabalharemos, assim, na perspectiva de Paulo Freire sobre a natureza
humana, em que o ser humano é um ser que se encontra em relação com o
outro e com o mundo, podendo transformar a realidade. (Santos, 2000, p.31).
Considerando, então, o aluno enquanto sujeito que sente, age e realiza
escolhas e não, apenas como resultado da ação dos professores, pais, da
escola ou do meio em que vive.
É preciso ouvir o que a criança tem a dizer sobre sua vivência na
escola, o que ela considera importante e o que gostaria que fosse diferente,
para que se posse pensar e articular ações que supram as necessidades
expostas.
0 aluno enquanto sujeito, constrói quotidianamente a sua história, em
que cada ser exercerá ações diferenciadas sobre o que lhe é exposto. Não
podendo, com isto, considerar possível na aprendizagem, urna formula que
conduz ao sucesso. Torna-se necessário a análise de cada situação,
considerando suas especificidades.
Acreditando que

o processo

de aprendizagem que a

criança/adolescente constrói acontece dentro de um contexto e de um meio
social, é necessário conhecer e discutir as características deste meio, a fi m de
conhecer as bases nas quais este processo vem sendo desenvolvido. 0 que
nos remete para o estudo das características básicas do Colégio Marista e
Municipal São José, assim como de sua população usuária.
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Conhecer a ideologia do Colégio é conhecer as bases nas quais são
estruturadas as ações dos profissionais que dirigem a instituição ou que nele
trabalham (como os professores, setores de orientação e o Serviço Social), e
exercem influência direta na construção do processo de aprendizagem e
desenvolvimento das crianças e adolescentes, além de permitir perceber qual o
tipo de Homem que se deseja formar.
A caracterização do usuário não só faz parte do conhecimento da
instituição, como propicia a percepção do contexto social no qual o aluno vive e
constrói sua aprendizagem.
Por isso, apresentaremos em seguida, o Colégio, seu histórico, a
entidade mantenedora e o seu ideário, além de evidenciar a situação sóciocultural e econômica das famílias usuárias.
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2. COLÉGIO MARISTA E MUNICIPAL SAO JOSÉ:
HISTÓRICO E IDEOLOGIA

Este capitulo se destina a caracterizar o Colégio e as famílias das
crianças/adolescentes alunos do Colégio.
O Colégio Marista e Municipal São Jose localiza-se na rua Nossa

Senhora dos Navegantes s/n, no Jardim Zanellato, Serraria, na cidade de São
José, Santa Catarina.
Constitui-se como um dos 69 colégios de Educação Marista do Brasil,
tendo sido fundado em 14 de fevereiro de 1996, mediante convênio firmado
entre a Prefeitura Municipal de São José e a União Catarinense de Educação Irmãos Maristas. 0 objetivo maior desta parceria é propiciar educação ás
crianças e adolescentes oriundos de classe social de baixa renda, que residam
na região.
Através desse convênio o Colégio Marista e Municipal São José, com
aproximadamente 50 funcionários, atende a uma média de 930 alunos
distribuídos em 27 turmas, abrangendo desde o pré-escolar até a 8 a série do

ensino fundamental, assim compreendidas:
• Pré - 4 turmas (2 matutinas e 2 vespertinas );
• i a Série - 4 turmas (3 matutinas e 1 vespertina );

• 2 a Série - 4 turmas (2 matutinas e 2 vespertinas );
• 3 a Série - 3 turmas (2 matutinas e 1 vespertina
• 4 a Série - 3 turmas (2 matutinas e 1 vespertina );
• 5 a Série - 4 turmas (3 vespertinas e 1 noturna );
• 6 a Série - 2 turmas (1 vespertina e 1 noturna );
• 7 a Série - 2 turmas (noturnas);
• 8 a Série - 1 turma (noturna).
O Colégio Marista e Municipal São José conta com Serviço Social,
Orientação de Disciplina, Coordenação Pedagógica, Serviço de Orientação

Religiosa, Associação

e Professores e com o movimento

de Pais

EDNREMAR 1 , que busca a formação de jovens lideres e cristãos com apurado
senso critico.
Enquanto instituição educadora concilia a realidade e necessidades
dos

educandos com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e,

entendendo ser a educação o melhor caminho para a efetivação da cidadania,
o Colégio Marista e Municipal São Jose, guiado pelos princípios de São
Marcelino Champagnat tende a "oferecer uma educação onde a fé e a cultura
se harmonizam, desenvolvendo a solidariedade e a consciência crítica nos
alunos, contribuindo assim, para uma sociedade mais justa e
fratema".(Histerico do Colégio Marista e Municipal São Jose, 199_).
A instituição opera com seis níveis básicos de hierarquia, que abarca

desde a mantenedora até os educandos e seus pais, assim caracterizado:
Mantencdora
União Catarinense de
Educação.

Diretor

Vice-diretor

Coordenador
Pedagógico
(pré - 4 série)

Coordenador
Pedagógico
8' serie)

SOR
(Serviço

Coordenador
de Disciplina

Serviço
Social

de
Orientação
Religiosa)

Professores

Alunos

Funcionários

Pais

EDNREMAR sigla utilizada para a nomenclatura do movimento, que significa Embarcações da
Amizade e Renovação Marista.
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Cabe .6 Prefeitura Municipal de São Jose, o espaço ftisico, a construção
do Colégio e a manutenção da merenda escolar. Podendo a relação ser
ampliada através do setor de Serviço Social, em comunicação com as diversas
Secretarias da Prefeitura, a fim de que os educandos e suas famílias tenham
acesso às políticas públicas do município.
■

isb

União Catarinense

de Educação - Irmãos Maristas, como

mantenedora do Colégio Marista e Municipal de São José, cabe a manutenção
dos aspectos físicos da instituição, os recursos material e humano e, configurar
a ideologia e métodos pedagógicos. Para melhor compreensão da dimensão
ideológica, fez-se necessário propiciar um espaço especial para a discussão do
que seria a União Catarinense de Educação e quais implicações traz para a
educação das crianças e adolescentes do Colégio Marista e Municipal de São
Jose, o fato de pertencerem à Família Marista.

2.1. A Unidade Mantenedora

A União Catarinense de Educação (UCE) constitui-se na mantenedora
do Colégio Marista e Municipal São José e dos demais Colégios Maristas
pertencentes á província de Santa Catarina, esta que faz parte do Instituto
Marista e, abrange todo o estado de Santa Catarina, uma comunidade de
Curitiba e a região missionária de Rondônia.
0 Instituto Marista foi idealizado pelo padre Marcelino José Bento
Champagnat na época em que fazia parte do seminário Maior de Lião, na
França. A idéia era de formar a Sociedade de Maria, a qual seria composta por
padres, irmãos e irmãs, foi então que Champagnat expressou a convicção de
que deveria incluir Irmãos Educadores para trabalhar com as crianças da zona
rural, desprovidas de uma educação cristã.
Depois de sua ordenação sacerdotal em 22 de julho de 1816, foi
nomeado auxiliar do pároco de La Valla e, em 23 de julho, decidiu iniciar a obra
dos Irmãos Maristas.
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"Em fins de outubro de 1816, Marcelino Champagnat foi chamado
cabeceira do jovem Jean Baptista Monta gne que, na idade de 17
anos, moire sem jamais ter ouvido falar de Deus. Nos olhos daquele
rapaz, vislumbrou o clamor de milhares de crianças e jovens que,
como ele, eram vitimas de trágica miséria humana e espiritual. Esse
acontecimento moveu-o à ação".(Marcelino, p.24).

No dia 2 de janeiro de 1817, ao acolher dois jovens do campo, fundou
o instituto dos Pequenos Irmãos de Maria, conhecidos como Irmãos Maristas.
Assim, os primeiros Irmãos eram camponeses e, em sua maioria, entre 14 e 18
anos de idade.
A atividade missionaria do Instituto iniciou em 1836 quando três Irmãos
e urn grupo de Padres Maristas partem para a Oceania. Neste mesmo ano a
Sociedade de Maria foi reconhecida pela Santa Sé, com o lema: Tudo a Jesus
por Maria, tudo a Maria para Jesus.

Junto de seus discípulos, Marcelino elaborou um sistema de valores
educativos tendo Maria como modelo, além de um sistema de continua
capacitação profissional que articulava teoria e pratica baseada na experiência
comunitária.
Sua obra foi estendida aos cinco continentes onde, os educadores
maristas partilham o sonho de Marcelino Champagnat:
"transformar a vida e a situação das crianças e dos jovens,
especialmente os menos favorecidos, oferecendo-lhes uma
educação integral, humana e espiritual, baseada em um amor
pessoal para com cada um deles". (Marcelino, p.26).

0 trabalho desenvolvido pelos Irmãos Maristas alcança atualmente 80
!Daises, atuando na area de educação, com obras sociais e em comunidades.
Trabalho este realizado em parceria com leigos afeiçoados pela Filosofia
Marista de educação e de vida.
No Brasil, os Irmãos Maristas chegaram no dia 15 de outubro de 1897
e se instalaram em Congonhas do Campo/Minas Gerais. No ano de 1997 já
eram 600 Irmãos Maristas, 6.800 professores, 4.200 funcionários, 102.300
alunos, 65 escolas, 35 obras sociais, 3 universidades, 4 editoras, 7 radios e 3
emissoras de TV.
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Sua presença é marcante nas pastorais, entre as crianças e os jovens,
nas ruas, periferias e penitenciárias. Incentivando os jovens a participarem da
pastoral, enfatizando sua maturidade pessoal na fé e no compromisso social e
seu bem-estar e qualidade de vida.
Desenvolvem grupos de lideranças, programas missionários

e

voluntários, instituições escolares e programas sociais, tais como: casas para
"meninos e meninas de rua", abrigos para crianças e adolescentes e órfãos,
centros para crianças

e

jovens submetidos a situações familiares

problemáticas, centros de apoio a famílias desabrigadas, projetos para
deficientes, imigrantes e grupos étnicos minoritários, centros de reabilitação e
programas para jovens dependentes de drogas ou aidéticos, e programas de
auxilio a jovens encarcerados e ex-presidiários.

2.2. 0 Ideário Marista

O ideário contempla os princípios orientadores da vida e trabalho
educativo Marista.
A visão de mundo e de Homem é diretamente inspirada no Evangelho.
Assim, o mundo é percebido como lugar de diálogo e esforços para a
construção de uma sociedade justa, consciente e solidária. E, o Homem é tido
como sujeito e autor de sua própria historia, como ser humano livre, investido
de dignidade, responsabilidade e esperanças, em interação com Deus, com a
natureza e com os demais Homens.
Desde sua fundação, a preferência dos Irmãos Maristas está voltada
para os excluídos da sociedade, que vivem grande pobreza material, não tem
acesso à saúde, a uma vida familiar equilibrada, à escolarização e à educação
nos valores. Sendo, este amor pelos pobres, a característica reconhecida
como essencial à Missão Marista.
A missão assumida é de ajudar as crianças e jovens a tornarem-se
pessoas integradas e de esperança, com responsabilidade social para
transformar o mundo ao seu redor.
,()

Acredita-se na educação como fator básico e decisivo para uma cultura
de acordo com as necessidades do Homem. Compreendendo que educar é
desenvolver todas as dimensões da pessoa, é facilitar a obtenção de valores
que humanizam e personalizam, como o conhecimento, a sociabilidade, a
liberdade, a responsabilidade e a transcendência, para serem "bons cristãos e
virtuosos cidadãos" (Comissão, s.n.).

0 trabalho de educadores é considerado não apenas como uma
profissão, mas também como vocação, onde, sabendo que cada criança e
jovem é diferente, desenvolvem abordagens de acordo com cada necessidade.
A abordagem pedagógica Marista é de estilo próprio, baseada na
convicção de que para bem educar as crianças é preciso, antes de tudo, amalas, e amá-las todas igualmente.

Esta tradição pedagógica se nutre da

experiência e reflexão educativas.
Como se vê a seguir, são vários os aspectos desta pedagogia:
1) Pedagogia Integral - o objetivo é favorecer o desenvolvimento
integral do educando, buscando uma educação pessoal segundo suas
necessidades e que favoreça um ambiente adequado ao amadurecimento
individual.
2) Pedagogia Participativa - assume-se o educando como protagonista
do processo educativo pessoal e de grupo.
3) Pedagogia do Testemunho - crendo que o testemunho pode ser
mais importante que a atividade, os educadores testemunham a articulação
entre fé, cultura e vida, entre o compromisso do cristão e do cidadão,
4) Pedagogia que faz parte e se orienta para a vida - os Colégios
Maristas procuram adequar seus conteúdos e métodos para a realidade vivida
por seus educandos, acreditando que a vida é fonte de formação e, com a
preocupação de que se aprenda a aprender a partir da vida.
5) Pedagogia a partir da e para a solidariedade - Consiste na
sensibilização às situações de pobreza, carência e injustiça da sociedade.
6) Pedagogia Maria! - Maria é a inspiradora da proposta e processo
educativo, de onde decorem os principais elementos da ação educativa, são
eles:
)
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--> Presença: implica em estar próximo com alegria, sem inibir ou
oprimir, saber afastar-se no momento oportuno, buscando conhecer e ajudar

dada um pessoalmente, demonstrar preocupação, presença marcada pela
escuta e pelo diálogo, numa relação de confiança e abertura, onde haja
respeito e partilha.
-

Simplicidade: expressada pela busca da essência, vivência da

humildade e modéstia, declaração do que acreditam, respeito aos educandos

em sua dignidade e liberdade, encorajando-os a ações autênticas, verdadeiras
e a serem abertos e firmes em suas convicções.
--> Espirito de Família: considerar todos como membros de uma mesma

família, traduzido pela acolhida carinhosa e participativa de todos os membros
da comunidade educativa.
—> Amor ao Trabalho: propõe o esforço, constância e perseverança,
cuidadosa preparação, planejamento e avaliação das aulas e atividades e

desenvolvimento de respostas criativas as necessidades das crianças e dos
jovens,
—> Do Jeito de Maria: Maria é considerada o modelo perfeito de
educador. Implica a criação de espaço para oração e reflexão.

Conforme esses ideais, os Colégios Maristas propõem-se a formar
seus alunos em seis dimensões principais, são elas:
1) Dimensão Física e Estética: fazer com que o educando respeite seu
corpo e o dos demais, seu desenvolvimento físico, a sensibilidade pelo belo,

suas possibilidades de expressão corporal e sua saúde, que adquira a
aceitação e valorização do crescimento, das capacidades e limitações, sem
discriminações;
2) Dimensão Afetiva: possibilitar a

expressão de carinho, amor,

ternura, integrando sua personalidade sexuada, o surgimento de relações de
amizade e valorização da família;
3) Dimensão Cognitiva:

cultivar a

memória,

a

inteligência,

a

capacidade de síntese, os critérios para a reflexão, o juizo crítico, os hábitos do

trabalho intelectual, a aquisição de conhecimentos, assim como a capacidade
de confrontação e de pesquisa;
-)2

4) Dimensão Comunitária e Social: sensibilizar o educando para as
questões de seu tempo. Que ele seja capaz de, através de um nacionalismo
equilibrado, ter consciência de seu ser politico e de sua participação ativa como
cidadão, e de se comprometer a atuar com autonomia, iniciativa, originalidade
e de forma integrada em seu ambiente, buscando respostas adequadas a
novas realidades;
5) Dimensão Ético - Valorativa: os valores cultivados são de raizes
humano-cristã, tais como, o valor do ser frente ao ter, o sentido da vida, a
esperança, a solidariedade, responsabilidade, liberdade, a justiça, a
consciência critica, o trabalho criativo, a interioridade, a reconciliação e a paz;
6) Dimensão Transcendente: sendo espaço de evangelização, os
Colégios Maristas, desejam propiciar uma autêntica vivência do Cristianismo,
que o educando se abra tt realidade, às pessoas e à Deus, que descubra seu
projeto de vida, assuma a proposta evangelizadora , experimente os valores
evangélicos e que chegue a uma resposta comprometida frente a Jesus Cristo,
expresse sua fé, descubra Maria como a boa mãe e caminho para chegar
Jesus e os irmãos, reconheça Pe. Champagnat como presente de Deus,
assumam uma opção comprometida com os menos favorecidos e, desenvolva
sua vocação pessoal e/ou missionaria.

Cada

Colégio Marista possui autonomia para adequar suas

características de acordo com o contexto social, cultural, politico e dispositivos
legais. Incluem a educação infantil, básica, superior, e a formação docente,
podem ser integralmente do Instituto, ser dirigidas pelas Províncias, em
convênio com uma diocese, uma paróquia ou com o poder público.
"0 Colégio Marista é um centro educativo católico que a Igreja,
através do Instituto dos Irmãos Maristas, oferece à sociedade, para
promover a formação integral de seus alunos. Insere-se na pastoral
eclesial e no sistema educacional nacional". (Comissão, s.n.).

Constrói -se uma única Comunidade Educativa, da qual fazem parte os
professores, os funcionários e

os pais, composta pelos princípios de

participação, co-responsabilidade, representatividade, globalidade, espirito de

pertença e de colaboração. Tendo enquanto elementos fundamentais:

o

Instituto dos Irmãos Maristas (instituição mantenedora), estando organizada

através de diversas sociedades civis, de direito privado, na forma da lei, sem
fins lucrativos, filantrópicas e de utilidade pública; os Irmãos Maristas, como
comunidade de consagrados, religiosos leigos;

a Diretoria, esta recebe a

delegação do serviço da autoridade e responde por sua atuação;

os

Educandos, desejando que estes façam parte de grêmios, representação de

turmas e grupos estudantis, onde podem manifestar suas opiniões; as Famílias,
percebidas como primeiro responsável pela educação, em clima

de

colaboração, principalmente, através de Associação de Pais; os Educadores
Maristas, são os professores, catequistas, orientadores, membros da equipe

psico-pedagógica (onde esta inserido o setor de Serviço Social do Colégio
Marista e Municipal São José ), técnicos de laboratórios e bibliotecários.
Devendo buscar constante atualização profissional

e conhecimento

da

Pedagogia Marista; os Funcionários (auxiliares de administração e serviços
gerais), onde todos são vistos como parceiros de uma mesma finalidade; e os
Ex-Alunos, estes são convidados a participar, colaborando individualmente ou

em associações de ex-alunos.
Promove-se uma aprendizagem ativa, com participação e criatividade.
Nas instituições existem estruturas de atendimento pessoal e de orientação,
além do uso de modernos meios de comunicação, atividades esportivas,
culturais e formativas.

2.3. Caracterização dos Usuários

Estamos compreendendo por usuários as crianças/adolescentes
estudantes do Colégio e, suas families. Todavia, salientamos que, com o uso
deste termo, não deixamos de considerá-los enquanto sujeitos.
Caracterizar o usuário não so faz parte do conhecimento da instituição,
como propicia a percepção do contexto no qual o aluno vive e constrói sua
aprendizagem. Possibilitando, com isto, futuras reflexões sobre a aprendizagem
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destes alunos e, suas dificuldades e anseios, tendo em vista que a interação da
criança/adolescente em seu meio familiar e social vai lhe dar características e
nas bases as quais o aluno inicia sua aprendizagem.
Os dados foram obtidos através de uma pesquisa quantitativa
realizada, enquanto estagiária da segunda fase de estágio, por meio de
questionários respondidos pelos pais dos alunos. Cada aluno recebeu um
questionário com um comunicado aos pais, explicitando o que seria

o

questionário e qual o seu objetivo, sendo devolvido pet() próprio aluno em data
marcada.
Tal método foi utilizado devido ao elevado número de alunos
(aproximadamente 930), o que não possibilitaria realizar entrevista com cada
família.
Constamos que, mesmo tendo realizado um pré-teste, algumas
questões do questionário não foram bem interpretadas pelos pais e, em outras
não foi possível na tabulação dos dados, a compreensão das respostas
formuladas por eles devido à caligrafia ou utilização de vocábulos
característicos das diferentes expressões culturais. Assim, nas tabelas que
serão apresentadas, estes dados foram expostos como "não respondeu".
Procuramos estabelecer bases quantitativas sobre as condições
sociais, econômicas e culturais dos educandos e suas famílias. Ressalta-se,
então, que não se teve a intenção de análise qualitativa dos dados, mas uma
visão geral do contexto dos alunos,
Obtivemos o retorno de 611 questionários, caracterizando o estudo de
aproximadamente 65,70 °A das famílias dos educandos.
Os dados serão aqui apresentados em tabelas e em porcentagem, a
fim de permitir a visualização imediata e objetiva dos mesmos.

Tabela 1 - Estado Civil
Solteiro
Casado
Amasiado
Viúvo

Casado mas não vIverwillaWrantra- -2
Falecido
Não respondeu

PAI
933%
66,61%
7,36 %
6,55 %
0,16%
0,33 oic
0,49%
9,17%

IT

&CAE
==
1277%
65,30%
7,20 %
6,38 %
2,62%
0,16 %
0,00%
5,56%

0 estado civil da população/pais dos alunos caracteriza-se pela maciça
predominância de casados, seguido, com uma grande diferença no percentual,
de solteiros. 0 que nos possibilita dizer que a maioria dos alunos possuem em
casa a presença masculina (seja do pai ou do padrasto) e da presença feminina
(seja mãe ou madrasta).

Tabela 2.1 - Local de Origem do Pai
0,16%

Argentina
Rio Grande do Sul
Parana
—
São Paulo

Minas Gerais

7,20 %
5,89 TO
180%

—

1,14%

Goiania

0,82 %

Rio de Janeiro

033%

Alagoas
Bahia ------Ceara

0,16 %

0,16%

Pernambuco

0,16 %_
0,16 %

Sergipe

0,16%
17,18 %
6,38 %
4,09%
3,27 %

Chapecti

3,27%

Campos Novos

2,45%

Tubargo

---

0,16 %

Recife
Santa Catarina:
Florianópolis
Lages
São Jose
Biguagu

-

i:- 2,13%

Outras cidades de Santa Catarina

34,26%

Não respondeu

8,67%
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Tabela 2.2 - Local de Origem da Mae
Rio Grande do Sul
Parana
Sao Paulo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Bahia
Alagoas
Goias
Maranhão
Pernambuco
Tocantins
Santa Catarina:
Florianópolis
Lages
São Jose
Chapecó
Outras cidades de Santa Catarina
Não respondeu

6,55 %
6,38 %
1,64 %
1,31 %

-

0,65%
0,49 %
0,16%
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 cro
16,86 %
7,53 %

3,44%
2,78 %
46,82 %
4,75 To

Mesmo considerando juntos os indices de origem de Florianópolis e
São José, tanto para os pais como para as mães, não é possível alcançar
50,00 %, o que demonstra a diversidade de culturas que interagem na
comunidade e no Colégio, por meio dos alunos e pais.
Assim, cada família traz diferentes valores, que foram construidos
conforme suas vivências e, para que o Colégio possa desenvolver os ideais
Maristas, anteriormente expostos, respeitando as características da população
usuária, é necessário que se conheça a cultura que cada criança/adolescente
traz, suas características, histórias de vida e perspectivas. No entanto, neste
trabalho o enfoque será apenas nas concepções da criança/adolescente em
relação ao Colégio e a aprendizagem.
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Educação X Profissão X Renda

Tabela 3 - Grau de Instrução
PAI

MAE

1,80%

2,62%

ii1iI.

0,00%

0, 16

Series iniciais do ensino fundamental incompletas

14,73%

18,99%

Series iniciais do ensino fundamental completas

20,62 %

Ensino fundamental incompleto

24,06%

Ensino fundamental completo

15,88

Cursando o ensino fundamental

0,00%

0,32%

Ensino médio incomplet
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5,07 %

Ensino médio completo

8,67%

5,57%

Cursando o ensino médio

0,16%

±i0,16%

Realizando supletivo ensino médio

0,00%

0,16%

Superior incompleto

0,66%

Superior completo

0,33%

Pós graduação

0,16%

Não respondeu

8,67%

Analfabeto
Em alfabetização

20,62 %

---

23,90%
17,68 %

_

_

__

1,15%

-

0,16%
I

0,00%
3,44%

A porcentagem mais característica tanto para a escolarização do pai

como da mãe é para o ensino fundamental incompleto. De acordo com os
dados do PNDA/1993 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios),
apresentado por Carvalho (1997), apenas 34,00 % dos que ingressam no
ensino fundamental o concluem e em tempo maior do que o previsto.

É importante observar,

mais uma vez, como vêm sendo

desmascaradas as diferenças existentes, a variação que vai do analfabetismo
até curso de pós-graduação, o que irá implicar também na profissão e renda
familiar.

-7g

Tabela 4.1 - Profissão Pai
14,41 %

Pedreiro
Motorista _
Policia Militar
Servente _
Carpinteiro
Vigia
_
Pintor

7,29 %
4,80 %
4,63 %
4,27 %
3,74 %
2,85 %
2,67 %
2,49 %
2 13 %- —
1,96%
1,78 %

Mecânico
Marceneiro
Aposentado
Eletricista
Comerciante
Autônomo
Armador
Frentista'777=-•
Ajudante de Entrega
Funcionário Público
Zelador
Desempregado
Outras
Não Respondeu

,

---

1,60%
1,25 %
1,25%
1,07 °/01-,
1,07%
=1,07 %-1,07 %
29,88 %
8,72 %

----

Ao observarmos os dados aqui expostos, poderíamos dizer que a
variável emprego não

se apresenta como um grande problema para a

população residente no Jardim Zanellato e principalmente os usuários do

Colégio, dado o baixo nível de desemprego (1,07 %). Entretanto, a experiência
enquanto estagiária possibilitou averiguar que a grande maioria não trabalha
com carteira assinada e/ou exercem trabalhos temporários.

Tabela 4.2

-

Profissão Mãe

Do tar
Doméstica
Faxineira
Serviços gerais
Costureira
Servente
Comerciante
Manicure
Cozinheira
Professora

43,03 %
14,55 %
5,36 %
4,11 %
2,32 %

iiii

.

1,78%
61 To
1,43%
•
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1,43 %
—1,25 i% •
1,07%
1,07 %

Vendedora
Camareira
Autônoma
Auxiliar de cozinha
Funcionaria Pública
Desempregada
Outras
Não respondeu

1-337
12,42 %
3,03%

0 percentual de mães que trabalham fica próximo a 47,00 %, o que
garante a presença da mãe em casa, de 43,03 % das mães.
Aquelas que realizam atividades rentáveis ainda permanecem
exercendo trabalhos, em geral domésticos, que exijam pouca qualificação.

Tabela 5 - Renda Mensal
PAI

MÃE

0,98%

1,64%

8,18°/e

15,87%

De R$ 201,00 até R$300,00

15,71%

14,73 %

De R$ 301,00 até R$400,00

21,60%

8,84%

De R$ 401,00 até R$ 500,00

9,66%

3,11%

De R$ 501,00 ate R$600,00

tti4,O9 %

114%

Até R$ 100,00
De R$101,00 até R$200,00

Mais de R$600,00
Não possui renda fb
Não possui renda
Desempregado _
Falecido
Não respondeu

=

12,28%
ttI ___ 2,62%

0,16%
4,26 %
0,16°h
- 0,00 %

1,31%
1,47%
42,72%
1,64%
0,00%
7,53%

A renda mensal do pai fica na média de R$ 301,00 a R$ 400,00,
enquanto que a da mãe é um pouco mais baixa, entre R$ 201,00 e R$ 300.00,
sendo que grande parcela não possui nenhuma renda.
Voltamos a lembrar que nem sempre esta renda é fixa, devido ao
grande número de trabalhadores inseridos no trabalho informal.
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Tabela 6 - Número de Filhos do Casal
8,47%

1 Filho

2 filhos
3 filhos
4 filhos
5 filhos
6 fi lhos.
7 filhos
8 filhos
9 filhos
10 filhos
12 filhos
Não respondeu

29,32%
24,24%
17,29%
9,15 %
3,72 %
3,05%
1,70 %
068%
0,17 % 0,17 %

2,03%

-

Os dados, sobre o número de filhos, obtidos na pesquisa vem ao
encontro dos dados da PNDA expostos por Mioto (1997), ao caracterizar a

família dos anos noventa. Aqui, o número de filhos prevalecente foi de dois
filhos por casal e, a PNDA coloca como sendo 2,5 filhos por casal.

Tabela 7 - Número de Filhos que Trabalham
1 filho

2 filhos
3 filhos
4 filhos
5 filhos
8 filhos
Nenhum filho trabalha
Não respondeu -

11,29%
3,28 %
1,47 %
O66%
0,16 %
0,66%
79,87 %
3.11%

--

A grande maioria dos filhos não trabalha e das famílias que possuem
filhos trabalhando, ern geral, é apenas um filho. Segundo as observações e
atendimentos realizados pelo setor de Serviço Social do Colégio este dado
omite um número bastante elevado de crianças e adolescentes que exercem
algum tipo de atividade rentável. Em geral essas atividades são: recolher lata
ou papelão; cuidar de crianças ou ajudar os pais ou irmãos mais velhos nos

trabalhos que realizam.
Neste ano, o Serviço Social cadastrou cerca de 80 crianças para o
programa da Prefeitura, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
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Segundo Carvalho (1997, p. 107),
"Em 1990 o IBGE registrou que 7,5 milhões de crianças e
adolescentes na faixa etária de dez a dezessete anos trabalhavam,
enquanto que os dados do PNDA/95 apontavam 7,7 milhões de
trabalhadores nessa faixa etária. O PNDA/95 apontava ainda a
existência de meio milhão de crianças de cinco a nove anos que
trabalhavam".

Tabela 8 - Idade dos Filhos
De 0 a 5 anos
De 6 a 10 anos
De 11 a 14 anos
De 15 a 18 anos
Maior de 18 anos
Não respondeu

20,09 %
3264%

23,58%
1219%
10,65 %
0,85°k

--

A idade dos filhos concentra-se nas crianças de 0 até 14 anos, o que
implica em dizer que a atual população do bairro é constituída em grande parte

Por crianças e adolescentes em idade escolar ou que iniciarão em breve. Isto
requer investimentos e organização para que a criança/adolescente possa
usufruir sua infância, sem se preocupar com auxiliar renda familiar, com area
própria para brincar e, de serviços de saúde e educação.

Tabela 9 - Número de Pessoas que Moram na Casa
2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
5 pessoas
6 pessoas
7 pwoas
8 pessoas
9 pessoas
10 pessoas
15 pessoas
Não respondeu
1

1,65%

7,78:%
28,81 %
23,34%
16,56%
7,62%
4,80 %
2,65 %
2,15 %
IT

_

0,17%

4,47 %
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O número de pessoas esta centrado entre 4 e 5 pessoas por família.
Sendo que pode variar atá 15 pessoas. É comum ver a presença de avós ou
tios da criança/adolescente morando junto.
Em geral,

o

número de pessoas por moradia

é inversamente

proporcional ao tamanho da moradia e condições de subsistência.

Tabela 10 - Moradia
Própria
Financiada
Alugada
Cedida
Não respondeu

84,56 %
5,75 %.

4,11%
3,94 %,
1,64%

Como já era esperado, a maior parte das famílias possuem moradia

própria, analisando que uma parte da população menos carente consegue
adquirir um imóvel e, outra parcela moram em casas de grande precariedade,
ou se preferirem, barracos.

Tabela 11 - Tipo de Moradia
Alvenaria
Madeira
Mista
Não respondeu

51,74%
33,50%
13,27%
- 1,49 % -

-

-

Este dado, de mais de 50,00 % das famílias possuírem casa de
alvenaria,

não era esperado, pois por observação, nos atendimentos do

Serviço Social, as pessoas atendidas aparentavam maiores dificuldades
financeiras.

Tabela 12 - Número de Cômodos
2 quartos
1 cozinha
1 banheiro
Não possui banheiro

1 sala
Não possui sala

A casa não possui divisão

49,50 %
94,59%

81,25%
5,10%
68,53 %
23,06 %
2 famílias
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Sendo estas as características da maior parte das moradias, tem-se
como ponto mais alarmante o fato de algumas famílias não possuírem banheiro
e, a quase inexistência do espaço da sala, local que poderia ser um espaço
privilegiado para o convívio da família.
Tabela 13 - Situação do Terreno
38,03 %
Escritura pública
17,961t—
Escritura de posse
33,98
%
Não regularizado/ area verde
10,03% Não respondeu _
-

-—

A situação do terreno fica dividida entre o terreno de escritura pública e
não regularizado, ou seja, invasão de area verde.
Esta característica, mais uma vez, demonstra a heterogeneidade dos
usuários do Colégio.
Tabela 14 - Localização do Terreno
45,18%
2,91 %

Area plana
Area alagadiça

13,63 %

Area de risco
Area acidentada
Area elevada

15,46%
18,53%
4,29 %

Não respondeu

0 tipo de terreno mais citado foi o de area plana e posteriormente area
elevada, sendo que uma das características da geografia do local é a presença
de morros. Em geral, as residências das áreas elevadas são as de invasão de
area verde.

Infra-Estrutura

Como demonstram as tabelas a seguir, a maioria das famílias possui,

em sua moradia, os sistemas de infra-estrutura necessários, agua, luz, sistema
de esgoto e coleta de lixo. 0 que se discute no bairro é a não assiduidade dos
serviços.
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Tabela 15 - Abastecimento de Agua
Encanada
Poço
Tem, mas não especificou
Outros
Não tem água
Não respondeu

7496%
15,15 %

2,55 %
1,92 %
1,75%
3,67 %

Tabela 16 - Fornecimento de Energia
CELESC
Rabicho
Não tem
Não respondeu

91,38%

7, 64 %
0,16%

0,82 %

Tabela 17 - Sistema de Esgoto
Fossa
A céu aberto

Encanado
Patente
Não respondeu

50,98 %
7,24 %
38,76%
0,15 % 2,87 °A)

Tabela 18 - Fim Dado ao Lixo
Joga em terreno baldio
Joga em vala
Joga atras da casa
Queima
Goleta municipal
Não respondeu -

2,97 %
0,16 %
0,94 %
8,28 %
87,03%
0,62 %_

Tabela 19 - Doenças Comuns na Família
Bronquite / Asma

Cardíaca
Alcoolismo
Diabetes
Cancer
Outras
Nenhuma
Não respondeu

21,65 %
11,19%
8,69 %
6,771Y0
4,42 %
7,94 %
30,88 %
8,46 %

As famílias, em 30,88 % afirmaram não haver nenhuma doença grave
em seus familiares. Das citadas, são mais comuns, a asma e/ou bronquite.
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Tabela 20 - Deficiências de Membros da Família
3,05 %
6,10%
3,05 %
5,78 %
68,38 %
13,64 %

----

Mental
Fisic:a

Auditiva
Visual
Nenhuma
Não respondeu

Também com indice bastante baixo, a população não se caracteriza
por apresentar um número elevado de deficientes, pelo contrário, 68,38 % das

famílias não convivem com nenhum tipo de deficiência.

Tabela 21 - Tempo de Residência no Bairro
31,54%
67,32 %
0,16 %
0,98 %

Menos de 4 anos
Mais de 4 anos
_Não mora no bairro
Não respondeu

Apesar dos moradores do bairro serem de diferentes regiões do estado

e do pais (como mostra a tabela 22), a grande maioria (67,32 %) dos usuários
do Colégio já residem no bairro há mais de quatro anos.

Tabela 22 Local de Residência Anterior
-

Parana
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
São Paulo
Bahia
Santa Catarina:
São Jose (com destaque para os bairros
de Barreiras, Bairro lpiranga e Bela Vista )
Florianópolis ( com destaque para os -=
bain-os do Estreito e Monte Cristo)
Biguaçu
Chapecó
Outras cidades de Santa Catarina
Não respondeu

-

-

3,06%
1,98 %
0,72%
0,36 %

30,27 %
19,10 %
6,31 %
25,23 %
4,50 To
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Tabela 23 - Motivo de Vir Morar no Bairro
Casa Própria
Trabalho
Cornpra de late
Casamento
Enchente _
Melhoria das condições de vida
Gosto pelo local
Outros
Não respondeu
-

30,89 %
25,74 %
516%iI
3,50 %
2,58 %
2,58 %
2,03 % —
19,97 %
7,55%

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (1999),
desemprego

o

é um dos fatores que mais influência os deslocamentos

populacionais, aqui só foi menor do que a compra da casa própria. 0 que
confirma dado anterior da tabela 10, de que a maioria das famílias vive em
residências próprias.

Tabela 24 - Existência de Parentes no Bairro
Sim
Não
Não respondeu

73,31 %
22,74%
3,95 °A,

Nesta questão nota-se a existência de parentes no bairro, o que
caracteriza o fato da família não estar sozinha, dentro de sua cultura e
costumes.

Tabela 25 - Problemas Existentes no Bairro
Como havia sido dito anteriormente, apesar de grande parte das
famílias possuírem infra-estrutura; este é o principal problema citado, o que
demonstra a ineficiência dos serviços.

Ineficiência ou ausência do sistema de
esgoto
Falta de segurança no bairro
Conservação das ruas
Falta de agua da CASAN
_
prefeitura
sem
da
(Goleta
Lixo
periodicidade, ocorrendo à acumulação do

10,77%
'10,43 %
8,51 %
8,26 %
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lixo e, a população joga o lixo em terrenos

baldios)
0 uso de drogas Relativos ao Colégio (propõem dentista,
maior cuidado na hora do recreio, aula de
relações humanas, atividades extras,
quadra de esportes, mudanças no horário
de funcionamento da biblioteca, fanfarra,
aumento do espaço interno, sinalização
de trânsito em frente ao Colégio e,
principalmente aumento do número de
vagas).
Posto de Saúde (pedem mais médicos,
aumento do número de consultas e
melhor atendimento pessoal)
Roubos
Falta de area de lazer
Falta de creche
Ausência de colégio de segundo grau :Z
Luz (ausência de luz em casa e precária
iluminação pública, apesar da cobrança
da CELESC da taxa de iluminação
pública)
Vandalismo e Violência
Poucos horários de ônibus
Bichos nas ruas, principalmente ratos e
-------cachorros. -

5,26 %
5,17 °A_

4,67 %

— 4,09 % —

3,42%
_ 3,25 %
3,00 %
2,78 eto

-

2,67 c/o
2,42 %
2,34 %

1,67
1,25
1,17
0,83

Saneamento básico
Precária infra-estrutura'

Desemprego
Muitos bares, provocando brigas e

%
%
%
%

0,83%
10,87 %
6.34 %

barulho.

Outros
Não citou problernas

Conforme os dados expostos pudemos construir o perfil da familia
dos: educandos do Colégio Marista e Municipal
inicialmente, a diversidade de respostas

consequentemente,

sac)

José, destacando

obtidas em cada

a percepção de que mesmo as

consideradas de um mesmo nível sócio-econômico,

questão

famílias

e,

sendo

possuem muitas

diferenças.
A maior parte das famílias é constituída por pai e mãe casados, com
origens nas diversas cidades catarinenses e em outros estados, o que traz

para o dia-a-dia do Colégio a inter-relação de culturas diferenciadas. 0 número
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de filhos fica entre 1 e 12, sendo de maior ocorrência 2 filhos por casal. Assim,
o número de pessoas por residência varia entre 2 e 15, com maior reincidência
de respostas entre 4 e 6 pessoas. Vê-se, ainda, que 73,31 % das famílias,
possuem outros parentes residindo na região.
Relacionados, o grau de instrução, profissão e renda, demonstram uma
variância bastante grande entre as famílias. 0 grau de instrução varia do
analfabetismo até o nível de pós-graduação, sendo que a maior porcentagem,
dá-se no ensino fundamental, o antigo ginásio, incompleto.
Na profissão, as maiores diferenças são vistas ao analisar a profissão
dos pais. No entanto, observa-se que a maioria das pro fissões citadas não
requer um nível educacional muito elevado. Em relação aos pais, a profissão
que tem mais destaque foi a de Pedreiro, com 14,41 % dos pais. E, em relação
ás mães, nota-se que o maior índice foi de 43,03 % para caracterizar a
permanência da mãe em casa.
A renda familiar é composta pela renda do pai, a qual apresenta a
variância maior entre R$ 201 (duzentos e um reais) e R$ 400,00 (quatrocentos
reais); da mãe, estando mais concentrada entre R$ 101,00 (cento e um reais) e
R$ :300,00 (trezentos reais); e dos filhos em menor porcentagem, tendo em
vista que em 79,87 % das famílias, nenhum dos filhos trabalha. No entanto,
este dado pode ser questionado se levar em consideração que foram
cadastradas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Prefeitura
Municipal de São José, cerca de 80 crianças e adolescentes que, auxiliavam
na renda familiar.
A moradia no qual residem, em 84,56 % dos casos é própria e, 51,74
% de alvenaria, com 2 quartos (49,50 %); 1 cozinha (94,59 % ); 1 banheiro
(81,25 %), sendo que 5,10% não possuem banheiro; 1 sala (68,53 %), também
ocorrendo que 23,06 % das casas não têm sala; e, 2 famílias afirmaram que a
casa não possui divisão.
O terreno é de área plana (45,18 %), variando essencialmente entre
escritura pública e terreno não regularizado, ou seja, área verde (33,98 %).
Apenas uma pequena porcentagem das famílias não possui água e
energia elétrica, mas, nem sempre, os serviços advêm da CASAN e da
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CELESC, sendo utilizados outros meios, como poço, agua das chuvas, da
cachoeira e, rabicho de luz.
0 sistema de esgoto mais utilizado é a fossa. E, o lixo é depositado
para a Goleta municipal (87,03 %), sendo ainda, algumas vezes, queimado
(8,28 °AI) ou jogado pelo bairro, sem maiores cuidados.
A residência da família no bairro é de mais de quatro anos, sendo que,
antes de morarem no Jardim Zanellato, já moravam, em sua maioria, no estado
de Santa Catarina, principalmente na grande Florianópolis. Os motivos mais
referenciados para a mudança foram à compra da casa própria e a busca por
melhores condições de emprego ou transferência, somando juntos 56,63 %.
Em relação à saúde, apenas 30,88 % não possuem nenhuma doença
comum na família, no restante a bronquite e a asma são as mais citadas e,
68,38 % não possuem nenhuma deficiência.
Ao verificar as respostas dadas sobre os problemas do bairro,
encontra-se não só reclamações, mas também sugestões.
Os problemas mais evidenciados são àqueles referentes a infraestrutura básica pois, viu-se que a maioria utiliza os serviços de agua, luz e
coleta de lixo, no entanto, reclamam das freqüentes faltas; colocam a
necessidade de ampliação e melhoramentos no Colégio; a falta de segurança e
roubos; expõem também a falta de cursos de preparação profissional e de
oportunidades de emprego; a falta de organização e união dos moradores; a
dificuldade de acesso aos serviços de saúde; e, a ausência de uma area de
lazer para as crianças e jovens, ditos por alguns como desocupados. É
interessante observar este último item, tendo em vista que a grande maioria
dos filhos tem entre 0 e 14 anos.
As colocações supracitadas são de muita valia, pois são estas
características que configuram as ações que

o Serviço

Social vem

desenvolvendo no Colégio, junto as famílias e, permite que novos projetos
sejam desenvolvidos em concordância com as necessidades dos usuários.
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3. 0 SERVIÇO SOCIAL NO COLÉGIO MARISTA E MUNICIPAL SAO JOSÉ

O Serviço Social do Colégio Marista e Municipal São José atua com a
perspectiva de propiciar ao educando as condições necessárias para o seu
desenvolvimento integral, buscando o resgate e efetivação de sua cidadania.
Conforme o artigo 49 do Projeto Politico e Pedagógico da instituição,
compete ao Serviço Social:
"- Atender e orientar o aluno em suas dificuldades, seja na escola ou
na família;
- Proporcionar condições necessárias para desvendar o problema,
criando um ambiente favorável para que o aluno tenha confiança em
revelar seu problema;
- Buscar alternativas imediatas frente ao caso apresentado;
- Convocar os pais ou responsáveis para conversar
- Realizar visitas domiciliares às famílias dos educandos;
- Atender e orientar as famílias em suas dificuldades:
- Resgatar o potencial e a cidadania das pessoas;
- Encaminhar o caso aos órgãos competentes, conscientizando sobre
seus direitos;
- Organizar e realizar entrevistas para inscrições de alunos novos;
- Realizar diagnóstico social das famílias;
- Fazer a triagem e seleção dos alunos;
- Autorizar a matricula do aluno;
- Criar programas e projetos de conscientização e prevenção;
- Orientar os professores a respeito dos alunos atendidos;
- Promover trabalhos de grupos com os alunos para discussão de
problemas em comum;
- Realizar palestras aos alunos, pais e professores;
- Elaborar relatórios estatísticos mensais encaminhando
mantenedora;
- Registrar todo o atendimento do setor. "

Para que estas atribuições sejam alcançadas e, conforme foi-se
conhecendo a realidade e as demandas trazidas por seus usuários (alunos.

pais, professores e comunidade), o Serviço Social estruturou-se através de 06
projetos principais, são eles:

1 ) Atendimento aos Alunos Maristas:
Este projeto tem como objetivo central atender os alunos em suas

dificuldades seja na escola ou na família.

As questões enfrentadas são de grande diversidade, sendo mais
freqüentes, os problemas de comportamento e indisciplina; alunos com dor;
problemas familiares, envolvendo a negligência, violência

e abandono;

acidentes, ocorridos dentro ou fora do Colégio; excesso de faltas e/ou evasão
escolar; e, alunos que buscam orientação e encaminhamento para medico,
dentista, trabalho, cursos, documentação, subsidio alimentar, material escolar e
programas de apoio.
O Serviço Social projeta suas ações de modo a acompanhar o aluno
ate a solução do problema exposto, envolvendo a criação de um ambiente
favorável para que o aluno tenha confiança em revelar sua situação;
atendimento e acompanhamento ao aluno; a busca de alternativas imediatas;
convocação e conversa com os pais ou responsáveis; e a realização de
encaminhamentos necessários para a resolução do problema.

2 ) Apoio e Orientação Sócio-Familiar:
Compreende o Atendimento à família do educando e á comunidade,
orientando em suas dificuldades.
Têm-se como objetivos, resgatar o problema apresentado; proporcionar
condições para que a pessoa busque sua cidadania e seus direitos; e,
encaminhar o caso aos órgãos competentes como, Fórum, Conselho Tutelar,
Secretarias do Município de São José e programas de apoio.
A ação do Assistente Social envolve principalmente o auxilio ao
usuário, de modo que este possa refletir sobre seu problema, aconselhamento
e encaminhamento ás políticas públicas e sociais e, aos árgãos competentes.
Trabalhando assim, na comunicação e informação sobre os direitos e meios de
enfrentamento das situações colocadas.
3) Projeto Desvendando a Violência Familiar:
Tem como objetivo geral atender e acompanhar os alunos com
problema de agressividade no Colégio.
Este projeto foi criado devido a percepção de que as crianças e
adolescentes que apresentavam agressividade, em geral, possuíam a
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característica de sofrerem algum tipo de violência na família, seja ela física,
psicológica ou negligência.
Os alunos são trabalhados em um grupo, no período inverso ao qual
estudam, a fim de que, através do trabalho em grupo, tome-se possível
resgatar a historia de vida destes alunos; desvendar a violência familiar;
proporcionar atividades artísticas e manuais, resgatando as qualidades e o
potencial

do aluno e desenvolvendo o espirito de grupo, respeito

e

solidariedade; resgatar a auto-estima de cada um; envolver os pais na reflexão
sobre o problema familiar; e, quando preciso, encaminhar o caso a programas
de apoio.
4 ) Auxilio Alimentação a Famílias Carentes:
Propicia o fornecimento de alimentos às famílias carentes e que se
encontram em situação precária, seja pelo desemprego ou subemprego.
Consta no repasse de cestas básicas que são doadas por terceiros ao
Colégio, para esta finalidade. No entanto, estas doações não são constantes,
fazendo com que

o

repasse de alimentos também não ocorra com

periodicidade. A partir deste fato, quando o Serviço Social não dispõe das
cestas básicas, ocorre o encaminhamento aos órgãos competentes e projetos,
da Prefeitura Municipal de São Jose, buscando o acesso destas famílias aos
seus direitos e, ao exercício de sua cidadania.

5) Projeto Grupo de Mães:
Com o objetivo de proporcionar atividades que resgatem o potencial de
cada pessoa, na melhoria de sua qualidade de vida, o grupo foi criado em maio
do ano de 1999, sendo convidadas ás mães que já haviam sido atendidas pelo
Serviço Social.
Já foi realizado, ate o momento, trabalho com croché e, com o auxilio
de urna professora de pintura em tecido, voluntária, vem realizando-se o curso
de pintura. Indo ao encontro dos objetivos específicos do Serviço Social para
este projeto: resgatar as habilidades das participantes em desenvolver
trabalhos manuais e através destes adquirir renda; repassar informações para
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despertar o senso critico, espirito de grupo e consciência sobre cidadania; além
de valorizar as qualidades e o potencial de cada um.
No inicio o grupo se reunia em uma sala do Colégio e, a direção
forneceu os primeiros materiais

(tintas,

tecido, pincel, agulha

e linha).

Atualmente o grupo se encontra no Centro Comunitário local, próximo ao
Colégio, visando a melhoria do espaço físico e, utiliza as tintas do Colégio. No
entanto, cada participante, com a venda de seus trabalhos, vem adquirindo seu
próprio material, o que demonstra a eficácia do projeto.

6 ) Informação e Conscientizaçâo Sobre Educação Sexual:
0 objetivo central é repassar aos jovens informações sobre temas que

envolvem a adolescência, propiciando maior consciência e responsabilidade
sobre o assunto.

Este projeto envolve as turmas de 4 a a 8 a série do ensino
fundamental.
Além da sexualidade, propõe-se a abordagem de outros temas como
auto-estima (já desenvolvido), prevenção a drogas, família (em parte já
desenvolvido) e, AIDS. Sendo possivel também, acatar os pedidos e opiniões
da direção, professores, pais e alunos.
Voltam-se os esforços para que os alunos possam obter informações
corretas e com naturalidade, tornando propicio a conscientização dos mesmos,

o espirito de igualdade e solidariedade e, a desmistificação de crenças, tabus e
preconceitos existentes, sobretudo, no aspecto da sexualidade. Incentiva-se,
ainda, através da criação de um clima favorável, os jovens a faiarem sobre o

que pensam, sentem e, exponham suas dúvidas.
0 projeto realiza-se durante o período de aula, por meio de exposição

oral feita pelo Assistente Social, debates, caixinha de "grilos" (dúvidas e
perguntas), dinâmicas e filmes. E, vem sendo bem aprovado pela direção do
Colégio, professores e alunos, estes que têm demonstrado muito interesse e

participação.
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No Colégio Marista e Municipal de São José o profissional de Serviço
Social atua utilizando-se de atendimentos individuais; entrevistas; historia de
vida; dinâmicas de grupo; palestras; reuniões; visitas domiciliares; passes para
doação; roupas e alimentos advindos de doações; material escolar; verba
destinada 5 compra de materiais para a realização de atividades com os
alums; fichas de atendimento e encaminhamento, sendo que este ocorre
juntamente com o encaminhamento realizado através da comunicação por
telefone com o local o qual o usuário é encaminhado; trabalho em redes;
questionários; pesquisa; fichário; caderno ata, onde se realiza o registro de
todos os casos atendidos; agenda de marcação dos pedidos para atendimento
odontológico; comunicação e parceria com o posto de saúde local, com
Organizações Não Governamentais e, com as Secretarias da Prefeitura
Municipal de São Jose. ;
0 que se tem claro é a enorme variedade de demandas, tendo em vista
que em sua prática profissional, o Assistente Social percebe o educando
enquanto sujeito inserido num contexto e, como tal, não pode ser
compreendido fora da realidade de sua família, comunidade e da sociedade
como um todo.
A partir dessa consideração, o profissional articula ações que envolvem
as particularidades de cada educando e o levem ao desenvolvimento de suas
potencialidades.
Considerando, deste modo, que a aprendizagem não pode ser
trabalhada enquanto fato isolado da vida do educando, o Serviço Social no
Colégio Marista e Municipal São José abrange em sua atuação, questões
referentes à saúde, bem estar físico e emocional, á família, às condições sócioeconômicas, envolvendo a alimentação, vestuário, moradia, trabalho infantil,
e ao
desemprego, subemprego, à auto-estima, à documentação,
desconhecimento e/ou dificuldade no acesso aos serviços e políticas públicas.
Sendo assim, o trabalho na área educacional exige do Assistente Social, amplo
conhecimento das relações existentes na sociedade e, das políticas que vem
sendo desenvolvidas.
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O Serviço Social do Colégio Marista e Municipal São José percebe que
na maioria das escolas os alunos não são tratados enquanto sujeitos, mas
como números e, não possuem oportunidades de falarem suas opiniões e

pensamentos.
Procurando auxiliar
diferenciada, onde

o

o aluno é

Colégio

na sua proposta de

chamado a participar e

educação

propõem-se

o

desenvolvimento de todas as suas capacidades, o Serviço Social (por meio da
estagiária), desenvolveu
subsequente,

a pesquisa descrita

acreditando na

e

importância

analisada no capitulo
de

ouvirmos

as

crianças/adolescentes.

Como nos diz Souza (1999, p. 54),
"Sao exatamente os alunos com maiores dificuldades de participar
das atividades de ensino que têm mais possibilidade de apontar que
aspectos do sistema escolar dificultam ou impedem o compromisso e

o progresso".

Dentro desta perspectiva o Serviço Social se propôs a ouvir as
crianças/adolescentes estudantes, dando ênfase as que freqüentam as aulas
de reforço escolar.

4()

4. "EU QUERO FALAR!"

Este capitulo apresenta e discute os dados sobre a o reforço escolar, a
aprendizagem e o Colégio, mediante a perspectiva dos alunos que estão

freqüentando as aulas de reforço.
Para a abordagem do tema utilizamos a pesquisa qualitativa. Segundo

Minayo (1994, p.21 e 22) a pesquisa qualitativa, utilizada nas ciências sociais,
tem como preocupação a profundidade das relações e dos fenômenos,
expressada por motivos, crenças, valores, atitudes, aspirações e significados,
os quais não podem ser quantificados.
Temos neste trabalho a proposta de compreender as dificuldades de
aprendizagem a partir dos alunos, entendendo que a pesquisa qualitativa,
"Envolve a obtenção de dados descritivos de pessoas, lugares e
processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a
situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo
as perspectivas dos sujeitos..." (Salm et al, 199_, p. 03)

A escolha por este tipo de pesquisa deu-se por termos como objetivo
estudar o fenômeno em questão,

conforme a perspectiva

dos sujeitos

envolvidos e, procurando desvendar sua complexidade e natureza.

0 estudo proposto foi desenvolvido com os alunos do curso primário do
Colégio Marista e Municipal São José, que freqüentam o reforço escolar.
Podem participar das aulas de reforço os alunos de 1 a a 4 a série, no
entanto, neste trabalho desconsideramos

os alunos da 4 a série, pois

freqüentam com menor periodicidade. Assim, de 360 alunos da 1 a a 3 a série,
57 participam do reforço escolar e 15 foram os entrevistados.
A coleta de dados foi realizada com a utilização de entrevista individual

e semi-estruturada. Estamos entendendo entrevista como um meio de coleta
de dados onde o pesquisador obtém informações a partir dos sujeitos

envolvidos na realidade estudada. (Minayo, 1994, p.57).

Mascarenhas ressalta que a entrevista é realizada com um fim,
enquanto "processo de relação interpessoal, em que dois ou mais sujeitos
estão envolvidos (entrevistado e entrevistador)".(Mascarenhas apud Bardavid,
1978 p. 43).
A entrevista semi-estruturada

é

uma

articulação

da entrevista

estruturada com a não estruturada. Nesta o entrevistado fica livre na
abordagem do tema,

enquanto

naquela, trabalha-se com perguntas

anteriormente formuladas. (Minayo, 1994, p. 58). Sendo assim, a entrevista
semi--estruturada é composta por perguntas bases, podendo ser alteradas no
decorrer da entrevista.
A escolha por entrevista semi-estruturada deu-se pela consideração de
que a criança/adolescente precisa estar livre para falar o que pensa e sente,
mas, é também necessário que, enquanto pesquisador, estimule-se a fala a
partir de pontos norteadores previamente definidos.
Pela aplicação da entrevista de modo individual, compreendemos que
a criança fique despreocupada, tendo em vista que seus colegas não terão
conhecimento sobre o que disse, descartando a possibilidade de posteriores
brincadeiras e constrangimentos.
Cabe ressaltarmos, ainda, que os nomes das crianças/adolescentes
entrevistados são fictícios, a fi m de preservar sua identidade.

4.1. 0 Reforço Escolar
O reforço escolar desenvolvido no Colégio Marista e Municipal São

José tem o objetivo de propiciar um atendimento mais individualizado ao aluno
e centrado naquilo que vem apresentando menores rendimentos.

Tem-se uma professora apenas para o reforço, que conta com o auxilio
de alunos ou ex-alunos do Colégio, que estão ou já ultrapassam a sexta série
do ensino fundamental.
Os alunos iniciam no reforço a partir do momento que o professor
percebe no aluno alguma dificuldade e o encaminha. Sendo que o aluno pode
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ser desligado do programa no momento em que consegue compreender o que
antes não havia aprendido.
As aulas do reforço escolar acontecem no mesmo período em que a
criança/adolescente estuda, no momento do reforço, elas são chamadas na
sala de aula.

• Como as crianças percebem o motivo de seu ingresso na aula de
reforço.
Todas as crianças entrevistadas sabiam dizer o porquê de estarem na
aula de reforço, referiram-se sempre a alguma disciplina ou matéria que não
sabiam.

Perguntamos: "Por que foste para a aula de reforço?"
Ana: "Estava fraca em matemática, em continha."
Maria: "Porque eu não estou muito bem."
Madalena: "Porque eu sou mais ou menos ruim em matemática."
Sara: "Porque eu estou mal em matemática."
Paulo: "Não sabia fazer, tinha nota baixa."
Isabel: "Porque não sabia ler antes."
Pedro: "Por causa que eu estava precisando."

Entrevistadora: "Precisando de que? De nota?"
Pedro: "Sim."

Raquel: "Por causa que eu não sabia ler."

João: "Estava precisando."
Estas crianças ao responderem a pergunta, sabiam dizer a dificuldade
que i:inham e, a expressavam como se fosse algo negativo, e a aula de reforço
sendo para as crianças que não são boas nos estudos.
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Outros responderam situando sua dificuldade e fizeram questão de se
e
justificar que agora não são tão ruins na matéria, é o exemplo de Marcos
Mateus, o que demonstra a percepção da possibilidade de aprender.
Marcos: "Eu vim para a aula de reforço porque antes eu não sabia
nada, é por causa da aula de reforço que eu estou aprendendo. Que agora já
estou indo bem."
Mateus: "Por causa que eu estava muito ruim na matemática, dai
agora eu estou sabendo mais um pouco, aquelas continhas de chave."
Outro ponto a ser questionado é o fato da criança/adolescente não ser
consultado antes, apenas é encaminhado e comunicado. É o que nos disseram
e deixaram-nos perceber, como José que inicia sua resposta colocando em
primeiro lugar a professora.

José: "A professora, porque eu estou um pouco ruim na leitura."
Lucas: "É que a mãe falou com o professor para botar que eu estava
um pouco ruim."
Para Samuel foi perguntado se ele havia sido consultado sobre o fato
de ingressar no reforço escolar, sua resposta:

"NÃO."
Nestes casos a criança/adolescente não é visto como sujeito, que
possuem gostos, desejos e preferências e sim como um ser que não sabe o
que quer e o que seja "melhor para ele". Não queremos dizer que os pais e
professores não devam conversar sobre a ida do aluno para o reforço, o que
estamos colocando é que o aluno deve ter a oportunidade de dizer o que
pensa, para que juntos possam descobrir qual a melhor maneira para o
aprendizado.
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Além do que, considerando que a criança/adolescente seja ouvido,
este passa a ter uma nova visão sobre a ida ao reforço, poderá perceber como
uma obrigação
uma decisão da qual fez parte, como escolha sua e não como
do aluno que não aprendeu, possibilitando, então, uma melhor predisposição
participação das devidas aulas.

• Corno é a aula de reforço.
Ana "Eles passam um pouco de português, se for português eles dão
português, se for matemática eles dão matemática No que a gente tiver
dificuldade eles fazem, dai."

espaço

Ana, em sua fala sobre a aula de reforço, caracteriza esta como o
onde eles revêem a matéria no qual estão apresentando di fi culdades,

E, dentro destas disciplinas, a
com ênfase no português e na matemática.
leitura e as contas, como as crianças/adolescentes indicaram:
Lucas: "Ah, dai a professora passa deveres, passa continha"
Madalena: "E bom eles passam contas assim, eles passam contas de
mais., de vezes."
Sara: "A professora passa bastante continha..."

José: "Ela dá leitura."
João: "As vezes fazia ditado e leitura."
manda a gente
Raquel: "Eles mandam a gente escrever o alfabeto,
ler."

Samuel: "A gente lê."
Em outras falas, ao questionar as crianças/adolescentes sobre como é
a aula de reforço, eles nos possibilitaram conhecer os métodos utilizados na
construção da aprendizagem neste espaço.
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Mateus contou sobre a realização do estudo da tabuada através de um
bingo.

Jose:

gente de vez em quando faz brincadeiras."

Nestas falas as crianças ressaltam a questão das brincadeiras e jogos
enquanto métodos diferenciados de ensino.
Rute diz: "Eles dão coisas assim, é continha de dividir, problemas para
gente fazer né? Se a gente erra eles estão ajudando. Eles sentam perto da
gente, do lado da gente, dai se a gente faz uma continha se a gente errar estão
apagando para a gente fazer de novo."

Em suas falas e afeições enquanto respondia, Rute demonstrou
o seu
satisfação e segurança por ter alguém do lado acompanhando
desenvolvimento durante o exercício realizado. Ressaltamos aqui a importância
de serem realizadas atividades que possibilitem ajuda no processo de ensinoaprendizagem, para que o aluno posteriormente possa ter autonomia nesse
processo.
A grande questão é se as crianças/adolescentes estão gostando
destes métodos, da aula de reforço e se percebem algum tipo de evolução em
seu processo de aprendizagem.

• Gostos diferenciados.
É interessante observarmos que as respostas obtidas sobre o que as
crianças gostam ou não, não foram homogêneas mas, bastante diferenciadas.
Felipe apontou que gosta da aula de reforço e destacou as leituras e os
jogos. Isabel, as palavras que lê. Marcos também disse que gosta, mas não
apresentou preferências. Samuel colocou que sente-se mais aliviado no reforço
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porque ninguém lhe incomoda jogando, ou em suas palavras, "espichando"
lápis nele. No entanto reclama do excesso de atividades.

Perguntamos: "0 que não gostas na aula de reforço?"
Samuel: "Atividade do quadro, porque a professora enche o quadro,

passa muita coisa no quadro."

Pedro afirma gostar de ir para o reforço, mas prefere a aula da
professora de sua turma.
Já José, demonstrou muita empolgação, ao questionarmos se gostava
de ir para a aula de reforço, respondeu:

José: "Sim, é muito legal, os professoras são ótimos."

E, aponta suas preferências ao diferenciar a aula de reforço e a aula da
1 a série.
José: "Uma aula que...a aula de reforço tem mais brincadeira, aquela
aula (aula da i a série) tem bem pouco, não tem muito."
Entrevistadora: "E de qual gostas mais?"
José: "Da aula de reforço."

Em oposição a José, Mateus diz não gostar da brincadeira de tabuada
que a professora do reforço faz pois,

Mateus:

"...é muito chato, ela fica perguntando quanto é duas vezes

dois, duas vezes três, dai ela fica perguntando, eu não gosto.
Ela pergunta para mim, porque ela fica comigo, dal tem outros com ela
com outros alunos."
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Mateus expressou de forma bastante clara que não gosta de ser
questionado, talvez por medo de se expor e errar. Talvez devido à visão
negative que as escolas acabam produzindo sobre o erro.
Ana demonstra medo do que acredita ser difícil e do que não sabe.

Perguntamos: "Do que mais gostas?"
Ana: "Eu gosto mais de assim, eles passam continha de dividir de dois
números na chave, eu gosto só de um número.
Entrevistadora: "E o que não gostas?"
Ana: "não gosto 6 das tabuadas assim de nove."

João, que atualmente não participa mais da aula de reforço, também
demonstrou insatisfação com o desconhecido, com o que não aprendeu.
Perguntamos: "Gostavas de ir para a aula de reforço?"
João: "As vezes eu gostava."
Entrevistadora: "Por que tinha vezes que gostavas e vezes que não?"
Joao: "Porque às vezes era ruim, eles davam continha que eu não
sabia."

Ainda Raquel, exibe o medo de errar e se expor, ao refletir como
deveria ser a aula de reforço.
Perguntamos: "Gostas de ir para a aula de reforço?"
Raquel: "Não"
Entrevistadora: "Por que?"
Raquel: "Porque tem muita criança e eu não gosto. Para mim fazer
aula de reforço só com a professora junto e mais ninguém."

Pinto (1999, p.48) coloca que o erro, da maneira como vem sendo
utilizado nas instituições de ensino, "tem sido apontado como elemento
negativo, algo ruim que precisa ser eliminado e apagado do contexto escolar,
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considerado como falta cometida pelo aluno por sua

incapacidade

ou

insuficiência de conhecimentos".
A autora ressalta, ainda, que o erro, com esta conotação, traz para a
criança/adolescente, sentimento de incapacidade e culpabilidade, o que reforça
a visão "fatalista" do fracasso escolar. (Pinto, 1999, p. 56).
Pinto (1999) propõe que o erro sela utilizado não como algo negativo,
mas utilizá-lo de forma construtiva, enquanto método pedagógico. Isto, através
da problematização do erro em sala e, do conhecimento do pensamento do
aluno a respeito do erro.
Os resultados apontados pela autora são a diminuição dos erros, a
melhoria da auto-estima dos alunos e, consequentemente uma expectativa
positiva em relação à disciplina.
Ainda sobre a aprovação ou não da aula de reforço, quatro alunas de
uma turma de 3' serie dizem gostar da aula de reforço, Rute se explica:
"... porque a gente aprende mais nas duas salas né?„qa de reforço e
na sala com a professora M."

No entanto, estas mesmas meninas demonstram mais interesse pela
aula em sua turma:
Maria: "Eles (reforço) dão, a professora diz que a gente aprende mais
na sala do que na aula de reforço porque dai quando é para a gente fazer
sobre conta, dai eles dão outras coisas."
"Porque na sala a gente aprende mais e na aula de reforço não, que
né... fica mais continha."
Rute: "Na sala ensina mais coisa que na aula de reforço."
Madalena prefere ficar na sala de aula a ir ao reforço, pois:

"a professora passa mais coisa e lá a professora passa probleminhas
assim, /á eles só passam contas."

O que podemos perceber é que para este grupo, apresentando maior
interesse em aprender coisas novas, a aula de sua turma apresenta mais
estímulos, até porque a aula não é vista enquanto lugar predeterminado para

aqueles que "erram", que são apontados como os que "não sabem".

• 0 que percebem que já aprenderam.

As crianças/adolescentes demonstram acreditar que aprenderam ao
participarem na aula de reforço.
Perguntamos: "A aula de reforço te ajuda?"
Ana: "Ajuda."
Perguntamos: "0 que notou que já aprendeu?"
Ana: "Conte de dividir de dois em dois."
Raquel: "É ler mais ou menos."
Lucas: "Um pouco de português."
José: "Um pouquinho de ler e a matemática."
Rute: "Continha de dividir e continha de vezes."
Samuel: "A leitura e continhas."
Pedro: "Um monte de coisa, nem lembro."

Estas falas nos permitem acreditar que

o reforço escolar vem

proporcionando avanço e aprendizado.
O que questionamos, enquanto profissional de Serviço Social que
prima pela integridade e desenvolvimento global do educando, é como o erro e
o não saber vêm sendo trabalhados. Isto porque percebemos que a criança

ainda possui medo do erro e sente-se inferior por ter errado.
Quando fomos chamar as crianças/adolescentes nas salas, eles
demonstraram terem se assustado, terem vergonha e medo de que fossem ser
reprimidos em algo que realizaram, caracterizando o surgimento e/ou
aprofundamento de uma auto-estima baixa e o sentimento de culpa.
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4.2. 0 que Dizem as Crianças/Adolescentes em Relação ao seu Processo
de Aprendizagem.

Nove crianças/adolescentes das quinze entrevistadas, já haviam
ter repetido,
repetido de ano ao menos uma vez. E, uma menina afirmou não
mas ficou em recuperação.
Paulo disse que só repetiu no jardim e, expôs um motivo que para
fácil aquisição, no entanto,
muitas famílias de uma classe social média é de
Perguntamos se já
para estas crianças/adolescentes é seu "pequeno tesouro".
havia repetido de ano alguma vez, suas palavras foram:

"Na creche, no jardim sempre ficava na mesma turma, é que antes eu
não tinha lápis de cor, dai ficava tudo feio, agora já tenho."

Mas não só a repetência é fator da defasagem idade/série das
crianças/adolescentes no colégio.

dois

l a série e nos
Vemos o caso da Raquel, que corn 13 anos estuda na
não havia iniciado os
locais de moradia anterior (Joaçaba e Serraria)

estudos e não sabia dizer o motivo de não ter estudado.

• E em casa? Ha' ajuda?
estudando em casa,
Cinco crianças relataram que quando estão
trabalhos solicitados pelos professores, não recebem

fazendo os deveres e

nenhuma ajuda, realizando as tarefas sozinhos.
A fala de duas destas crianças/adolescentes merecem destaque. A
primeira, de Raquel, por possuir a conotação de um pedido de socorro, do
desejo de mudança.

"Ninguém me ajuda!"
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A segunda, de Isabel, por exibir a realidade de muitas famílias das
crianças/adolescentes estudantes do Colégio, especialmente percebida nos
atendimentos do setor de Serviço Social.

"Faço sozinha porque minha mãe está

trabalhando, saiu para

trabalhar."

Os pais de Isabel estão separados, a menina mora com a mãe e o pai
não mora no bairro. Tendo a necessidade de trabalhar, as mães por vezes
ficam o dia todo no trabalho, ocorrendo que a criança fica sozinha em casa.
As outras crianças/adolescentes possuem ajuda, seja da mãe, do pai,
da avó ou dos irmãos (os quais foram muitos citados).
Apenas Mateus, que mora sozinho com a avó que é analfabeta,
procurou ajuda com colegas, nos momentos que estava com o rendimento
mais baixo.
"Antes, era um guri /á que me ajudava, só que dai eu comecei a
aprender dai eu fui já bem, agora já te) indo bem."

• O espaço da sala de aula.
" Como achas que deveriam ser as aulas?
João: 'Eu quero passar.'
Tem alguma coisa que gostarias que mudasse?
Joao: 'Tem, quero passar'."

Iniciamos com a fala de João, com o propósito de oferecer ao leitor a
visualização da idéia ainda muito presente nas crianças/adolescentes de que a
sala de aula e a escola são uma obrigação da qual tem que ser cumprida sem
falhas e, não como um espaço de aprendizagem.

Perguntamos: "0 que gostam?"

Esta pergunta foi interpretada de diferentes maneiras, trazendo nas
colocações vários aspectos da sala de aula.
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Pedro: "Eu gosto da professora, ela é bem querida, ela fica brincando
com a gente."
Ana: "É legal. A professora passa torradinhas, quem acerta urn número
maior tira nota boa, ela dá presente. Ai todo mundo faz."

Estas duas crianças referiram-se ao apego pela professora

e

aprovação dos métodos pedagogicos baseados em brincadeiras e premiações.
Outros destacaram o gosto por determinadas matérias:

Samuel: "Matemática, continha e leitura."
Joao: "É ler, escrever e fazer leitura."
Mateus: "Continha."
Maria: "Quando ela (professora) dá artes."
Madalena: "Eu gosto mais de português. Estudar é bom, né? E a
professora ensina um monte de coisa."

Perguntamos: "0 que não gostam?"

Novamente as disciplinas foram citadas.
João: "É matemática."
Mateus: "0 que não gosto de fazer é português."

Samuel possui algo diferenciado que não lhe agrada, faz referência aos
métodos de avaliação.
Samuel: "Das provas."

Isabel apresenta uma certa contradição em sua fala.
Perguntamos: "O que gostas de estudar?"
Isabel: "Ler as palavras."

Entrevistadora: "E o que não gostas de estudar?"
Isabel: "As palavras que a professora fala."
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A aluna demonstra interesse pela leitura, no entanto, a professora não
percebe que ela nem sempre a compreende.

Perguntamos: "0 que atrapalha?"
Com exceção de Lucas que disse não conseguir ver bem, as outras
crianças/adolescentes destacaram o comportamento dos colegas como o que
mais atrapalha para estudar na sala de aula. Algumas colocações:
Rute: "Quando os alunos começam a conversar dai eu fico s6
prestando atenção, no que eles falam, que prestar atenção no quadro."

Sara: "Atrapalha-me na sala de aula os guris que fazem bagunça."
Pedro: "Os alunos, ficam pegando coisa emprestada."
Samuel: "Eles ficam conversando, não deixa a gente fazer as coisas."
Isabel: " Só tem o P. que incomoda na hora que a gente esta fazendo
atividade."

Raquel não expressou diretamente o que lhe atrapalha. Mas, no
decorrer da entrevista falou que fi cava nervosa na sala de aula. Questionamos
o por quê:
"Porque quando a professora faz alguma coisa assim para mim ir no
quadro ela me xinga se eu erro, dai fico braba com ela e dai não faço mais
nada."

A fala de Raquel nos possibilita refletir dois aspectos. Primeiro,
a questão da apresentação do erro como algo negativo,
necessitando de punição, sendo esta punição, o segundo aspecto, ou seja, a
alteração do sentimento e da relação entre a criança/adolescente e a

novamente,

professora. Estes dois pontos juntos trabalham como bloqueio para o processo
de aprendizagem desta aluna.

ciO

Perguntamos: "0 que propõem?"

Algumas crianças/adolescentes não souberam dizer se gostariam que
a sala de aula fosse diferente e outros não desejavam mudar nada.
Dentre as propostas obtivemos:

Marcos: "0 que eu queria que eles fizessem é frase que eu não

consigo muito bem."

Esta criança apresenta a necessidade e o desejo de trabalhar, estudar
mais aquilo que compreende não saber bem.
Raquel: "Eu queria que fizesse mais continha de mais no quadro."

Já Lucas gostaria que os outros alunos não usassem de apelidos e,

Sara, que a conversa na sala diminuísse.
Dois alunos chamam atenção para outro aspecto que desperta ainda
mais para o trabalho de Assistente Social.

José: "Parar as brigas."
Mateus: "Mudar a briga dentro da sala."
Entrevistadora: "Tem muita briga?"

Mateus respondeu afi rmativamente com a cabeça e, "Ele bate nos guri
pequenininho."
Entrevistadora:

"E contigo como é? Alguém te bate? Bates em

alguém?
Mateus: "Quando ales fazem alguma coisa eu tenho que bater neles.

Mas agora eu não estou mais batendo, senão a professora fica brigando com a
gente, ela falou que ela ia tirar o recreio."
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As crianças/adolescentes, como Mateus, afirmam não gostar das
brigas e gostariam que mudasse, no entanto nem sempre possuem bases
seguras de como agir ou reagir sem brigar.

4.3. A Criança/Adolescente e o Colégio

Este item aborda os motivos das crianças/adolescentes gostarem ou
não do Colégio e quais as dificuldades enfrentadas para sua permanência e
sucesso no Colégio.
Não apresentaremos as chamadas conforme as perguntas realizadas,
corno vinha sendo feito anteriormente, mas tendo em destaque a entrevista
realizada com Samuel, José e Marcos, devido à intensidade das falas.
Das outras entrevistas, sete crianças/adolescentes colocaram a escola
corno espaço de brincadeira, do encontro com os amigos, ressaltaram gostar
dos passeios e da Educação Física; uma outra aluna disse que o que gostava
era do diretor e dos Irmãos e, quando eles cantavam na sala dela; três
reclamaram e gostariam de mudar as brigas na sala, na Educação Física e na
hora do recreio,
Por fim, três crianças/adolescentes fizeram referências a infra-estrutura
do Colégio: Isabel reclamou que em sua sala de aula tem goteira, e os outros
colocaram o desejo de uma quadra de esporte e a utilização de computadores,
pelos alunos.

• Na Voz de Samuel.

Samuel destaca o gosto em vir ao Colégio como motivo de encontro
corn os amigos e a possibilidade de brincar.
Entrevistadora: "Por que gostas de vir ao Colégio?"
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Samuel: "Porque aqui tem mais amigo, em casa não tem quase nada

pra gente brincar."
Entrevistadora: "0 que gostarias que mudasse, seja na escola, na

família ou no bairro?
Samuel: "Mudaria que limpasse as ruas."

A experibncia de vida de Samuel e as condições do bairro, faz com que
aos 12 anos demonstre preocupação com questões sociais misturado ao
interesse de brincar.

• Na voz de José.
Entrevistadora: "E sobre a escola, o que tu achas da escola?"

José: "É legal."
Entrevistadora: "Por que achas legal?"
José: (fica um tempo em silêncio) "Porque eles fazem brincadeiras num dia,

um dia Física."
Entrevistadora: "E como te sentes na escola? Gostas de vir para a escola?"
José: "Gostar eu gosto mas de vez em quando eu acordo tarde e não dá de vir

para a escola."
Entrevistadora: "Por que não dá de vir para Colégio?"
José: "Porque eu dormi demais."
Entrevistadora: "Vais dormir tarde à noite?"
José: "Eu durmo às seta."
Entrevistadora: "E o que mais gostas de fazer aqui no Colégio?"
José: "Gosto mais da Física, quando a gente estuda mais, aula de leitura."
Entrevistadora: "E na sala de aula? 0 que mudarias?"
José: "Parar as brigas."
Entrevistadora: "E na escola?"
José: (Silêncio) "Tem gente que reclama que quer computador na escola, mas

o colégio não tem."

Entrevistadora: "Gostarias que o Colégio tivesse computador?"
José: "Sim".
Entrevistadora: "E em relação a tudo que a gente conversou, sobre a familia,

o bairro a escola, o que mudarias?"
José: "NS() ter muita briga, eu não consigo dormir."
Entrevistadora: "Não consegues dormir? Por quê?"
José: "Eu tenho pesadelo."
Entrevistadora: "Com que tu sonhas?"
José: (Silêncio) "Com aquele homem."
Entrevistadora: "Que homem?"
José: "Um homem 16 que matou o outro, esfaqueou o outro cara."
Entrevistadora: "Dai ficas com medo e sonha com isto. Ele mora perto da tua

casa? Conheces ele?"
José: "Não."
Entrevistadora: "Ele é aqui do bairro, certo?"
José: "Isso."

• Na voz de Marcos.
Entrevistadora: "Gostas de vir para o Colégio, de estudar?"

Marcos: "Gosto porque dai a gente aprende muito, dai não fica xingando os
outros nem a gente fica que nem aqueles que ficam 15 na rua. So que eu não
posso me concentrar é porque tem uns homem 16 da minha casa que eles

ficam me batendo, dai a minha mãe, um dia um homem queria me esfaquear,
dai a minha mãe que não deixou senão ele ia me esfaquear!"
Entrevistadora: "E quem 6? Moram perto da tua case?"

Marcos: "Não. Ele é meu irmão, ai ele foi para o bar com o meu padrinho e
dai mandou ele ir embora, dai ele foi embora lá para a Barra da Lagoa. Agora
ele 'posa' só em uns pontos de ônibus. E dai isso que tá difícil, agora que ele
foi embora eu estou indo bem, porque antes eu não conseguia."
Entrevistadora: "E na escola? Como deveria ser o Colégio?"
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Marcos: "Gostaria que fosse o colégio tinha brinquedo, para brincar ali fora, e...

corno sempre as vezes tern at."

Entrevistadora: "Tem alguma coisa que gostarias que mudasse, ou no bairro,
em case ou na escola?"
Marcos: "Eu gostaria era que eles fazia a minha casa logo que la onde que

eu estou entra um monte de agua, provavelmente eu vou ter que se acordar
porque senão enche nós de ague vão ter até que ponhar a cadeira porque
senão a ague toma conta de nós."

Tanto a experiência de José como a de Marcos mostram como a
infância, o prazer de brincar e o espaço da aprendizagem vêm sendo afetados

por situações da comunidade ou da família, transformando a leveza e a
tranqüilidade, que deveriam estar presentes, em preocupação.

4.4. 0 Parecer da Criança! Adolescente sobre a Entrevista
Tendo em vista que a nossa proposta de trabalho é ouvir as
crianças/adolescentes, não poderíamos avançar na pesquisa sem conhecer o
que os "nossos Sujeitos" acharam das entrevistas. Por isto, no final de cada
entrevista perguntamos as crianças/adolescentes se eles haviam gostado de
conversar e expor suas idéias.
Acreditamos que tenha sido a única pergunta em que não obtivemos
respostas diferenciadas. Todas as crianças afirmaram terem gostado desta
oportunidade, entretanto, perguntamos também o porquê de terem gostado, e

as respostas nos surpreenderam.

Marcos:

"8 porque as vezes eles perguntam como é que eu estou indo

ruim. Dá,, se eu estou indo bem ou não. Dai, eles passam isso que eu não
consigo. Dai eu já estou indo bem!"
Raquel: "É bom para mim converser, dai assim eu não fico neivosa."

João: "É bom pare mim se esforçar mais."
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Ana: "Porque é legal dai eu já desenvolvo mais."

Estas crianças/adolescentes foram os que deram as respostas mais
completes e conseguiram expressar o porquê de terem gostado da entrevista,
elas confirmam a necessidade do diálogo no processo de ensinoaprendizagem. Já, as outras crianças/adolescentes apenas deram respostas
amplas como:

Isabel: "Porque é legal."
Pedro: "Legal."

E, ainda tivemos crianças/adolescentes, as outras nove, que disseram
não saber responder ou simplesmente fi caram em silêncio.

De acordo com a pesquisa que apresentamos, há alguns pontos que
apareceram em destaque na falas das crianças, e que muito despertaram para
a atuação do Serviço Social. São, a questão da infância e adolescência estar
dividida entre o espaço de brincar e a vivência com a violência e, a questão das
changes a fi rmarem gostar de dizerem o que pensam e desejam, mas nem
sempre conseguirem se expressar.
Estes dados também podem ser percebidos na tabela 25 do segundo
capitulo deste trabalho, onde os pais das crianças/adolescentes expuserem
como problemas do bairro fatos relacionados à violência, somando um
percentual de 17,10 % dos problemas citados. E, foram feitas referências
falta de área de lazer em 3,25 % dos questionários respondidos. Além, de
constatarmos que o Serviço Social já verificou tais incidências, tendo em vista
que um dos projetos com que trabalha é voltado para a diminuição da violência,

o que nos faz considerar essencial detalhar melhor estas questões.
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4.5. A Infância/Adolescência: entre o brincar e a violência.

Começamos com a de fi nição de Carvalho (1997, p. 108) sobre as fases

da infância e adolescência. "A meninice e a adolescência é tempo de
socialização e aprendizagem de habilidades para a vida cotidiana partilhada na
fern ilia, comunidade e sociedade".
Nesta perspectiva, a mesma autora coloca que a educação deve ter
cent ralidade nestas fases da vida.
Mas,

o

que vem acontecendo é

o

envolvimento

destas

crianças/adolescentes com as questões de trabalho, violência, renda

e

sobrevivência, o que faz ocorrer uma "adultizagão" precoce e, o brincar acaba
tendo que ser esquecido.
Principalmente, desde os anos 1980, vem aumentando os indices de
violência, seja física, psíquica, moral ou social (compreendemos aqui violência
social como a miséria, desrespeito aos direitos enquanto cidadão, e o não
acesso a uma política eficiente que compreenda a saúde, educação, cultura,
lazer...). E, com isto, também a convivência cotidiana das
crianças/adolescentes, destacando as das camadas oriundas de um nível
social mais baixo, com a violência.
A violência vivida pela criança/adolescente, conforme entrevistas, vem
trazendo insegurança e descontentamento. Além de que esta violência toma
também o espaço do Colégio, através de agressões físicas ou simbólicas entre
os alunos.
Ao ler diversos artigos sobre os meios pelos quais a violência nas
escolas vem sendo tratada, pudemos perceber atos que privilegiam a
segurança, através de modernos equipamentos, caracterizando-se um pré-

conceito do aluno enquanto ser violento. Ao invés de uma prática baseada na
mudança da qualidade de vida e garantia de um desenvolvimento sadio para
estes alunos.
Aliados, a ausência do brincar e a violência, vêm fazendo com que a
criança/adolescente deixe de viver enquanto ser em desenvolvimento.
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Teles (1997) expõe a importância do brincar para que a criança explore
o mundo ao seu redor, aprenda a conviver em grupo, possibilite trabalhar a
emoção e, aumenta a auto-estima, realização e criatividade. E, propicia o
desenvolvimento da criança tanto nos níveis intrapessoal, interpessoal,
ecológico e, transpessoal.
Já e criança/adolescente que não brinca, possa vir a ter limitada sua
criatividade, desenvolver a agressividade, apresentar dificuldade para trabalhar
suas emoções, sentir-se intimidada, desenvolver a falta de iniciativa, preguiça
ou lentidão mental, desajustamento sexual, vícios, neuroses, timidez e
isolamento.
Rego (Rego apud Teles, 1997, p.16) diz que:
"0 brinquedo não só possibilita o desenvolvimento de processos
psíquicos, por parte da criança, como também serve como
instrumento pare conhecer o mundo físico (e seus usos sociais) e,
finalmente, entender os diferentes modos de comportamento humano
(os papéis que desempenham, como se relacionam e os hábitos
culturais)".
Carvalho (Carvalho, 1997, p.112) destaca ainda a brincadeira enquanto
fundamental no desenvolvimento das crianças e em seu processo de
aprendizagem:
"Crianças e adolescentes precisam brincar, fazer esportes e competir
com outros grupos nas atividades em que se habilitam. Também
precisam ter acesso à arte e ao desenvolvimento de seus talentos
artísticos. (...) Este conjunto de atividades lúdicas, esportivas e
artísticas são básicas ao sucesso escolar, ao desenvolvimento da
auto-estima, comunicação e sociabilidade. Portanto, são ingredientes
que não apenas complementam a escola, mas compõem o kit de
proteção e desenvolvimento destinado ao Two infanto-juvenil.''

Salientamos que novas práticas, baseadas no diálogo

e

no

envolvimento da comunidade, já vem sendo realizadas, tomando por exempto
as experiências de diversas escolas, relatadas por Prado num artigo da revista
Escola,

(1999, p.10-19). No entanto acreditamos que ainda há muitas

iniciativas que precisam ser desenvolvidas, tendo em vista que estes novos
meios de encarar a violência e a criança, ainda são minoria nas escolas
brasileiras.
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4.6. "Eu Quero Falar, Mas Não Sei."

Este subtftulo vem discutir sabre as falas das crianças/adolescentes
que demonstram o quanto não são questionadas e não estão acostumadas a
terem oportunidades de expressarem o que desejam.
No final das entrevistas que realizamos,

foi questionado se as

crianças/adolescentes gostaram de ter tido oportunidade de dizerem o que
pensam

e

se gostariam de ter novas oportunidades. Todas as

crianças/adolescentes responderam afirmativamente e disseram também que
não tinham a oportunidade de colocarem seus desejos, apenas um aluno
afirmou que algumas vezes a professora questiona qual atividade querem
realizar.

Entretanto, ao perguntar o porquê de quererem dizer o que gostavam,
as crianças/adolescentes afirmavam não saber ou davam respostas amplas,
como porque é legal, 6 bom; mas não conseguiam dizer porque é bom, porque
é legal.

Em outros momentos das entrevistas também foi possível perceber
esse tipo de respostas, em que a criança não sabia expressar o que gostava, o
que

não gostava e

por

quê. Demonstrando, assim,

o

quanto estas

crianças/adolescentes não estão acostumados com a oportunidade de serem
ouvidos.
Acreditamos ainda, que este não saber expressar é também um não
saber o que pode ser dito. As crianças/adolescentes freqüentemente não
permitido que falem, assim, quando lhes é dado a oportunidade, possuem
insegurança a respeito do que podem dizer e, se podem falar tudo o que

pensam e desejam, mesmo que vá de encontro ao que esta institucionalizado
enquanto verdade.
A sociedade desvincula a criança/adolescente do aluno, do fi lho.
Nestas

ocasiões, não são

considerados

como

seres

com opiniões,

personalidade e perspectivas próprias, mas apenas como aluno ou filho. 0 que
por um lado facilitaria o trabalho do professor, a atuação enquanto pai, pois não

()9

coloca em discussão os seus desejos próprios, sendo mais fácil desconsiderar

a criança/adolescente, do que rever antigos conceitos e atitudes.
O que propomos e consideramos de suma importância para que não
haja a anulação da vida destas crianças/adolescentes é a abertura de espaços
onde eles possam expor seus anseios e perspectivas, diante do desejo que

parte da própria criança/adolescente.
É preciso estimular as falas das crianças/adolescentes. Foi possível
perceber que eles as vezes nem conseguem se expressar claramente, mas é
necessário, se queremos defender o pleno desenvolvimento, que ougamos

desde já o primeiro recado que vêm nos dando, e que se constituiu como titulo
deste quarto capitulo: "eu quero falar".
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

0 estudo apresentado teve como propósito compreender o processo
de aprendizagem

e

a complexidade que

o

envolve, segundo as

crianças/adolescentes estudantes do Colégio Marista e Municipal São José e

participantes das aulas de reforço escolar. A pesquisa foi realizada com 15 das
57 crianças/adolescentes que freqüentam o reforço escolar,

através de

entrevistas individuais e semi-estruturadas.

Segundo as teorias que abordamos sobre o processo de aprendizagem
no capitulo um deste trabalho e os dados obtidos nas entrevistas, podemos
afirmar que este processo envolve vários aspectos, entre eles: a ação e
motivação do próprio aluno; a instituição de ensino, sua ideologia e métodos
pedagógicos; e o contexto social no qual estão inseridos o aluno e a instituição.

Ciente deste fato, na primeira parte deste trabalho, fez-se necessário conhecer
com maior profundidade as características do Colégio Marista e Municipal São
José e as que delineiam o perfil das famílias das crianças/adolescentes
estudantes do Colégio, cuja análise não se esgota neste trabalho, mas poderá
se constituir como fonte para outros estudos.
0 Colégio Marista e Municipal São José é um colégio de cunho cristão,
em que sua estrutura e as atividades nele desenvolvidas são fundamentadas
no Ideário Marista de Educação, o qual visa a formação da criança/adolescente
nas dimensões física e estética, afetiva, cognitiva, comunitária e social, éticovalorativa e transcendente.

Cabe registramos que este ideário considera em sua filosofia

a

atuação de um profissional de Serviço Social, demonstrando um olhar e
preocupação do Colégio com os problemas sociais e, permite autonomia aos

colégios, afim de adequar .suas características ao contexto social, cultural,
politico e dispositivos legais.
0 que é peculiar as famílias dos educandos do Colégio Marista e
Municipal São José é o fato de, na grande maioria, viverem em meio de
carências sociais, culturais e econômicas. As profissões exercidas pelos pais

das crianças/adolescentes nem sempre garantem o sustento da família,
fazendo cam que alguns alunos iniciem na realização de trabalhos informais.
Tendo em vistas estas demandas, o Serviço Social vem trabalhando
através de projetos, a fi m de propiciar as crianças/adolescentes as condições
necessárias para seu pleno desenvolvimento. Sendo assim, e acreditando que
a aprendizagem não é fato isolado na vida do aluno, o Serviço Social procura
envolver em suas ações, as particularidades de cada criança/adolescente.
Considerar o aluno não só como estudante, mas enquanto
criança/adolescente, ou seja, enquanto sujeito, propiciou a realização desta
pesquisa e, assim, analisar o processo de aprendizagem mediante as idéias e
pensamentos de quem poucas vezes é ouvido: o aluno.
Ao ouvir as vazes das crianças/adolescentes, assim como seus
possíveis significados, constatamos que eles atribuem sua participação nas

aulas de reforço escolar à não aprendizagem ocorrida em sala de aula. Fazem
considerações positivas sobre as aulas de reforço na medida ern que a
consideram uma aula diferenciada em relação aos encaminhamentos
metodológicos utilizados e, principalmente quando constatam que conseguiram
aprender nestas aulas. As crianças/adolescentes indicam como aspecto
negativo o fato de se ausentarem da aula de sua turma para irem na aula de
reforço, esta que é por eles entendida como espaço dos que "não sabem". Esta

constatação nos faz crer ser necessário a construção de uma nova concepção
sobre o reforço escolar, podendo receber outra denominação, como por
exemplo, atendimento paralelo e, ser realizado fora do horário de aula.
As suas falas sobre as aulas da sala de aula, indicam um "gostar" de
disciplinas ou de professores e, um "não gostar" por outras disciplinas, em
geral, aquelas nas quais possuem alguma dificuldade. Outra questão que
emerge fortemente é o "medo de errar". As crianças/adolescentes demonstram
ter incorporado, nas praticas escolares, uma noção de erro, não como forma de
perceber o que ainda é preciso trabalhar, aprender, mas uma noção negativa,
em que o erro passa a ser algo que não é desejável.
Ao centrarmos nosso olhar para o processo de aprendizagem e as
motivações das crianças/adolescentes para virem ao Colégio, destacamos dois
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pontos principais que exigem maior atenção

e ação do Serviço Social:

primeiramente observamos a questão das crianças e adolescentes estarem
vivendo sem a oportunidade de brincarem, seja devido ao fato de trabalharem
ou pela ausência, na região em que vivem, de espaços adequados para o
lazer. Outra questão relevante situada pelos alunos é a violência, que vem
ocorrendo dentro do Colégio e, também, de forma bastante agressiva, fora do
Colégio. Este fator se apresenta de forma constante para as
crianças/adolescentes. Não podemos afirmar que seja a violência a causa da
não aprendizagem na sala de aula, porém neste estudo as falas das
crianças/adolescentes acabam mostrando o quanto a violência é uma séria
preocupação para eles, quando falam do seu processo de escolarização. E,
nesse sentido, os dados nos permitem inferir que a violência nas suas diversas
formas, ao ser significada pelos alunos, interfere na aprendizagem destes
alunos.
Constatamos que os alunos desejam falar, mas nas entrevistas
realizadas nem sempre conseguiam se expressar, seja por não saberem
responder aos questionamentos feitos ou por não saberem o que poderiam
dizer. 0 que toma necessário organizar e desenvolver no Colégio, espaços de
comunicação entre os próprios alunos, entre os alunos e os professores e,
entre os alunos e demais setores do Colégio. Isto é de fundamental importância
se o desejo é formar cidadãos, como nos coloca o ideário Marista.

A importância da pesquisa esta centrada no fato de que as falas das
crianças e adolescentes indicam caminhos pelos quais a instituição e o Serviço
Social podem seguir, pois são eles que estão vivenciando este processo e
melhor o conhecem.
Destacamos também, que esta experiência do Serviço Social não é um
fim em si mesma, mas, procuramos buscar as vozes das crianças/adolescentes
para melhor conhecermos a realidade dos alunos do Colégio. 0 que indicia a
necessidade de novas investigações, tendo em vista que na pesquisa aqui
caracterizada foi privilegiado um grupo dentro do conjunto de sujeitos e
estruturas que constituem o complexo educacional.
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Nesta pesquisa, perante a realidade observada, é possível dizer que no

espaço de trabalho do Assistente Social nas escolas, este deverá estar atento
aqueles que dizem, de diferentes maneiras: "eu quero falar".
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