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RESUMO 

Mesquita, G. R. (2014). Configurações subjetivas de alunos com histórico de fracasso 
escolar. Tese de Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, 
Salvador. 

 

Apesar de não ser um problema novo, o fracasso escolar, entendido aqui como mau 
desempenho acadêmico, continua não resolvido e levantando questões. Perpassa a 
realidade de escolas em diversos países e é considerado um grave problema que acarreta 
desperdícios de recursos e vagas escolares. A revisão de literatura mostrou que o tema 
vem sendo tratado com uma preocupação sobre o desempenho do aluno; as pesquisas 
têm visado a tornar inteligível o acontecimento do fracasso. Partindo dessas premissas, 
a diferença do nosso estudo é que invertemos a pergunta.  Não buscamos saber quais 
fatores estão influenciando o mau desempenho, mas o que o fracasso vem produzindo 
subjetivamente em suas vítimas. Considerando-se a importância da relação interpessoal 
para a construção da subjetividade, podemos compreender o ato de educar como uma 
atividade relacionada com a transmissão de significados. Nos trabalhos de Vigotski e 
nos avanços teóricos de González Rey dentro da mesma perspectiva, se observa uma 
vultosa importância do processo interativo para o desenvolvimento individual. Assim, 
fundamentado nessa perspectiva da Psicologia Histórico-cultural, objetivou-se 
compreender as configurações subjetivas de alunos com histórico de fracasso escolar, 
cursando o 5º ano do ensino fundamental, numa escola pública municipal da cidade de 
Salvador, Bahia, Brasil. Foram selecionados, por conveniência, 10 alunos para 
desenvolver uma pesquisa de desenho qualitativo de estudo de casos múltiplos. 
Utilizou-se os seguintes instrumentos: entrevista, evocação de palavras, Completamento 
de Frase, desenho temático e observação das dinâmicas interativas no espaço da sala de 
aula. As técnicas de produção de informação foram elaboradas a partir de categorias 
orientadoras. A análise dos dados foi realizada com base nas contribuições 
metodológicas da Teoria da Subjetividade de González Rey, através da construção de 
indicadores, núcleos de sentido, categorias informacionais e configurações de sentido. A 
relação feita entre núcleos de sentido e significados conduziu à compreensão de como 
se associam e podem-se desenvolver generalizações teóricas. Identificou-se que o fato 
de ser tomado como um mau aluno, não determina uma baixa estima por si. Os alunos 
podem ter expectativas bastante positivas sobre suas vidas, apesar do vivenciado na 
escola. O que tende a acontecer é que essas expectativas se afastam da conjunção com a 
educação formal. Os alunos que apresentaram famílias menos acolhedoras e menos 
comprometidas com a escola foram aqueles que se mostraram mais evasivos sobre as 
perspectivas futuras. Quando se associa a tudo isso uma escola que não consegue fazer 
sentido para ele, há uma vulnerabilidade social maior.  As categorias com mais núcleos 
de sentido associados, foram as mais presentes e fortes na constituição subjetiva dos 
alunos. Conclui-se que uma das contribuições desta tese foi elaborar uma forma de 
análise de dados qualitativos com foco no estudo dos sentidos. Estudos futuros devem 
trabalhar com a construção de outros significados a partir de novas práticas e discursos 
escolares, para que estes possam atuar na construção de novos sentidos do aluno para 
com o seu saber, o seu futuro e a sua relação afetiva com a escola.  

Palavras-chave: Fracasso escolar. Subjetividade. Sentido. Vigotski. Psicologia 

Histórico-cultural. 



ABSTRACT 

Mesquita, G. R. (2014). Subjective Configurations in Students with a History of School 
Failure. PhD Thesis, Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

 

Although it is not a new problem, the school failure, referred here as poor academic 
performance, is still unsolved and it remains raising questions. The schools in many 
countries go through this reality and it is considered a serious problem which causes 
waste of resources and school vacancies. The bibliographic review has shown that the 
subject has been dealt with a concern about the student performance; the researches 
have aimed to provide a better understanding of the failure event. Based upon this 
premise, the difference in our study is that we reversed the question. We do not seek to 
know which factors are influencing the poor performance, but what the failure has been 
doing subjectively on its victims. Considering the importance of interpersonal 
relationship to build subjectivity, we can understand the act of teaching as an activity 
related to the transmission of meaning. Under the same approach, Vygotsky´s work and 
the theoretical advances by González Rey, we can observe a significant importance of 
the interactive process for the individual development. Thus, based on the perspective of 
Cultural - Historical Psychology, it was aimed to understand the subjective 
configurations of students with poor academic performance , that are attending the 5th 
grade of elementary school, in a public school of the city  of Salvador, Bahia, Brazil. 
Conveniently, ten students were selected to carry out a qualitative research study design 
of multiple cases. The following instruments were used: interviews, word evocation, 
sentence completion, themed drawings and observation of interactive dynamic in the 
classroom environment. Production techniques of information have been designed from 
oriented categories. Data analysis was carried out based on the methodological 
contributions of the Subjective Theory by González Rey, through the construction of 
indicators, units of sense, informational categories and configurations of sense. The 
relation made between the units of sense and meaning has led to understand how they 
associate and how they can develop theoretical generalizations. It was identified that the 
fact to be considered as a bad student, does not determine low self- esteem. Students can 
have very positive expectations about their lives, despite their experiences at school. 
What is likely to happen is that those expectations are far away from formal education. 
Students whose families are less hospitable and less engaged with school were the ones 
who were more evasive about future prospects. When we add to all of this, a school that 
does not make sense to him, there is a greater social vulnerability. The categories 
associated with more unit sense were the most present and strong in subjective 
constitution of the students. We conclude that one of the contributions of this Thesis 
was to develop a way of analyzing qualitative data focusing on the study of the senses. 
Future studies should work with the construction of other meanings from new school 
practices and discourses, so that they can act in the construction of new meanings to the 
student with their learning, their future and their affective relationship with the school. 
Future studies must work to build up new meanings from new school practices and 
discourses. 

 

Keywords: School Failure. Subjective.  Vygotsky.  Cultural - Historical Psychology 



RESUMÉ 

Mesquita, G. R. (2014). Configurations subjectives d’élèves ayant un historique d’échec 
scolaire. Thèse de doctorat, Institut de Psychologie, Université fédérale de Bahia, 
Salvador. 

Bien qu’il ne constitue pas un problème nouveau, l’échec scolaire, entendu ici comme 
mauvais rendement académique, demeure non résolu et soulève des questions. Il côtoie 
la réalité d’écoles dans divers pays et est considéré comme un grave problème 
entraînant le gaspillage de ressources et de places scolaires. L’analyse de littérature a 
montré que le thème est traité sous l’angle de la préoccupation quant au rendement de 
l’élève ; les études ont visé à rendre intelligible l’avènement de l’échec. Partant de ces 
prémisses, la différence de notre étude réside dans le fait que nous avons inversé la 
question. Nous ne cherchons pas à savoir quels facteurs influencent le mauvais 
rendement, mais ce que l’échec produit subjectivement sur ses victimes. Considérant 
l’importance de la relation interpersonnelle dans la construction de la subjectivité, nous 
pouvons comprendre l’acte d’éduquer comme une activité liée à la transmission de 
significations. Dans les travaux de Vygotsky et dans les avancées théoriques de 
González Rey, dans une même perspective, on observe l’importance considérable du 
processus interactif dans le développement individuel. Ainsi, fondé sur cette perspective 
de la Psychologie historique et culturelle du développement, on prétend comprendre les 
configurations subjectives d’élèves ayant un historique d’échec scolaire, en cours 
moyen 2 dans une école publique de la ville de Salvador, Bahia, Brésil. Par convenance, 
dix élèves ont été sélectionnés pour développer une recherche de dessin qualitatif 
d’études de cas multiples. Les instruments suivants ont été sélectionnés : entretien, 
évocation de mots, compléter des phrases, dessin thématique et observation des 
dynamiques interactives dans l’espace de la salle de classe. Les techniques de 
production de l’information ont été élaborées à partir de catégories orientatrices. 
L’analyse des données a été réalisée sur la base des contributions méthodologiques de la 
Théorie de la subjectivité de González Rey, par le biais de la construction d’indicateurs, 
noyaux de sens, catégories informationnelles et configurations de sens. La relation 
établie entre noyaux de sens et significations a permis de comprendre comment des 
généralisations théoriques s’associent et peuvent se développer. On a identifié que le 
fait d’être considéré comme un mauvais élève n’engendre pas une mauvaise estime de 
soi. Les élèves peuvent avoir des attentes assez positives quant à leur vie, malgré ce qui 
est vécu à l’école. Ce qui tend à se produire est que ces attentes s’écartent du rapport à 
l’éducation formelle. Les élèves qui présentaient des familles moins accueillantes et 
moins engagées envers l’école étaient ceux qui se sont montrés plus évasifs quant aux 
perspectives futures. Quand on ajoute à tout cela une école qui ne parvient pas à avoir 
du sens pour eux, il y a une vulnérabilité plus grande. Les catégories ayant plus de 
noyaux de sens associés ont été plus présentes et plus fortes dans la constitution 
subjective des élèves. On conclut que l’une des contributions de cette thèse a été 
d’élaborer un type d’analyse de données qualitatives focalisant sur l’étude des sens. Des 
études futures doivent traiter la construction d’autres significations à partir de nouvelles 
pratiques et discours scolaires pour que ceux-ci puissent agir dans la construction de 
nouveaux sens pour l’élève en rapport à son savoir, son avenir et sa relation affective à 
l’école. 

Mots-clés : Échec scolaire. Subjectivité. Sens. Vygotsky. Psychologie historique et 
culturelle du développement.  
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Apresentação 

 

Em nossa pesquisa de Mestrado sobre significado de infância para professores do 

Ensino Fundamental (Mesquita, 2005), evidenciou-se uma questão acerca dos problemas 

comportamentais e de desempenho de seus alunos.  Entre as professoras de escolas 

públicas observou-se um preconceito de que tais problemas são um resultado do meio 

social “carente” de onde provêm as crianças. A sua condição de pobreza, inadequação aos 

hábitos escolares, famílias violentas ou de baixa escolaridade são as justificativas para não 

se acreditar na possibilidade de sucesso escolar. Em nenhum momento constatou-se o 

sentimento de que a vivência escolar pudesse contribuir para o desenvolvimento e 

mudanças de comportamento dos alunos e superar, assim, as dificuldades apresentadas no 

ambiente acadêmico. O que foi observado é que a criança dita fracassada, ou com 

problemas de aprendizagem é condenada previamente a um futuro estreito sob os olhos de 

seus mestres, entregues unicamente à responsabilidade e determinação da herança familiar.  

As análises foram fomentadoras de uma inquietação e motivaram a ideia de voltar à 

escola para esmiuçar o fenômeno do baixo rendimento escolar e das inadequações 

comportamentais a partir das dinâmicas do espaço intra-escolar. Ou seja, queremos saber 

como o fracasso escolar é vivenciado por suas vítimas, e que relações elas estabelecem 

com professores, colegas e com as demandas escolares.  

Do ponto de vista da Psicologia, que é de onde parte esta tese, nossa preocupação 

está na construção subjetiva dessas crianças. A escola está para a infância como uma 

certeza, como um direito e, também, uma obrigação durante anos. No entanto, o seu 

sucesso nesse “seu lugar” já não é tão certo. Vemos, portanto, uma questão psíquica 

importante: a escola leva a criança, um ser em desenvolvimento, a conviver num espaço de 

formação e de desafios cognitivos e emocionais. Se este lugar promove também sensações 

de perdas e fracassos, deve trazer consequências importantes na constituição subjetiva. 

Deste modo, chegamos ao seguinte problema de pesquisa: como as crianças vítimas 

do fracasso escolar são afetadas por esse fenômeno e como se apropriam dele na 

construção de suas subjetividades? Esse problema é formulado a partir das concepções da 

Psicologia Histórico-cultural para a qual a individualidade é construída continuamente 

através das interações sociais, da negociação de significados e construção de sentidos.  
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Para dar contas desta questão, os capítulos que se seguem foram elaborados, nesta 

sequência, com os seguintes propósitos: 

1) Fazer uma revisão de literatura acerca das pesquisas escolares no Brasil e no 

mundo, expor o recorte do nosso estudo e seus objetivos; 

2) Apresentar a fundamentação teórica e promover discussões entre a proposta de 

Vigotski e o que seus estudiosos têm produzido mais recentemente como avanço 

em sua teoria e a questão entre os estudos nomotéticos e idiográficos em 

psicologia; 

3) Fazer uma discussão crítica e histórica sobre o nosso problema de pesquisa e 

justificar a adequação do referencial teórico ao problema de pesquisa; 

4) Traçar um método de acordo com os posicionamentos teóricos adotados e 

apresentar seus desdobramentos; 

5) Apresentar e discutir os dados obtidos com vistas a produzir indicadores sobre os 

sentidos e significados do fracasso escolar e que possibilitem a formulação de 

hipóteses; 

6) Tecer as considerações finais. 
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1.0  Introdução 
 

 

 

 

 

Para compreender o campo de estudo ligado ao tema do fracasso escolar, o artigo de 

Angelucci, Kalmus, Parpelli e Patto (2004) oferece um mapeamento das pesquisas 

brasileiras realizadas entre os anos de 1991  2002. As autoras encontraram que a maioria 

das pesquisas sobre fracasso escolar continua a compreender o tema como resultado de 

variáveis individuais. Ou seja, ainda hoje o fracasso é tomado por pesquisas como um 

problema da criança e não como um problema expressado pela criança, revelando um 

forte traço psicologizante.  

A pesquisa educacional teve início no Brasil, na década de 70, sob o primado da 

Psicologia, que fornecia compreensões na área do ensino e aprendizagem e instrumentos 

de avaliação psicológica e pedagógica do aprendiz (Angelucci, Kalmus, Parpelli & Patto, 

2004). Do ponto de vista metodológico, os estudos resumiam-se, predominantemente, a 

levantamento de estatísticas escolares e caracterizações socioeconômicas de alunos e 

professores. De acordo com Damiani (2006), as correlações entre desempenho escolar e 

variáveis pessoais e familiares dos estudantes já estão bastante documentadas tanto no 

Brasil como em outros países. Tal postura demonstra que a educação foi tomada como 

assunto exclusivamente técnico e os estudos visavam à produção de regras e leis para uma 

melhor aprendizagem e desempenho acadêmico.  

No portal de teses da CAPES, foram encontradas 207 teses no período de 1987 (ano 

limite inicial de pesquisa no portal) a 2012 cuja expressão “fracasso escolar” figurou em 

seus resumos. A área com maior produção foi Educação, seguida de Psicologia. Na busca 

por artigos científicos no Portal Scielo listaram-se 18 artigos relacionados ao tema 

divididos entre revistas de Educação e de Psicologia. Assim, o “fracasso escolar”, como 
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objeto de pesquisa, apresenta relevância e atualidade sendo estudado basicamente pelas 

áreas de Educação e Psicologia da Educação, mas que recorrem também a outros campos 

de saber - como Sociologia, Direito e Medicina para uma compreensão mais abrangente do 

fenômeno. 

Algumas pesquisas já foram produzidas no sentido de retirar da criança e de sua 

herança familiar e social a culpa pelo insucesso escolar e, o que é pior, da condição de 

imutabilidade frente a esse fato (Cagliari, 1989; Carraher, Carraher & Schliemann, 1995; 

Moysés & Collares, 1992; Patto, 2008). No entanto, as professoras do Ensino Básico no 

Brasil ainda costumam creditar unicamente aos fatores extra-escolares a responsabilidade 

pelo mau desempenho de seus alunos, conforme aponta o levantamento de estudos na área 

realizado por Damiani (2006). O que demonstra que o tema ainda precisa continuar sendo 

investigado, principalmente em seus reflexos negativos para o aluno dito fracassado. 

O fracasso escolar perpassa a realidade de escolas em diversos países e é considerado 

um grave problema que acarreta desperdícios de recursos e vagas escolares, além da 

possibilidade de provocar desmotivação entre alunos e professores. De acordo com 

Silvares (1991) e Bossa (2002), o fracasso é o maior motivo de encaminhamento de 

crianças para atendimento psicológico. 

Análises sobre a carga financeira que o fracasso representa estipulam que países 

como França e Bélgica têm custos em torno de 30% e 10% respectivamente (Kovacs, 

2004). A luta contra o fracasso escolar, principalmente (mas não unicamente) entre as 

classes mais populares, continua sendo o desafio eminente para as políticas educacionais 

de diversas nações, conforme aponta Charlot (2001) em seus estudos sobre as relações dos 

jovens e crianças com saber.  

As crianças francesas, por exemplo, em relação ao desempenho em Matemática no 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) de 2006, ficaram quatro pontos 

abaixo da média da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), entidade que reúne os 30 países mais desenvolvidos do planeta (Crahay, 2006). 

No Reino Unido, em 1996, a proporção de crianças de 11 anos que alcançaram o padrão 

esperado para a sua idade em leitura e compreensão do inglês foi de 57%; ou seja, apenas 

um pouco mais da metade (Beard, 1999). Nos Estados Unidos, a taxa de evasão escolar na 

High School - uma das consequências da baixa motivação em relação à escola – tem se 
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mantido em 10,9% nos últimos 30 anos (Kaufman, Alt & Chapman, 2001). Acredita-se que 

esse número pode ser maior se contado os jovens com menos de 16 anos (Hayes et al., 

2002).  

No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP, 2002), em 2002, de cada 100 alunos que ingressaram no primeiro ano do ensino 

fundamental, 41 abandonaram a escola e não mais retornaram. E esses números aumentam 

à medida que se eleva o nível escolar. Os censos do IBGE1 e as PNAD2s (nos suplementos 

de educação) possibilitam a produção de indicadores educacionais que trazem informações 

sobre as escolas públicas e particulares como matrícula, turmas, frequência, entre outras. 

Em 2010, os percentuais de distorção idade/série (em dois anos ou mais), indicativos de 

fracasso escolar, são iguais a 24,4% para o 5º ano e 32,5% para o 6º ano. Na região 

Nordeste do Brasil, essas distorções são ainda maiores, 35,3% e 44,6%, respectivamente. 

Essa situação já foi pior, em 1997 as distorções chegavam, em âmbito nacional, a 57,8% 

para o 5º ano do ensino fundamental e 62,8% para o equivalente hoje ao 6º ano 

(IBGE/PNAD, 2010).  

Podemos dizer que há uma grande representação nesses índices de alunos vindos de 

escolas públicas, já que o Ensino Fundamental público agrega 88% das crianças. Fato que 

aponta para a necessidade de que estudos sobre fracasso escolar contemplem a rede pública 

de ensino; como é o caso da pesquisa que propomos. 

Em 1990 o governo brasileiro criou o SAEB – Sistema de avaliação da educação 

básica – que tem como população de referência os alunos brasileiros de escolas públicas e 

privadas que frequentam o 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino 

Médio. Nessa coleta anual de dados, os alunos selecionados respondem a testes de Língua 

Portuguesa e Matemática e a questionários de caracterização dos recursos econômicos e 

culturais de suas famílias que são juntados a informações mais gerais sobre a própria 

escola (SAEB, 2011). Os resultados dos testes são tomados como indicativos do nível de 

aprendizado.  

1 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
2 PNAD: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. É realizada a cada dois anos pelo IBGE em uma 
amostra aleatória de domicílios de todo o Brasil. 
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A avaliação feita pelo INEP3 mostra que na Bahia, os estudantes no pior patamar de 

desempenho no SAEB estão, em geral, em atraso escolar e se concentram nas escolas 

públicas municipais. Esses dados são corroborados pelo relatório produzido em 2007 pelo 

Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público (ISP) da Universidade Federal da 

Bahia que indica que a distorção idade/série é de 42,1% na 1ª a 4ª série e 60,79% da 5ª a 8ª 

série do Ensino Fundamental (Rosa & Lordêlo, 2009). Em dados mais atualizados do 

IBGE de 2010 esses percentuais são de 39,7% no quinto ano e 49,7% no sexto ano. 

Nesse sentido, Alves e Franco (2008) reconhecem os avanços na produção de dados 

educacionais brasileiros e da qualidade da avaliação sistêmica do SAEB, mas argumentam 

que as análises são limitadas devido ao caráter unicamente transversal dos dados. Ainda de 

acordo com os autores, nos países que produzem conhecimento na área, se reconhece a 

dificuldade de fazer análises, por exemplo, sobre efeitos da escola e eficácia escolar sem 

utilizar avaliações longitudinais, que possibilitam o controle da influência da aprendizagem 

anterior no cálculo de efeito das escolas.  

Assim, apesar de não ser um problema novo, o fracasso escolar, entendido aqui como 

alunos com rendimentos escolares insuficientes – que é uma visão de acordo com uma das 

propostas pela OCDE4 - continua não resolvido e levantando questões, conforme relatam 

Rossini e Santos (2001), sendo um dos temas mais discutidos e explorados pela literatura 

científica. Isso se deve ao fato de que não é um problema de causa única, mas está 

intimamente relacionado com aspectos familiares, escolares e sociais mais amplos (Gatti, 

Patto, Costa, Kopit & Almeida, 1981; Patto, 1990/2008) e inserido em um contexto 

histórico concreto, fazendo da sua delimitação e estudo, portanto, uma tarefa complexa. 

Por isso mesmo, deve ser investigado do “lado de dentro” e do “lado de fora” da escola, e 

3 INEP: Instituto Nacional de pesquisas Educacionais. 

4 OCDE é Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, órgão internacional e 
intergovernamental que reúne os países mais industrializados e também alguns emergentes. Por meio da 
OCDE, os representantes se reúnem para trocar informações e alinhar políticas com o objetivo de 
potencializar seu crescimento econômico e colaborar com o desenvolvimento de todos os demais países 
membros.  O Brasil, apesar de não ser membro da OCDE, participa do programa de enhanced engagement 
(engajamento ampliado) que lhe permite participar de Comitês da Organização. Fonte: 
http://www.fazenda.gov.br/sain/pcn/PCN/ocde.asp 
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as pesquisas levantadas adotam perspectivas metodológicas diversas de acordo com cada 

faceta a ser explorada. Vemos diversos fatores, associados ou não, que contribuem para 

entender e explicar o fenômeno em questão. 

Podemos dizer que o surgimento dos discursos sobre o fracasso teve sua gênese 

devido a questões sociais. Desde o final do século XIX, alguns pedagogos e estudiosos da 

educação preocupavam-se com as crianças que apresentavam dificuldades em apreender os 

conteúdos escolares vindas, em geral, de famílias pobres ou miseráveis (Kramer, 1992). A 

primeira medida tomada foi a crescente criação de pré-escolas com vistas a oferecer uma 

preparação cognitiva, motora e higiênica para as crianças superarem suas carências antes 

de adentrar a escola formal propriamente dita.  

Na corrente desse pensamento, a questão do desempenho escolar como problema de 

investigação data dos anos de 1960 e 1970 e foi tratada nas universidades americanas por 

meio de uma abordagem individualizante e psicologizante (Dweck, 2007). Tentava-se 

compreender o porquê de alguns alunos encontrarem dificuldades em aprender e os estudos 

centravam-se basicamente sobre a “ausência” como base explicativa; sejam elas ausências 

cognitivas, linguísticas ou culturais (Rosa & Lordêlo, 2009; Patto, 2008).  

Em meados da década de 1960, um extenso survey foi conduzido por James Coleman 

para descrever a situação educacional nos EUA cujo resultado final ficou conhecido como 

Relatório Coleman (Coleman, 1976). Após realizar testes padronizados de rendimento e 

habilidade em 645 mil alunos e aplicar questionários sobre background educacional em 60 

mil professores, constatatou-se que as diferenças socioeconômicas entre os alunos são as 

responsáveis pelas diferenças de desempenho (Madaus, Airasian & Kellaghan, 1980). A 

conclusão a que podemos chegar, portanto, é de que o fracasso seria um problema 

produzido unicamente fora do muro da escola, não restando a essa instituição muito o que 

fazer para lidar com as carências determinantes de seus alunos. O Relatório Coleman 

influenciou muitas pesquisas durante vários anos, pois atestou empiricamente o que talvez 

já fosse um conhecimento produzido e partir da leitura imediata e anacrônica do cotidiano 

escolar; como se evidenciou também em nossa pesquisa (Mesquita, 2005).  

Mas, o que se quer argumentar aqui é que, apesar das leituras mais deterministas e 

simplistas das condições socioeconômicas dos alunos, a perspectiva dos fatores extra-

escolares continua a produzir estudos, permanecendo como variáveis relevantes na 

produção de conhecimento no campo do fracasso. Nesse caso, adota-se não mais uma 

compreensão de uma relação direta e negativa entre desempenho e meio social carente, 
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mas compreende esse meio como potencialmente produtor de certas condições para o 

desenvolvimento da criança que terão impacto sobre sua vivência escolar. O estudo de 

Whitted (2010), por exemplo, procura discutir como as famílias e as comunidades em 

situação de risco podem gerar déficit social e emocional nas crianças e, em consequência, 

contribuir para o baixo rendimento escolar. 

No final dos anos de 1970, autores da Sociologia, tais como Bourdieu (2001), 

adentram o campo educacional trazendo uma compreensão não de “ausência” mas de 

“reprodução”; ou seja, que o espaço escolar reproduz a cultura da classe dominante e, que, 

portanto, o aluno pobre já ingressa na escola em desvantagem de familiaridade com seu 

discurso e prática; tal fato seria o grande responsável pelo fracasso da aprendizagem. 

Assim, o campo da Sociologia da Educação tem se preocupado em mostrar as relações 

acadêmicas com as condições de vida social e econômica das pessoas (Charlot, Bautier & 

Rochex, 1992), concluindo que os desempenhos escolares em sua esmagadora maioria 

variam de modo diretamente proporcional às classes sociais que ocupam os sujeitos.  

Para superar essas desigualdades, vemos medidas educacionais e de pesquisas 

interessadas em preparar a escola para acolher melhor as diferenças. Consonante com esse 

pensamento, o estudo de caso de Recio e Díaz (2010) analisou as práticas escolares de um 

programa social espanhol que objetivava um modelo educacional alternativo para lidar 

com crianças com significativas dificuldades de aprendizagem. Esse pensamento, também, 

vai gerar no Brasil uma série de pesquisas no campo escolar, buscando, nas dinâmicas das 

relações intraescolares, a construção de um projeto pedagógico voltado para os interesses 

das classes populares (Rosa & Lordêlo, 2009).  

Maria Helena Souza Patto na década de 1980 realiza uma pesquisa emblemática 

acerca do fracasso escolar no Brasil tomando como base teórica o materialismo histórico 

dialético. Patto (1990/2008) perpassa pelos diferentes campos do saber que concebem o 

fracasso na história, incluindo as influências da ciência psicológica e o modo capitalista de 

pensar a escolaridade. O objetivo de sua pesquisa é compreender o fenômeno como parte 

integrante da vida na escola e esta como uma expressão das relações sociais que a contém. 

Assim, durante os anos 1983 e 1984, Patto observa a realidade material e humana de uma 

escola da periferia de São Paulo, partindo para uma compreensão exclusivamente 

qualitativa do problema. Utilizando técnicas de observação participante, realizou quatro 

estudos de caso de crianças multirepetentes. A pesquisadora descortina as ideias dos pais, 
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professores e alunos sobre a escola e seus processos educativos bem como as histórias de 

vida das famílias pesquisadas.  

De forma geral, o trabalho de Patto enfatiza a necessidade de se estudar o fracasso 

como uma questão muito mais dinâmica e que apesar de se apresentar através do aluno, 

não é este o único responsável pelo problema. Evidências têm mostrado que alunos que 

fracassam na escola não são necessariamente incapazes de aprender. O trabalho de 

Carraher, Carraher e Schliemann (1995) apresenta crianças que sabem fazer contas das 

coisas que compram e vendem na rua, dão troco, mas, ironicamente, não são bons alunos 

na matemática da escola.  

Destacamos, portanto, a importância de outro campo de estudo do fracasso escolar 

que procure entender a relação da escola com o aprendizado de seus alunos. Conforme 

defende Sousa (1991a), independente das causas externas, é necessário verificar dentro da 

escola como esta vem tratando seus fracassos, observar os preconceitos e hierarquias que 

são mantidos. Debruçando-se sobre a história, vemos que a instituição escolar assume um 

papel preponderante para a formação/desenvolvimento da criança desde a Modernidade, 

época em que se observa o surgimento de um sentimento de infância, tal como revelado 

por Ariès (1981). A escola passa a ser o lugar próprio e exclusivo dessa fase da vida, 

preparando a criança para a entrada no mundo adulto e a educação passa a figurar como 

assunto de interesse dos Estados Modernos.  

As análises das características das escolas que favorecem o sucesso da aprendizagem 

constituem o campo da pesquisa em eficácia escolar que surgiu durante os anos de 1980 e 

1990 (Goldstein & Woodhouse, 2000). Para Beard (1999), essas pesquisas desafiam a 

suposição de que o background cultural do aluno é o único determinante de seu 

desempenho na escola. Dessa forma, a eficácia escolar é medida pelo progresso dos alunos 

além daquilo que seria esperado pelas suas características e circunstâncias sociais. Por isso, 

que a medição longitudinal é a mais apropriada para sua investigação, pois as variáveis 

extra-escolares podem ser controladas e melhor avaliadas para uma dada coorte. No que 

tange às características escolares, são avaliados e medidos fatores como, por exemplo, 

tempo dedicado às disciplinas, características dos professores, qualidade do ensino, 

influência do grupo de pares e variáveis dos alunos, buscando compreender suas 

responsabilidades pelas maiores variações no desempenho do aluno. 

Como mostrado, a pesquisa educacional brasileira tendeu a enfatizar os aspectos 

sociais e políticos da educação, cujo trabalho de Patto é bastante representativo. De acordo 
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com Brooke e Soares (2008), é a partir de 1995, com a consolidação do SAEB, que se pôde 

contar com dados avaliativos do desempenho dos alunos e, portanto, a produção de 

pesquisa em eficácia escolar começou a acontecer, sendo o principal grupo de estudos o 

GERES – Estudo Longitudinal da Geração Escolar 2005.  

Os primeiros trabalhos publicados no Brasil, segundo Alves e Franco (2008), foram 

importantes porque apresentaram metodologias de análises estatísticas aplicadas a dados 

educacionais como os de Crespo, Soares e Souza (2000) e Barbosa e Fernandes (2000). De 

uma forma geral, as pesquisas brasileiras confirmam os achados internacionais, qual seja, 

de que as escolas têm um papel no desempenho dos alunos, quando controlada 

estatisticamente a influência do nível socioeconômico (Brooke & Soares, 2008).  

Essas pesquisas nos levam à compreensão de que o ambiente escolar, suas práticas, 

ensino e relações que engendra têm um papel fundamental sobre o comportamento das 

crianças e seus processos de avaliação. Dessa forma, a escola não é isenta de 

responsabilidade no que tange ao fracasso escolar; se cobra determinadas posturas e 

desempenho de seus alunos, deve estar consciente de seu papel como promotora das 

condições necessárias para se chegar a tais resultados. 

Desde o início das pesquisas em eficácia, Madaus, Airasian e Kellaghan (1980) 

ressaltam que a consideração das características dos alunos é um insumo importante para 

os estudos em eficácia. Para os autores, as interações sociopsicológicas que são 

estabelecidas no espaço escolar são fontes de diferenças em seus desempenhos cognitivos. 

Nesse sentido, os estudos sobre motivação para a aprendizagem ressaltam a 

importância de compreender os problemas de desempenho escolar com foco sobre o aluno, 

não mais como um refém, mas alguém com capacidades subjetivas, particulares, que 

orientarão a sua relação com a escola e com o seu próprio processo de aprendizagem. De 

acordo com Matinelli e Genari (2009), as pesquisas mais recentes sobre o tema 

argumentam que há uma relação de reciprocidade entre motivação e aprendizagem.  

Foi Harter (1981 apud Matinelli & Genari, 2009), sob orientação sociocognitiva, 

quem classificou duas orientações motivacionais: a intrínseca e a extrínseca. A primeira é 

entendida como um interesse particular pelo próprio processo de aprender, a curiosidade, o 

gosto por desafios. E a segunda refere-se à motivação que provem de um ganho externo, 

como uma premiação ou a aprovação. A conceituação de Harter nos alerta que o meio 
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social, neste caso representado principalmente por professores e colegas, pode ter um 

efeito importante sobre o engajamento dos alunos no processo da aprendizagem.  

O estudo de Lepper, Corpus e Iyengar (2005), com 797 alunos em escola americanas, 

mostrou que a motivação intrínseca tende a diminuir nas séries maiores, correlacionada, 

dentre outros fatores, com o declínio na percepção da própria competência. Além disso, a 

pesquisa longitudinal de Otis, Grouzet e Pelletier (2005) evidenciou que na passagem para 

o sênior high school (9º e 10º graus) houve um decréscimo gradual tanto na motivação 

intrínseca quanto extrínseca. 

Nas pesquisas nacionais, Neves e Almeida (1996) investigaram as atribuições causais 

do fracasso escolar na 5ª série sob a perspectiva de pais, alunos repetentes e seus 

professores. Os resultados mostraram que os pais e os professores atribuem o fracasso aos 

próprios alunos, enquanto estes atribuem à falta de motivação, de interesse, de dedicação e 

à ausência de ajuda do professor. Higa e Martinelli (2006), investigaram a orientação 

motivacional de estudantes de 2ª e 4ª série (atuais 3º e 5º ano, respectivamente) do Ensino 

Fundamental (com idades entre 07 e 12 anos), e encontraram uma propensão ao declínio da 

motivação extrínseca entre o início e o fim de um semestre letivo, e uma motivação 

intrínseca maior na 2ª do que na 4ª série.  

Matinelli e Genari (2009) realizaram um estudo com 150 estudantes entre 9 e 12 

anos de idade, com vistas a investigar a relação entre o desempenho escolar e as 

orientações motivacionais. Além de usarem uma prova para Avaliação do Desempenho 

Escolar elaborada pelo Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 

Paulo (SARESP, 2004), as autoras aplicaram uma Escala de Motivação Escolar Intrínseca 

e Extrínseca para estudantes do ensino fundamental (Martinelli & Manzini, 2005). Os 

resultados revelaram uma correlação negativa significativa entre a motivação extrínseca e 

o desempenho, ou seja, quanto maior a motivação extrínseca menor o desempenho nas 

provas. E quanto maior a motivação intrínseca, maior o desempenho. Apesar desses 

resultados, as autoras (Matinelli & Genari, 2009) ressaltam que nem sempre foi possível 

relacionar motivação e desempenho em seus achados.  

Mesmo assim, é possível dizer que tais estudos dirigem-se a conclusões de que as 

motivações intrínsecas, que têm relação com aspectos da subjetividade, guardam relações 

com o sucesso ou fracasso escolar. Nessa mesma linha de pensamento, o trabalho de Souza 
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(1995), intitulado “Pensando a inibição intelectual”, já argumentava que muitas vezes o 

mau desempenho acadêmico está vinculado a questões afetivas.  

No Brasil, as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, destacam a 

importância de considerar o aluno em sua dimensão afetiva. O texto diz: 
III- As escolas deverão reconhecer que as aprendizagens são constituídas pela interação dos processos    
de conhecimentos com os de linguagem e os afetivos, em consequência das relações entre as distintas 
identidades dos vários participantes do contexto escolarizado: as diversas experiências de vida de alunos, 
professores e demais participantes do ambiente escolar, expressa através de múltiplas formas de diálogo, 
devem contribuir para a constituição de identidades afirmativas, persistentes e capazes de protagonizar 
ações autônomas e solidárias em relação a conhecimentos e valores indispensáveis à vida cidadã. (Brasil, 
1997) 
 

Desse modo, as ações dos professores, seus incentivos e expectativas, podem exercer 

um importante papel na motivação e emoções dos alunos e influenciar os seus resultados 

em avaliações.  

A organização da escola ocorre através da aprendizagem gradual e sequencial, 

seguindo estágios cronológicos de desenvolvimento universais. O aluno só avança nas 

séries se demonstrar, por meio de avaliações, que assimilou o programa determinado para a 

sua idade. Para Cambi (1999), o exame escolar é o momento máximo do exercício do 

controle institucional onde a criança é controlada através de seu saber.  

Neste cenário de aprendizado e checagem de aprendizado, apresentam-se dois 

personagens centrais que desempenham papéis de poderes desiguais: o professor, como o 

único detentor do saber e dos modos de disciplinar o corpo infantil e o aluno, a quem cabe 

aprender e ser disciplinado, sendo destituído de qualquer saber válido sobre si ou sobre o 

mundo.  

Para Charlot (2001), o que ele chama de “relação com o saber” não pode ser 

compreendida apenas pela invocação de características próprias do indivíduo que o levam 

a não ter desejo pela aprendizagem e conteúdos escolares. Para o autor, a aprendizagem é 

uma relação e, como tal, os fenômenos de aprendizagem, de sucesso e fracasso escolares, 

precisam ser compreendidos de uma forma complexa, dentro de seus contextos específicos 

e envolvendo seus diversos atores, conforme diz: 

A questão da relação com o saber é, também, aquela das formas de existência do saber nas instituições e 
dos efeitos que essas formas implicam. Isso quer dizer, sobretudo, que a escola não é apenas um lugar que 
recebe alunos dotados destas ou daquelas relações com saber, mas é, também, um lugar que induz a 
relações com o saber. (p.18) 
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Nesse sentido, vemos que a escola e os professores, assim como outras condições 

físicas e políticas que envolvem o espaço da escola, têm relações com a aprendizagem. 

Portanto, o fenômeno do fracasso escolar é manifestado no aluno, mas suas causas estão 

pulverizadas em todos os fatores com potencial de influenciar o desenvolvimento infantil e 

sua relação com o saber.  

Pode-se argumentar que os professores influenciam o desempenho dos alunos, a 

partir de práticas específicas de tratamento e disciplina dispensadas a esses. Esse processo 

de transmissão de conhecimento, que acontece nas escolas, envolve uma interação, uma 

relação intersubjetiva – ou seja, uma relação humana orientada de modo a entender a 

mente do outro e de se fazer entendido.  

A educação é uma atividade social que não pode acontecer sem o envolvimento de 

uma relação interpessoal. De acordo com Bruner (2001), “as crenças e os pressupostos 

sobre o ensino, na escola ou em qualquer outro contexto, são um reflexo direto das 

crenças e dos pressupostos do professor sobre o aluno” (p.55). O que equivale a dizer que 

a relação de ensino se constitui na mediação social, implicando uma importância não 

apenas acerca do que se ensina, mas também quem ensina. Assim, o professor tem um 

papel preponderante no espaço escolar, constituindo-se como o principal responsável pela 

educação da criança. 

De acordo com Gimeno-Sacristán (2005), a pesquisa educacional nas últimas 

décadas tem optado por tomar como objeto de estudo preferido o professor. Tais pesquisas 

começaram a se desenvolver mais profusamente na segunda metade do século XX 

envolvendo estudos sobre o papel e comportamento do professor (Montero, 1996). 

Centram-se nos comportamentos instrutivos eficazes em promover uma evidência empírica 

acerca da melhoria do rendimento cognitivo dos alunos, partindo da suposição de que 

existe uma relação direta entre o comportamento do professor e os progressos intelectuais 

dos seus alunos.  

Nesse sentido, o trabalho de Scheuwhy (1988) faz uma avaliação de como os 

propósitos e os motivos do professor influenciam na realização da ação educacional. Para 

tanto, essa pesquisa enfoca, através do uso de entrevistas estruturadas e questionários, a 

construção de propósitos e razões dos professores para agir, que comumente derivam da 

incorporação dos discursos institucionais. Por outro lado, enfoca a ação didática e envolve 
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a observação em sala de aula fornecendo acesso à estrutura real do acontecimento 

educacional. 

Essas ideias estão presentes também em pesquisas como a de Perez (2004) que, 

estudando a influência das práticas educativas na aprendizagem de crianças do ensino 

fundamental, conclui que o incentivo do professor modifica de forma positiva o 

desempenho das crianças.  

De acordo com Frenzel, Lüdtke, Goetz, Perkun e Sutton (2009), ainda há poucos 

estudos que examinam a relação entre o entusiasmo do professor e sua influência sobre as 

emoções e aprendizagem. No entanto, as pesquisas de manipulação experimental 

existentes, têm encontrado efeito positivo do entusiasmo do professor sobre a motivação 

dos alunos (Patrick et al. 2000; Pekrun, 2006; Babab, 2007). De fato, durante a educação 

formal, os alunos não apenas adquirem conhecimento cognitivo, mas são atravessados por 

emoções, afetos, palavras de incentivo, elogio, ou reprovação. O trabalho de Eccles e 

Roeser (1999) mostra que, na escola, estão envolvidas outras relações que não são 

simplesmente questões de conteúdo acadêmico.  

O espaço escolar não é neutro, muito menos o professor apenas um autômato 

transmissor de conhecimento. Para Boto (2003), ele traz para a sala de aula sua concepção 

de seu trabalho, seus preconceitos, seus receios e suas deficiências pessoais, suas 

ambições, sua humildade e afeição.  

Os primeiros estudos sobre a interação professor/aluno centravam-se basicamente na 

tentativa de definir a eficácia docente, com vistas a identificar as características pessoais 

dos professores que contribuíam para o bom aprendizado em sala de aula (Coll & Solé, 

1996). Eram estabelecidas relações causais entre característica do docente e resultados dos 

alunos; o que significa dizer que o interesse estava em métodos de ensino eficazes. A 

interação em si, ou seja, observar o que acontece entre um e outro na relação educativa, 

não era explorada.  

No entanto, o entusiasmo do professor tem sido um importante fator para ser 

observado como influenciando o engajamento do aluno. Esse entusiasmo tem sido medido 

externamente através de comportamentos que incluem gestos, variação da entonação, 

frequência de contato visual, variação de emoção facial e uso do humor (Frenzel, et al., 

2009).  
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O estudo longitudinal de Frenzel, Lüdtke, Goetz, Perkun e Sutton (2009) com 1.763 

estudantes de ambos os sexos, mediu os alunos em satisfação e desempenho acadêmico, os 

professores em satisfação e entusiasmo. A modelagem de equação estrutural multinível 

mostrou que a satisfação de professores e alunos estão positivamente relacionadas e que o 

efeito da satisfação do professor sobre a satisfação do aluno foi mediado pelo entusiasmo 

do professor.  

Assim, a complexidade do ambiente escolar não trata apenas de “matérias”, mas 

envolve modos de pensamento, formas de sentir e de falar proporcionando um espaço de 

vivências específicas que vão afetar, direta ou indiretamente, o processo individual de 

aprendizagem dos conteúdos acadêmicos.  

É possível afirmar ainda que não apenas professores, mas os pares, ou seja, os 

colegas, também podem ter influência sobre relações com o ensino e aprendizado, 

funcionando, portanto, como outro significante. Coll e Colomina (1996), numa revisão 

sobre pesquisas acerca do valor educativo da relação entre alunos, destacam que a 

interação entre iguais tem um maior impacto, na frequência e na intensidade do que a 

interação com o professor.  

Pesquisas mais recentes têm se debruçado sobre a motivação e crenças acerca de si 

que as interações entre pares pode ocasionar. É o que diz o estudo de Altermatt e 

Pomerantz (2003). Apesar de pouco pesquisada ainda, a influência dos colegas foi 

demonstrada pelas autoras como significativamente influente no desenvolvimento de 

crenças motivacionais e sobre crenças relacionadas à competência. Essas são consideradas 

dois construtos psicológicos que têm sido identificados como importantes previsores dos 

comportamentos acadêmicos das crianças e de seu sucesso escolar (Altermatt e Pomerantz, 

2003).  

Bruner (2001) afirma que as crianças em crescimento criam significados a partir da 

experiência na escola na medida em que podem relacioná-los com as suas vidas e cultura. 

O que ocasiona que a escolarização, independentemente da forma como é conduzida, 

sempre tem consequências para aqueles que foram submetidos a ela. 

Galvão (1999) compartilha dessa perspectiva da escola como um espaço de 

desenvolvimento da personalidade da criança, na medida que possibilita uma vivência 

social diferente do grupo familiar. Para a autora, ao participar de grupos variados – dentre 
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eles, a escola –, a criança assume papéis diferenciados e obtém uma noção mais objetiva de 

si própria.  

Pode-se argumentar, portanto, que se desenvolvem na escola também os discursos 

sobre si, para elaborar e explicar as próprias vivências dessa realidade. Em consonante com 

esse pensamento, um estudo transcultural foi feito entre Brasil, Argentina e México para 

comparar a atribuição de causalidade ao sucesso e ao fracasso escolar entre estudantes de 

mau e bom desempenho com idades de 14 a 20 anos (Ferreira et al., 2002). Os autores 

salientam que há uma tendência nas pesquisas sobre fracasso a negligenciar a importância 

de se incluir o aluno como alguém que pensa o seu próprio processo, como seres 

reflexivos. 

Estudos que se utilizam da explanação das pessoas sobre seus próprios pensamentos 

e ações são poderosos instrumentos para dar conta de compreender uma realidade 

complexa, onde podemos perceber como as pessoas significam determinados 

procedimentos que as afetam. No caso escolar, parece incompleto estudar o fracasso 

apenas sob a ótica de professores, pais, dos métodos ou de medidas de desempenho sem 

escutar a parte que interage com todos esses: a criança.  

A pesquisa de Ferreira et al. (2002) mostra que os três grupos nacionais adotaram o 

esforço como causa explicativa do próprio sucesso ou fracasso tanto entre os alunos com 

bom desempenho quanto entre os de mau desempenho escolar. As capacidades internas e 

causas externas foram as outras respostas que receberam menos indicações dos 

pesquisados. A pesquisa aponta, portanto, que há uma tendência a compreender o 

fenômeno do mau desempenho como dependente unicamente das possibilidades 

intelectuais individuais. Por um lado, essa crença pode ser considerada positiva, pois o 

sujeito coloca sobre si a responsabilidade de alcançar seus objetivos, se vendo como ativo 

no seu processo. Outra interpretação possível é que no caso de derrotas e insucessos abre-

se a possibilidade do sujeito criar ou agregar um conceito de si atrelado a qualidades 

negativas que podem imobilizá-lo para ações futuras. 

Para Martini e Del Prette (2005), as atribuições de causalidade acerca do 

desempenho escolar influenciam as expectativas, as emoções e a motivação para a 

aprendizagem. Com essa preocupação, as autoras realizaram uma pesquisa com 40 alunos 

da terceira série (atual 4º ano) do Ensino Fundamental de escolas públicas do interior de 

São Paulo, com idades entre 08 e 13 anos. As autoras objetivaram efetuar um levantamento 

de atribuições de causalidade por meio da Entrevista de Atribuição de Causalidade do 
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Aluno – EAC-A (Martini, 1999), bem como identificar o sentimento dos alunos nas 

situações de sucesso e fracasso. Na maioria das respostas, as crianças também atribuíram 

os resultados escolares ao esforço pessoal, ou à falta dele, seguida, em termos de 

frequência, da categoria não sei; o que levou as pesquisadoras a suporem que os alunos ou 

não conhecem realmente as causas do seu sucesso ou fracasso, ou não estavam motivados 

a responder. Uma novidade nos estudo de causalidade que Martini e Del Prette (2005) 

implementaram foi o levantamento da afetividade associada ao desempenho do aluno. Os 

alunos “fracassados” tenderam a se sentir tristes com a situação e grande parte das crianças 

(45%) responderam sentir-se bem em relação ao sucesso. 

Vimos até aqui que as pesquisas realizadas, mesmo aquelas que buscam entender 

outros fatores envolvidos no tema do fracasso que não a criança, ainda estão preocupadas 

com o desempenho da criança. O que não deixa de ser tratar o problema como 

individualizado, porque, de uma forma ou de outra, esse fracasso está sempre expressado 

nela.  

Outra possibilidade de estudo do fracasso escolar é tomar como preocupação os 

sentimentos envolvidos e as consequências para as “vítimas”, e não apenas suas atribuições 

de causalidade sobre sucesso ou insucesso escolar.  

No Brasil, a pesquisa de Cruz (1997) teve a preocupação de resgatar o aluno 

enquanto sujeito que pode refletir e pensar sobre a sua vivência escolar. A autora procurou 

compreender qual a representação de escola em um grupo de crianças pobres, ao longo do 

seu primeiro ano de escolaridade, através de um estudo qualitativo usando desenhos-

estórias e História para Completar. As análises indicaram que as representações iniciais 

evoluem negativamente aliadas a uma incompetência pedagógica e atitudes negativas das 

professoras dirigidas à criança e a sua família. Como resultado desse contexto, Cruz (1997) 

aponta o fracasso escolar e a diminuição da autoestima da criança. 

A autoestima, de acordo com Fierro (1996), comporta juízos avaliativos de 

autovalorização e que juntamente com juízos descritivos sobre a própria pessoa compõem 

o autoconceito.  Ainda de acordo com o autor, a autoestima e o autoconceito vêm sendo 

estudados, para algumas linhas de pesquisa, relacionados com o êxito escolar. 

Freire (2008), utilizando-se da perspectiva dialógico-desenvolvimental, elabora tese 

sobre as concepções dinâmicas de si de crianças em escolarização.  A autora observa que 

as práticas escolares têm potencialidade para influir no desenvolvimento dinâmico das 

concepções de si; e as professoras são importantes na promoção de contextos 
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autorreflexivos e na valorização dessas concepções. Tal fato torna importante o estudo do 

fracasso escolar, porque se imagina que ele influencie também na forma como as 

professoras se relacionam com esses alunos e esta relação, por sua vez, compõe o universo 

subjetivo da criança. 

Nesse sentido, Maltais e Herry (1997) partem da preocupação em entender o aluno 

como um todo, tanto em seu desenvolvimento cognitivo quanto emocional e social. Assim, 

realizam uma pesquisa com 184 alunos do ensino primário canadense, comparando o 

autoconceito de alunos com dificuldade de aprendizagem daqueles que não a tem, através 

do Questionário II de autodescrição (SDQ II). Os resultados encontrados indicam que a 

dificuldade em diferentes matérias também causa diferentes resultados no autoconceito 

tanto global quanto acadêmico – representações restritas a capacidades e crenças em 

relação às atividades escolares. De modo geral, os alunos com dificuldade em qualquer 

matéria apresentaram um autoconceito mais negativo do que os que não têm dificuldade de 

aprendizagem. Maltais e Herry confirmam, portanto, a existência de relação entre 

desempenho escolar e autoconceito e enfatizam a necessidade de se aplicar este estudo em 

populações diversas. 

Esses achados nos levam a concluir que o fracasso pode produzir efeitos na 

subjetividade infantil que se encontra em construção. Em consonância com essa afirmação, 

Linhares et al. (1993) argumentam que a dificuldade pode gerar um “círculo vicioso” onde 

quanto menos a criança tem estima por si, mais suscetível estará ao insucesso escolar e 

esse insucesso irá prejudicar o seu autoconceito. Nessa linha de pensamento, a tese de 

Moysés (2001), em pediatria social na Unicamp, analisa os discursos de profissionais de 

saúde, da educação e das próprias crianças consideradas como fracassadas ou com 

problemas de aprendizagem para entender a formação desses fenômenos, as consequências 

para essas crianças e como elas reagem, e como as visões dos profissionais acabam 

determinando de forma estigmatizada como se relacionam com elas. 

Okamo et al. (2004) avaliaram o autoconceito de 40 crianças de 7 a 10 anos em 

Uberaba, Minas Gerais, Brasil, através da Escala Infantil Piers-Harris de Autoconceito. 

Elas foram divididas em dois grupos: com dificuldade escolar e sem dificuldade. Seus 

achados confirmam o que a literatura na área vem mostrando: que alunos com baixo 

desempenho apresentam escore de autoconceito menor do que as crianças de bom 

desempenho acadêmico. As autoras, em levantamento de estudos semelhantes, relatam que 

as crianças identificadas como portadoras de baixo desempenho revelam um autoconceito 
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menor do que crianças de baixo desempenho mas que não são identificadas como tendo 

uma dificuldade de aprendizagem.  

Isso demonstra que as dinâmicas escolares têm um papel fundamental na forma 

como a criança significará o seu mau desempenho. A concepção acerca da escola e a 

maneira como é tratada, pode influenciar nas construções pessoais de si, em sua 

autoestima. Partindo-se desse ponto, desenha-se com mais nitidez a importância do tema 

para a Psicologia, cabendo a essa ciência discutir os fenômenos psicológicos e de 

constituição do sujeito que se colocam na relação professor-aluno a partir do estudo de 

práticas e significados que permeiam o espaço escolar. 

Considerando-se a importância da relação interpessoal para a construção da 

subjetividade, podemos compreender o ato de educar como uma atividade intimamente 

relacionada com a transmissão de significados, e, portanto, capaz de influenciar no 

desenvolvimento do pensamento e da consciência individuais. O que se passa na escola 

não se restringe meramente a procedimentos de aprendizagem de conteúdos formais. Mas 

toda uma trama de relações significativas acontece, tratamentos são dispensados, relações 

entre pares, hierarquia, obediências e expectativas fazem esse espaço especialmente 

importante para o desenvolvimento de questões cognitivas e afetivas na criança que, 

argumentamos, terão influência sobre a construção de sua subjetividade.  

Nos trabalhos de Vigotski5 e da Psicologia Histórico-cultural se observa uma vultosa 

importância do processo interativo para o desenvolvimento individual. De acordo com tal 

perspectiva, os fenômenos psicológicos são compreendidos como resultado e resultante do 

meio cultural amplo e complexo, refletindo as condições concretas de existência. Vigoski 

(2000) coloca a mediação semiótica como dispositivo fundamental para a construção dos 

processos psicológicos superiores exclusivos da espécie humana. 

De acordo com Vigotski (1993), nós adquirimos significados a partir do convívio 

social. É o meio social que dará nome ao mundo, implicando aí o caráter consensual do 

significado, seus acordos contextuais. Por outro lado, as experiências pessoais que cada 

sujeito vive fazem com que os significados gerais sejam permeados por sentidos pessoais.   

5 O nome de Vigotski é de origem russa, proveniente, portanto, do alfabeto cirílico. Assim há várias formas 
de transliterar o seu nome, não havendo uma forma “oficial” ou padrão. Cada país tende a usar a grafia mais 
adequada ao seu idioma (Vygotsky, Vigotsky, Wygotski etc.). Desta forma, utilizaremos a versão que mais se 
assemelha à língua portuguesa (Vigotski) conforme indica Lordelo (2007). As citações em parêntese 
manterão as grafias originais das obras de onde foram retiradas. 
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O uso da função simbólica traz consigo um universo significativo que é ao mesmo 

tempo fenômeno da fala e do pensamento (Vygotsky, 1993). De fato, os significados 

podem ser entendidos como generalizações e conceitos que são atos do pensamento 

expressados por meio da fala significativa e compartilhados socialmente. 

Nesse sentido, Vigotski (2003) dá uma atenção especial à educação por compreendê-

la como capaz de desenvolver modalidades de pensamento complexas. Em consonância 

com esse pensamento, Mitjáns Martínez (2004) afirma que o contexto escolar é um 

importante espaço de constituição da subjetividade individual pelas reflexões e vivências 

emocionais que proporcionam à criança bem como pelos significados e valores que 

atribuem às suas ações.  

Dessa forma, a educação escolar provoca mudanças substanciais no desenvolvimento 

da criança à medida que esta aprende conceitos científicos que introduzem novos modos de 

operação intelectual, modificando, assim, sua relação significativa com o mundo. Além 

disso, a escola promove interações sociais que também acarretarão na construção e 

desenvolvimento de significados e sentidos pessoais.  

Para Vigotski (1993), o sentido é visto como mais amplo que o significado, este seria 

apenas uma “zona” daquele, que se configura de formas diversas na fala. O sentido se 

relacionaria com as emoções e com a realidade extremamente particular do sujeito. 

González Rey (2003) acrescenta que a produção individual de sentido tem sua gênese na 

relação de um sujeito com sua realidade social concreta. O sentido funciona, portanto, 

como um elemento integrador, unindo a subjetividade a um contexto histórico e social 

mais amplo.  

Partindo-se dessas concepções, pode-se argumentar que a construção de significados 

envolve uma experiência social, historicamente contextualizada, mas que é, ao mesmo 

tempo, uma experiência particular, única. Ou seja, a apreensão de significados tem origem 

nas formas sociais de interação verbal, mas é permeada por uma realidade psicológica 

individual que se situa nas experiências extremamente particulares do indivíduo. Dessa 

forma, o sentido pode ser entendido como construtor dessa individualidade, como instância 

que integra as experiências, as emoções, os valores, o contato sensível com o mundo 

(Mesquita, 2005). 

Pensando na subjetividade que o espaço escolar pode proporcionar, González Rey 

(2003) afirma que esta é formada pelos sentidos de natureza interativa da própria escola 
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como também por elementos de sentido procedentes de outras regiões da subjetividade 

social mais ampla, como gênero, costumes familiares etc. Essas conjunções devem formar 

uma subjetividade extremamente particular da escola e influenciar na constituição das 

subjetividades individuas de seus membros. 

A Teoria da Subjetividade de González Rey (2003, 2004a, 2004b, 2006) permite 

avançar na compreensão de Vigotski; nela estão propostas categorias e formas de análise 

que ajudam na compreensão do sujeito simultaneamente em sua singularidade e no 

contexto de suas múltiplas experiências de vivência no espaço social. 

Dessa forma, investigar as produções de sentido acerca do fracasso escolar permitirá 

compreender a escola em seu contexto complexo de configuração subjetiva colocando em 

evidência os processos individuais e, consequentemente, sociais de subjetivação. O estudo 

dos sentidos vai além dos significados, além das representações, tentando tatear o universo 

particular compreendido, sobretudo, pelas emoções e sentimentos. Tal propósito 

investigativo dirige-se para uma epistemologia qualitativa, de caráter interpretativo-

compreensivo do fato psicológico.  

De acordo com Zago, Carvalho e Vilela (2003), nas últimas décadas, tem se 

registrado uma explosão de pesquisas qualitativas na área educacional. As autoras 

acreditam que essa explosão é muito provavelmente fruto de um processo gradativo que 

vem acontecendo desde a década de 1970 de mudança de tendência de pesquisas sociais: 

de uma tradição empirista e de abordagem quantitativa, para métodos de investigação de 

cunho qualitativo. 

De acordo com Proença (2010), só a partir de meados dos anos de 1980 que 

metodologias oriundas da Antropologia Social começaram a ser usadas pelos 

pesquisadores em Educação e em Psicologia no Brasil, tais como observação participante e 

o estudo de caso. Tal fato se deveu à mudança de perspectiva nos estudos escolares, que 

passaram a buscar explicações sobre o fracasso escolar não mais pelo aluno com problema, 

mas sim por explicações que levassem em conta e a escola como situada em uma estrutura 

social mais ampla, buscando compreender como o processo de escolarização produz alunos 

que têm um mau aproveitamento. Ainda de acordo com a autora, as perguntas principais 

têm se referido à natureza da vida diária que se processa nas escolas, às redes de relação 

construídas, às representações de professores e alunos, quem são as crianças que fracassam 

e suas trajetórias escolares. 
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Assim, as investigações etnográficas são importantes na aplicação de pesquisas 

escolares, pois permitem a compreensão de aspectos do dia-a-dia da sala de aula e da 

escola, as sutilezas e particularidades da gênese de processos e seu efeito e percepção em 

cada sujeito. Para González Rey (2002), o uso do termo qualitativo, sob o qual repousam 

as pesquisas etnográficas, implica o desenvolvimento de formas alternativas de produzir 

conhecimento permitindo aos investigadores a entrada em novas “zonas de sentido” sobre 

o estudado, impossíveis de serem construídas através das vias tradicionais – ou seja, 

através da decomposição do objeto do estudo em variáveis. No que tange ao ambiente 

escolar, Woods (1990), diz que a etnografia abriu a “caixa-preta” da sala de aula, 

oferecendo uma exposição, dos pontos de vista de professore e alunos, da cultura particular 

desse espaço.  

O estudo realizado no Brasil de Patto (1990/2008), por exemplo, realizou 

observações em sala de aula que puderam mostrar como as crianças provenientes de 

famílias de baixo nível socioeconômico são rotuladas e estigmatizadas e como isso acarreta 

uma consequência negativa para o seu processo de aprendizagem. Kalmus e Paparelli 

(2010) realizaram pesquisa semelhante procurando saber, através de um estudo de caso, 

como quatro crianças multirepetentes representam a escola e as repercussões do fracasso 

em sua autoimagem. 

Crianças serem informantes de suas próprias vidas e idéias não é um fato ainda muito 

comum nas pesquisas, que tradicionalmente ainda exploram as visões e compreensões de 

seus adultos e cuidadores (Christensen & James, 2008). De acordo com Cruz (2010), é 

somente após os anos de 1990 que começa a se firmar a crença de que as crianças têm 

competência para expressar suas percepções e seus sentimentos, aumentando, assim, a 

produção científica que as toma como sujeitos. Sampaio (1997) ratifica a importância de 

procedimentos de investigação que escutem a criança. De acordo com a autora, há diversos 

estudos onde os mais diferentes profissionais falam sobre a criança e sobre o que ela 

precisa, mas esta última quase nunca se expressa.  

Essas investigações têm mostrado a importância de se estudar o tema do fracasso 

escolar através de procedimentos metodológicos abrangentes. É preciso compreender a 

dinâmica desenvolvida no espaço escolar, que é o lugar privilegiado e cenário principal do 

fenômeno em questão, ouvindo seus atores principais. É preciso compreender como se dá a 
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relação entre os alunos e o saber que lhes é transmitido e esperado determinado 

desempenho.  

Esta pesquisa justifica-se, primeiramente, por pretender se encaixar na necessidade 

de construir perguntas e procedimentos que rompam com a visão dicotomizada de 

compreender o “aluno fracassado” ou o “professor incompetente” para adentrar na 

dinâmica do discurso “do aluno” e “do professor”. Nesse sentido, compartilhamos da 

perspectiva dos estudos que têm dado voz a alunos e professores na busca de uma 

compreensão ou desenho do problema. Como o trabalho de Mantovanini (1999), por 

exemplo, que ouviu professores e analisou avaliações psicopedagógicas de alunos do 

ensino fundamental visando a contribuir para uma melhor compreensão do tema em 

questão, menos individualizada.  

O estudo de Paiva (2003) adota essa mesma perspectiva investigando, 

simultaneamente, professores e alunos com o objetivo de estabelecer um conjunto de 

relações entre esses dois grupos para melhor compreender os problemas e desafios do 

desempenho acadêmico. A autora aplicou questionário aos professores, entrevistou alunos 

e observou o cotidiano das salas de aula, utilizando, portanto, instrumentos variados e 

complementares. Com esses dados, foi possível discutir relações entre as crenças e os 

sentimentos de professores e alunos com suas influências sobre o desempenho acadêmico. 

Os principais resultados indicam que os professores atribuem aos alunos as causas pelo 

sucesso ou fracasso escolar e os alunos costumam a assumir tal responsabilidade.  

A tese em Psicologia da Educação de Franco (2006) analisa os marcos constitutivos 

da construção social da autoestima através da perspectiva sócia-histórica. A autora faz uma 

análise da história de vida de dois jovens que frequentaram classe de aceleração e verifica 

que a autoestima está atrelada a um contexto social mais amplo que o ambiente escolar.  

Em quase toda a literatura pesquisada notou-se uma escassez de trabalhos de caráter 

predominantemente qualitativo que investiguem não o fracasso como objeto de estudo, 

mas sim o aluno dito fracassado e sua relação com o saber, com a escola, com seus 

sentidos pessoais acerca de si e de seu futuro.  

De acordo com Tacca e González Rey (2008), a relação da aprendizagem escolar 

com a subjetividade dos alunos não tem sido um assunto presente no espaço escolar e nem 

uma vertente muito explorada na pesquisa educacional. O que demonstra uma lacuna e 
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uma necessidade de mais estudos nesse sentido. Conforme González Rey (2006), o sujeito 

não aprende só com o intelecto, ele aprende como sistema. Dessa forma, é imprescindível 

estudos que saiam da perspectiva unicamente cognitiva na compreensão dos processo 

escolares. 

Assim como Franco (2006) e Paiva (2003), buscamos que o ponto de vista da criança 

seja a principal fonte de produção de dados associado a histórias de fracasso. Pois, de 

acordo com Charlot (2001), não é possível estudar questões de eficácia escolar sem estudar 

a dialética envolvida que passa pela subjetividade daquele que é chamado a apropriar-se do 

saber.  

O que distingue nossa proposta desses outros trabalhos é que buscamos uma 

compreensão a partir da teoria Histórico-cultural no que tange à produção de significados 

acerca do fracasso escolar e como esse significado construído coletivamente influi na 

atribuição de sentidos pessoais dos alunos acerca de si mesmo: seus limites e 

possibilidades. Acreditamos que tal teoria pode responder à dinâmica que envolve a nossa 

inserção social e o campo psíquico. Assim, a nossa proposta se aproxima daquela adotada 

na dissertação de mestrado de Cardinalli (2006), que analisou a influência dos aspectos 

subjetivos no processo de ensino-aprendizagem de crianças que apresentavam dificuldades 

escolares. Para responder a tal questão, a autora se embasou na teoria da subjetividade de 

González Rey e também adotou uma metodologia qualitativa que se utilizou de 

conversação, representações gráficas, observações e atividades escolares. 

A diferença da nossa pesquisa é que invertemos o sentido do vetor da pergunta que 

frequentemente vêm acompanhando os estudos sobre fracasso escolar, como 

exemplificados aqui, e que têm sido já bastante explorados. Não queremos saber que 

fatores ou causas estão produzindo ou influenciando o mau desempenho acadêmico, mas, 

sim, o que o fracasso vem produzindo subjetivamente em suas vítimas. Ou seja, o que uma 

criança vítima de fracasso escolar espera de si quando ninguém espera mais nada dela?  

Nesse sentido, nossa pesquisa assemelha-se ao estudo de Tacca e González Rey 

(2008) que procurou identificar como o sentido subjetivo se manifesta nos processos de 

aprendizagem em situações desencadeadas em sala de aula. A singularidade de nossa 

proposta está na variedade de instrumentos utilizados e ao foco maior que demos ao 

processo de fracasso escolar. Não quisemos entender o processo de aprendizagem como 
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um todo, mas, sim, a vivência do fracasso e suas relações com a experiência de si, 

perspectivas de futuro, relações escolares e familiares. 

É preciso conhecer o outro lado; é preciso conhecer como a escola e seus objetivos 

são assimilados pelas crianças. É preciso conhecer essa relação dual, qual seja a escola 

como um direito, mas um direito que, ao mesmo tempo, pode se tornar uma penosa 

obrigação, quando leva a criança ao que acreditamos ser o desconforto do mau 

desempenho escolar. 

Assim, formulamos aqui nosso problema de pesquisa: quais as implicações dos 

processos de fracasso vivenciados na escola nas questões subjetivas dos alunos? Como 

objetivo geral, propomos: 

- Compreender as configurações subjetivas dos alunos com histórico de fracasso escolar no 

ensino fundamental. 

 

E objetivos específicos: 

1) descrever o contexto social da escola, espaço empírico da pesquisa; 

2) identificar a relação da criança com a escola (o que poderá ser verificado através da 

frequência, desempenho e, também, pela própria avaliação que a criança faz dela) e com 

sua família;  

3) caracterizar as dinâmicas interativas das professoras junto aos alunos; 

4) descrever as pressuposições das professoras sobre a construção do conhecimento pelo 

aluno e identificar os fatores que consideram influenciar sobre o seu desempenho 

acadêmico; 

5) caracterizar como os alunos significam suas próprias dificuldades de aprendizado, as 

iniciativas de superação e a relação com o contexto escolar; 

6) identificar os significados sobre fracasso escolar implícito nas práticas e concepções das 

professoras; 
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7) analisar como os sentidos que cada criança confere aos significados compartilhados com 

seus colegas e professores implicam nas expectativas sobre si e seu futuro. 

 

Consoante com as exposições feitas até aqui, parte-se da premissa de que professores 

e alunos têm significados do que seja o fracasso escolar. E tais significados podem se 

expressar nas posturas esperadas do aluno, em suas formas de relação com o mundo e com 

a escola, consigo mesmo e com os outros. Assim, a ideia central é investigar o problema 

proposto a partir da compreensão da dinâmica das práticas educativas desenvolvidas na 

escola, caracterizando como os professores e alunos concebem o fracasso escolar, 

identificando algumas estratégias usadas que facilitam ou dificultam a aprendizagem e 

caracterizando as crenças, sentimentos, desejos e motivações dos alunos através de suas 

expressões em variados instrumentos.  

O termo configuração subjetiva, que dá nome ao problema proposto, provém da 

Teoria da Subjetividade de González Rey. É um conceito que permite entender a 

personalidade como sistema em desenvolvimento. O sujeito ao agir no mundo o faz através 

da dinâmica de uma configuração subjetiva, que traz uma integração simbólico-emocional 

(Tacca & González Rey, 2008). Assim, podemos dizer que a configuração subjetiva é o 

equivalente a um complexo sistema de personalidade; é um delineamento de posturas, 

tendências e inclinações do sujeito diante de um determinado fenômeno que se deseja 

compreender. A configuração subjetiva funciona, portanto, como um recorte possível de 

estudo dentro da imensa complexidade e dinamicidade que é a subjetividade. Para estudar 

isso, assume-se, no nosso caso, a subjetividade, e suas configurações subjetivas, formada 

por sentido e significados. 

Delineamos, assim, um estudo de caráter qualitativo dada às características do tema. 

A dimensão qualitativa toma a singularidade como um nível de produção de conhecimento 

válido, tomando-se o processo investigativo como um momento de produção de 

interpretações. Acreditamos que para dar conta de ampliar o conhecimento acerca da 

influência do fracasso escolar sobre as crianças, são necessários métodos de pesquisa que 

identifiquem processos, configurações, descrições e também análises e categorizações. 

Com isso, a pesquisa ganha características bastantes particulares ao reunir, no espaço 

reduzido de uma escola, a investigação do tipo estudo de caso.  
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No que tange aos aspectos teóricos do estudo, propomos um avanço no 

desenvolvimento do conceito de sentido proposto, mas não totalmente desenvolvido, por 

Vigotski e que vem sendo trabalhado e aprofundado por González Rey (2003, 2002) em 

sua Teoria da Subjetividade e demais autores que seguem este mesmo posicionamento 

dentro da Teoria Histórico-cultural. Pretendemos trazer avanços principalmente no método 

de fazer pesquisa sobre sentidos subjetivos. Tentamos organizar um modelo de análise que 

pode ser interessante para a aplicação em pesquisas correlatas.  

A pesquisa em profundidade e o uso de técnicas diversificadas na coleta e análise de 

dados permitirão entender pormenorizadamente os fatores que influenciam as construções 

significativas acerca do fracasso escolar. Será possível trazer novas compreensões de como 

esses fatores se associam e se relacionam. O conhecimento dentro de um contexto escolar 

específico permite captar os momentos fortuitos de expressão de sensações, significados e 

interações que possam dar pistas para a compreensão da relação do fenômeno em questão 

com as subjetividades dos atores envolvidos e afetados por ele. 

Desse modo, os dados empíricos são responsáveis pela construção de novos saberes 

sobre a condição de vida da criança no contexto escolar, apontando para a complexidade 

que esse espaço envolve com vistas não apenas à construção de argumentações sobre 

desempenho educacional, mas também sobre as condições de vida do próprio aluno. 

Além do mais, este estudo busca fazer uma aproximação entre o campo da Psicologia 

Social com a Educação, expandindo, portanto, a compreensão da educação para além de 

medidas como eficácia ou desempenho. Procuramos levar a discussão sobre o ambiente 

escolar como constitutivo de subjetividades a partir das produções próprias deste espaço 

aliado a uma perspectiva teórica que procura dar conta de individualidades, onde a emoção 

é também material de estudo e produtor de saberes. Assim, este estudo pretende contribuir 

na discussão acerca das possibilidades e necessidade do estudo das diferenças individuais 

dentro de uma perspectiva da Psicologia Social. 

Os resultados dessa investigação, em última instância, poderão ser dirigidos à 

avaliação e formulação de novas propostas pedagógicas que adotem ações mais eficazes 

para a aprendizagem dos alunos, que os apoiem no avanço contínuo de sua formação 

escolar. Será possível também produzir conhecimentos que possibilitem o 

desenvolvimento de novas relações com a criança, visando a tornar o espaço escolar um 

lugar de desenvolvimento cognitivo e emocional onde os problemas de desempenho 
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acadêmico sejam de responsabilidade e interesse de todos os participantes do processo 

educativo.  

A seleção metodológica feita neste trabalho procurou adequar-se às concepções 

acima, optando pela pesquisa de caráter qualitativo para responder às questões acerca das 

configurações subjetivas dos alunos vítimas de fracasso escolar. O objetivo de tal 

abordagem não é buscar explicações universais e estabelecer relações causais, mas, sim, 

construir interpretações a partir de análises de situações e grupos sociais específicos 

(Mesquita, 2005).  Desta forma, optamos trabalhar com o estudo de casos múltiplos de 

caráter descritivo-exploratório, em uma escola pública do ensino fundamental.  

O caráter intangível dos sentidos faz com que só possam ser estudados por meios 

indiretos: através dos relatos dos sujeitos ou através da observação de práticas – que são 

perpassadas por subjetividades. Este estudo, devido ao próprio caráter abrangente que 

pretende imputar, usará técnicas e instrumentos de investigação diversificados. 

O que visamos, portanto, é conhecer o espaço escolar em seus meandros que estão 

longe dos resultados de provas ou outras medidas quantitativas. É o subjetivo que 

focalizamos, as construções de significados e sentidos, as consequências que os aparatos 

escolares ocasionam a quem são submetidos a eles diretamente, ou seja, às crianças e, 

principalmente, às crianças que a esses aparatos não respondem da forma esperada. 

Participamos como observadores da riqueza que é o cotidiano da instituição escolar, pois 

acreditamos que, dessa forma, os objetivos da pesquisa podem ser alcançados. 

A necessidade de se avançar nas pesquisas e estudos sobre o fracasso escolar pode 

ser justificada sobre várias perspectivas, como os prejuízos nos recursos educacionais, as 

implicações para o país, os métodos didáticos mais eficientes, as contribuições médicas 

para o entendimento do fenômeno e os procedimentos clínicos. Nesta pesquisa, o que está 

em cheque é a compreensão de como o fracasso escolar é absorvido pela criança que se vê 

diante dele, que precisa lidar, durante a sua vida escolar – se não toda ela, pelo menos 

durante algum tempo – com o insucesso nos estudos.  

É preciso entender isso para que novas formas de posicionamento didático possam 

ser desenvolvidas nas escolas. Talvez não uma didática prática sobre métodos de ensino, 

mas uma didática que passe por tornar o professor mais sensível às questões afetivas das 

crianças. Que ele possa perceber-se como alguém capaz de influenciar diretamente na 

construção de sentidos pessoais delas. 
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2.0 Bases teóricas para o estudo do significado e do sentido 
na Psicologia 
 

 

 

 

 

2.1 O individual e o coletivo na construção da Psicologia 

 

É sabido que o objeto de toda Ciência Humana é o homem. O que vai diferenciar 

cada uma delas é a perspectiva a partir da qual o ser humano é visto. De um modo geral, 

sua essência consiste no homem construindo um saber sobre si próprio, debruçando-se para 

dentro do seu “mundo interior”.   

A Psicologia, então, surge como campo científico para dar conta dos fenômenos 

psicológicos, para dar entendimento às motivações humanas e às suas ações. De acordo 

com Figueiredo (1991), a psicologia trouxe as temáticas do sujeito e da subjetividade. 

Daí que, desde o seu surgimento, a Psicologia tem que lidar com a contradição 

inerente ao seu objeto de estudo. Pois o alicerce básico da Ciência é a postulação de 

mecanismos gerais, leis de transformação, previsão e controle. No entanto, quando se 

propõe a olhar os motivos e razões humanas, está-se tratando invariavelmente de 

particularidades, da variabilidade dos sujeitos.  Assim, os estudos da diferença é um ponto 

fundamental dentro da Psicologia. A construção de teorias ou construtos psicológicos 

passa, necessariamente, pela constatação de diferenças. Ou seja, como formular leis gerais, 

encontrar denominadores comuns, fazer medidas e tirar médias diante de tanta 

idiossincrasia humana? E mais: como explicar em termos científicos factuais, fenômenos 

psicológicos que são intangíveis e não manipuláveis?   
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São talvez esses impasses que tenham feito da história da Psicologia um conjunto de 

caminhos com respostas aos problemas tão diversas. São posições entre o inato e o 

adquirido, o indivíduo e o social, o geral e o particular.  

O ano de 1875 ainda é considerado o marco da Psicologia com a fundação do 

laboratório de Leipzig por Wundt. Para esse, a tarefa da Psicologia é descobrir os 

elementos dos processos conscientes, a maneira como se interligavam e as leis que 

determinavam essa conexão. Ao mesmo tempo, também considerava a mente como 

fenômeno histórico, complexo, que não se resumia ao conjunto dos processos sensoriais 

básicos, e que deveria ser estudada, portanto, por comparação entre culturas (Gonçalves, 

2001). 

Já em Wundt vemos uma separação clara em duas propostas de estudo da psicologia 

que foram tomadas independentemente. Como afirma González Rey (2003), ele não 

buscava integrar esses projetos, não vislumbrava a possibilidade concatenar estudos da 

consciência com a cultura. E ainda acrescenta que “Wundt não traçou de forma específica 

os meios pelos quais o histórico se converte em psicológico e limitou-se a afirmar a 

importância do histórico para o desenvolvimento da psicologia como ciência” (p.03). 

 E observamos, então, o nascimento de uma ciência dicotomizada entre realidade 

interna e externa, sujeito e objeto, objetivo e subjetivo. De acordo com Figueiredo (1997), 

a dificuldade em juntar essas dicotomias, fez com que os discípulos de Wundt adotassem 

caminhos mais fáceis e se abstiveram de abordar o psíquico de forma complexa.  

O desenvolvimento das escolas do pensamento psicológico se deu, então, levando em 

conta a separação entre o sujeito e seus eventos psíquicos do meio externo, tomados como 

instâncias em separadas, que poderiam se influenciar, mas sempre estudadas de formas 

diferenciadas. A dualidade marca a psicologia entre o empirismo e o idealismo. O 

empirismo, representado nas posições de Locke, traz uma perspectiva mais científica, 

procurando nas sensações e percepções individuais em seu contato com o mundo, as bases 

para a formação da mente (Namura, 2004). A psicologia derivada daí pressupõe 

entendimentos deterministas por um observador independente e neutro. 

O idealismo, por sua vez, parte para uma compreensão do psíquico a partir de leis e 

construções universais (Gonçalves, 2001; González Rey, 2003). É a razão humana – ou a 

consciência e inconsciência humana – entendida como um mundo interno, mais ou menos 
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fechado, mais ou menos influenciável por fatores externos, mas sempre estudada através de 

componentes individuais, privados. A ênfase está numa psique que é entendida de forma 

autônoma e absoluta.  

O que González Rey (2003) e Markova (1996) defendem, portanto, é que tanto o 

idealismo quanto o empirismo não representam grandes divergências quando tocam no 

tema da subjetividade. Para esses autores, esses paradigmas influenciaram o 

desenvolvimento de um pensamento psicológico onde a subjetividade é tomada sempre 

como oposição ao social. Ou seja, ambos podem até se influenciar, mas permanecem como 

entidades separadas, governadas por leis próprias. Os sistemas e teorias que seguiram essas 

posições filosóficas acabaram por estudar fenômenos psíquicos isolados, reificados ou se 

tornaram reféns de dados empíricos pautados numa reprodução do fazer científico natural.   

Na análise dessas posições filosóficas, Vigotski (1999) – em seu artigo de 1927, “O 

Significado Histórico da Crise na Psicologia”– constata a divisão da Psicologia em duas 

correntes: uma idealista, com pouca adequação à ciência da época, e outra científico-

natural materialista, que reduz o fenômeno psíquico a processos físicos ou fisiológicos. 

Esta última bifurca-se em duas linhas dominantes na época: o behaviorismo de Watson e a 

reflexologia de Pavlov, ambas preocupadas em identificar unidades da atividade humana 

(estímulo-resposta), especificando as regras pelas quais esses elementos se combinam para 

produzir fenômenos mais complexos. Conforme Vigotski (1999, p. 209): 

A reflexologia se inclina a considerar o homem como “um animal bípede, sem plumas”, nas palavras 
de Platão. Antes, definia-se e descrevia-se a psique do animal com conceitos e termos extraídos das 
investigações do homem; agora, o comportamento dos animais nos proporciona “a chave para 
compreender do homem” ”[Pavlov], e o que chamamos “comportamento humano” é interpretado 
exclusivamente como derivado do fato de que um certo animal caminha ereto e por isso fala, e de que 
dispõe de mão com o polegar oposto. 

 

Tais correntes mecanicistas não incluem entre suas questões o funcionamento 

mental. Em decorrência, concentravam-se nos processos psíquicos compartilhados tanto 

pelos animais quanto por seres humanos, deixando de lado processos psicológicos 

superiores – pensamento, linguagem, comportamento volitivo etc. – responsáveis, segundo 

Vigotski (1999, 1993), por diferenciar qualitativamente os humanos dos outros seres vivos.  

A corrente idealista, por sua vez, representada, dentre outras, pela Psicologia da 

Gestalt, aparece como crítica à validade de analisar os processos psicológicos em seus 

constituintes básicos. Para essa corrente, muitos fenômenos intelectuais não podem ser 
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explicados pela ação em conjunto de elementos da consciência nem pelas teorias 

comportamentais baseadas na unidade estímulo-resposta (Marx & Hillix, 1993). Assim, 

para Vigotski (1999), o idealismo rejeita a idéia predominante no comportamentalismo e 

na reflexologia segundo a qual o simples explicaria o complexo, mas, por outro lado, não 

consegue estabelecer explicações alternativas. O autor ainda acrescenta que essa corrente 

considerava a psicologia uma ciência da alma, compreendendo uma diferença entre 

natureza física e existência psíquica. 

Como conclusão de como se apresentava a psicologia até então, Molon (1997) afirma 

que “o sujeito da psicologia oscila entre uma objetividade observável e uma subjetividade 

inefável” (p.21). 

Markova (1996) e Farr (1999) consideram, então, que é somente com o advento da 

filosofia de Hegel que realmente se estabelece uma contraposição ao pensamento 

cartesiano representado tanto em posições empiristas como idealistas. Hegel traz um 

entendimento do progresso das ideias a partir da explicação dialética em três momentos: 

tese, antítese e síntese. Conforme González Rey (2003), a filosofia hegeliana propõe uma 

compreensão dialética dos fenômenos, superando as dicotomias e propondo um 

desenvolvimento a partir das próprias contradições geradas entre eles.  

Assim, os fenômenos do mundo – como a subjetividade – podem ser entendidos a 

partir de um caráter sistêmico, complexo, relacional. Nesse sentido, abre-se espaço para 

teorias psicológicas que não concebem ou explicam o psiquismo como encerrado em si 

mesmo. Ou seja, todos os fatos do mundo estão sempre em constante mudança pelo choque 

de elementos conflitantes que vão produzir sínteses.  

Em decorrência da filosofia hegeliana, surge o conceito de dialética que é utilizado 

por Marx e Engels para explicar a realidade baseando-se em oposições e em choques entre 

situações diversas ou opostas. A diferença, é que, segundo Alves (2010), a dialética 

hegeliana era idealista, enquanto Marx constrói uma dialética materialista, uma ciência da 

história. Ao rejeitar um princípio espiritual, o materialismo histórico dialético liga toda a 

realidade à matéria e às suas modificações (Fernandes, 1984). 

O modelo materialista dialético de análise afirma que  

a realidade concreta não é uma substância estática numa  unidade indiferenciada, mas uma unidade que é 
diferenciada e especificamente contraditória: o conflito de contrários faz avançar a realidade num 
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processo histórico de transformação progressiva e constante, tanto evolucionária como revolucionária, e, 
em suas transformações revolucionárias ou descontínuas, dá origem à novidade qualitativa autêntica. 
(Fernandes, 1984, p.5) 

A dialética marxista, como ficou conhecida, busca elementos conflitantes entre dois 

ou mais fatos para propor uma nova situação decorrente desse conflito a partir das 

condições concretas de existência. De acordo com Newman e Holzman (2002), essa 

unidade de opostos da dialética não é uma abstração teórica, mas uma “prática real do 

método pelo qual a totalidade do que existe (a unidade da história) determina e é 

qualitativamente transformada pela atividade humana” (p.26). 

Para Loren Graham (1987), quando se fala em marxismo é preciso diferenciar duas 

formas de entender o pensamento de Marx e Engels ou, mais precisamente, dois grandes 

modos pelos quais ele foi apropriado e interpretado, em particular na então União 

Soviética: como uma teoria sobre o desenvolvimento social, que convencionamos chamar 

de materialismo histórico; e o materialismo dialético, uma filosofia da ciência ou, dito de 

outro modo, um modo sistemático de pensar o mundo, o homem e a construção do 

conhecimento. 

O materialismo dialético entende que os fenômenos devem ser abordados como 

processo em constante movimento e mudança. Assim, a psique também é entendida dentro 

da realidade histórica e cultural estando em um jogo dialético com o meio social. Pois, 

conforme Marx e Engels (2002), mudanças históricas na sociedade e na vida material 

produzem mudanças na natureza humana – consciência e comportamento.  

É na sociedade soviética que vemos de forma mais enfática a assimilação do 

marxismo na construção de teorias. A partir da revolução comunista de 1917, instaura-se 

um clima de renovação na União Soviética, onde a ciência é extremamente valorizada 

como possibilidade de resolver os problemas sociais e econômicos de então (Cole & 

Scribner, 2000).   

Nesse cenário, os cientistas se apropriaram da teoria marxista nas mais diferentes 

áreas para dar conta dos fenômenos e lançar explicações para a sociedade emergente. 

Podemos dizer que era uma forma de transpor a ideologia de Marx e Engels para 

interpretar os diversos fatos do mundo como única verdade possível. 
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González Rey (2002b) avalia como grande o impacto do marxismo na psicologia. 

Para ele, o marxismo implementou nessa ciência a compreensão da essência humana como 

processo social, permitindo pela primeira vez uma representação cultural do psiquismo.  

 Essas ideias foram desenvolvidas na psicologia soviética nos anos de 1930, por 

autores como L.S. Vigotski e S. L. Rubinstein. Ainda de acordo com González Rey (2011), 

essa psicologia é caracterizada pelos seguintes pontos: 

• A dissolução da representação da psique como uma entidade interna, 

• A psique é vista como um sistema complexo cuja organização passa por uma 

concepção dinâmica, 

• A teoria geral da psique foi apresentada como uma teoria do desenvolvimento, 

• A transcendência de diversas dicotomias existentes até então na psicologia como 

social-individual, afetivo-cognitivo, 

• Compreensão de unidade entre ação e psique. 

 

De acordo com Iarochevski e Gurguenidze (1999), Vigotski foi quem primeiro 

buscou explicar a psicologia a partir do ponto de vista do marxismo. Para Graham (1987), 

sua teoria psicológica guarda relação estreita com o marxismo no que tange ao 

materialismo dialético. Lordelo (2011) aponta pressupostos da filosofia de Marx e Engels, 

presentes em textos de história da ciência soviética (Graham, 1987, 1993), e sintetiza 

aqueles que se coadunam com a posição da psicologia vigotskiana: 

1. O mundo é material; 

2. O mundo material forma um todo interconectado; 

3. O conhecimento do homem deriva da realidade natural e social de existência objetiva; 

4. O ser determina a consciência; 

5. O mundo está em mudança constante. 

 

Por outro lado, a psicologia de Vigotski também se ancora na teoria marxista da 

sociedade (materialismo histórico). Ou seja, quer saber quais as consequências 

psicológicas que as novas formas de atividade imprimiram no homem. 
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Vigotski elabora, então, de maneira brilhante, como consideram Cole e Scribner 

(2000), uma extensão do conceito de mediação na interação homem-ambiente da teoria de 

Engels. Para este, é o trabalho e uso de instrumentos que faz com que o homem transforme 

a natureza, usando-a a seu favor, e, com isso, se transforme. Então Vigostki, ao adotar a 

posição de Engels, admitia uma distinção entre evolução biológica e história humana e ao 

mesmo tempo tomava como desafio explicar, no campo da psicologia, como o uso de 

instrumentos havia influenciado os processos mentais humanos (Van der Veer & Valsiner, 

1996). 

Vigotski declara que os sistemas de signo (linguagem escrita, números), tal como os 

sistemas de instrumentos, são criados pelas sociedades ao longo do curso da história 

humana e mudam a formação social e o nível de seu desenvolvimento cultural (Vygotsky, 

1993). Para ele, os processos psicológicos superiores (exclusivos da espécie humana) não 

podem ser explicados por leis biológicas nem por leis do espírito, mas suas raízes devem 

ser procuradas nas regularidades das leis da história. E quando fala em “leis da história”, 

Vigotski estaria referindo-se, de acordo com Lordelo (2007), à história do ponto de vista 

materialista de Marx e Engels. 

Assim, a teoria marxista encontra-se na base do diagnóstico que o autor faz da crise 

da ciência psicológica no início do século XX, bem como na proposta para unificá-la 

metodologicamente e, ainda, em sua própria visão da história e da vida em sociedade. 

Para Lordelo (2007), o entendimento que Vigotski demonstra ter da dialética é de 

uma teoria da ciência geral, abarcando a natureza, o pensamento e a história. E a sua idéia 

não é simplesmente fazer uma Psicologia de ideologia marxista, como diz a seguir. 

 [...] a análise da crise e da estrutura da psicologia testemunha indiscutivelmente que nenhum sistema 
filosófico pode dominar diretamente a psicologia como ciência sem a ajuda da metodologia, ou seja, sem 
criar uma ciência geral: que a única aplicação legítima do marxismo em psicologia seria a criação de uma 
psicologia geral cujos conceitos se formulem em dependência direta da dialética geral, porque essa 
psicologia nada seria além da dialética da psicologia; toda aplicação do marxismo à psicologia por outras 
vias, ou a partir de outros pressupostos, fora dessa formulação, conduzirá inevitavelmente a construções 
escolásticas ou verbalistas e a dissolver a dialética em pesquisas e testes; [...] a uma revolução 
simplesmente terminológica. (Vigotski, 1999, p.392) 

 

E continua: 

Mas é preciso saber o que se pode e o que se deve buscar no marxismo. Não se trata de adaptar o 
indivíduo ao sábado, mas o sábado ao indivíduo; o que precisamos encontrar em nossos autores é uma 
teoria que ajude a conhecer a psique, mas de modo algum a solução do problema da psique, a fórmula que 
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contenha e resuma a totalidade da verdade científica. [...] O que sim pode ser buscado previamente nos 
mestres do marxismo não é a solução da questão, e nem mesmo uma hipótese de trabalho (porque estas 
são obtidas sobre a base da própria ciência), mas o método de construção [...]. Não quero receber de 
lambuja, pescando aqui e ali algumas citações, o que é a psique, o que desejo é aprender na globalidade 
do método de Marx como se constrói a ciência, como enfocar a análise da psique. (Vigotski, 1999, p. 
395) 

 
A consequência é, então, de uma psicologia com base na filosofia de Marx e Engels 

no entendimento do mundo e suas transformações. O autor chega a dizer que “a psicologia 

marxista não é uma escola entre outras, mas a única escola verdadeira como ciência: outra 

psicologia, afora ela, não pode existir” (Vigotski, 1999, p.415). Para Vigotski, o 

pensamento marxista, os métodos e princípios do materialismo dialético, trariam a solução 

dos paradoxos científicos (Cole & Scribner, 2000). 

Em sua tese de doutorado, Piscologia da Arte (Vigotski, 1925/2000b), Vigotski 

deixa claro o quanto se inspira na tese marxista de que o estudo do complexo permite 

compreender formas mais simples, quando afirma que  

[...] a ideia de que formas mais desenvolvidas da arte são a chave das formas atrasadas, como a anatomia 
do homem o é em relação à dos macacos; que a tragédia de Shakespeare nos explica os enigmas da arte 
primitiva e não ao contrário. (p. 374) 

 

Como ressalta Romanelli (2011), vem explicitamente de Marx a ideia de que a 

análise do homem é a chave para a compreensão do macaco. A autora também destaca 

como o materialismo dialético aparece de várias formas na obra de Vigotski. Assim, ele 

costumava contemplar toda a produção científica possível sobre determinado tema, 

buscando, não apenas somar informações, mas proceder uma superação dialética, um salto 

qualitativo para um nível mais aprofundado de conhecimento. Em sua obra Pensamento e 

Linguagem (Vygotsky, 1993), vemos, por exemplo, como apresenta o pensamento de 

Piaget e Kohler e tenta fazer uma nova síntese sobre as relações psicogenéticas do 

pensamento e da linguagem.  

Segundo Shuare (1990), a chamada psicologia soviética tem um traço que a 

diferencia das demais teorias e sistemas psicológicos, qual seja o fato de ter uma 

concepção filosófica determinada: o materialismo dialético e histórico. Toda a pesquisa 

científica é desenvolvida a partir dessa referência central, o que não significa, como 

ressalta a autora, que as investigações da psicologia soviética sejam orientadas por um 

esquema rígido de normas de modo a dogmatizar o conhecimento. 
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De acordo com González Rey (2011), Vigostski, por exemplo, não faz uma relação 

linear entre as categorias filosóficas de Marx e seu trabalho. Pelo contrário, o autor acredita 

que Vigostki adotou o marxismo de uma forma criativa na sua representação do fenômeno 

psicológico, ainda que, como afirma Duarte (2001), sua obra não possa ser compreendida 

separada dos seus fundamentos filosóficos marxistas.  

O que Vigotski quer, portanto, é desenvolver uma ciência cujo método de análise 

abarque a psique e que, ao mesmo tempo, não perca o caráter científico; e a saída para esse 

problema estaria na formulação de uma psicologia epistemologicamente referenciada na 

dialética marxista. Tomando os princípios dialéticos de tese, antítese e síntese, vemos que a 

teoria de Vigotski está orientada pela formulação de uma síntese, visando ultrapassar o 

dualismo, através da proposta de uma única Psicologia que não se resumiria à soma entre 

mecanicismo e idealismo.  

Assim, a psicologia soviética traz uma visão social do psíquico onde o indivíduo é 

visto como sendo constituído na interação de suas atividades em um contexto cultural.  

Vigotski (1993), como representante dessa psicologia, na sua descrição da formação 

da consciência humana, sustenta a posição de que é a cultura, e, portanto, as 

especificidades, que vão conformar o conteúdo e a direção de evolução da psique. Tal 

movimento dialético, entre sujeito e a realidade histórica e cultural, torna impossível prever 

de antemão o caminho da psique. Ou seja, Vigotski propõe uma teoria geral de origem e 

evolução do psiquismo que está sustentada pela ideia de não determinação daquele; uma 

teoria que não estabelece uma direção. Essa aparente contradição no pensamento é o que 

parece ser o tônus marxista de Vigotski ao ver as unidades de contrário formando uma 

síntese e movimentando a evolução dos processos psicológicos superiores. 

Para Mitjáns Martínez (2005), na história da Psicologia há produções teóricas que se 

aproximam de uma compreensão do caráter complexo do psíquico, e a teoria de Vigotski, 

buscando uma unidade entre cognitivo e afetivo, seria uma dessas. Ainda de acordo com a 

autora, complexidade constitui um modo de compreensão da realidade que abarca o caráter 

desordenado, o contraditório, o plural, o recursivo, o singular, o indivisível e o histórico.  

Deste modo, o psicológico é assumido de um ponto de vista complexo na Psicologia 

Histórico-cultural. Parece-se assumir a contradição não como um problema a ser resolvido, 

um posicionamento a ser tomado, mas, sim, como a própria essência do psiquismo e de sua 
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relação com o meio social. A dialética do pensamento está calcada na tentativa de 

compreender o geral e o particular e pode ser considerada como uma forma efetiva de 

tratar a subjetividade humana, cuja essência é a própria complexidade. 

 

 

2.2 A constituição do sujeito na Psicologia Histórico-cultural 

 

 

É na exposição do entendimento da Psicologia Histórico-cultural acerca da 

constituição social do sujeito, que veremos o espaço propício para o surgimento das 

categorias de significado e sentido.   

Vigotski apresenta o social e o individual como instâncias em constante 

desenvolvimento que se constituem mutuamente. O meio social se constitui pela ação dos 

indivíduos que têm um papel ativo, mas sem implicar uma relação isomórfica entre 

indivíduo e sociedade. 

De acordo com Van Der Veer & Valsiner (1996), na concepção Histórico-cultural há 

duas linhas de desenvolvimento humano: a linha natural dos processos de maturação e 

crescimento, e a linha cultural do domínio dos instrumentos culturais.  

Vigotski (1933/2000) argumenta que a criança quando nasce é dotada apenas de uma 

consciência prática, assim como os demais primatas. A sua visão do mundo está 

estreitamente ligada às informações que lhes chegam pelos sentidos; ela não prescinde dos 

objetos reais. É um funcionamento psíquico elementar, condicionado pelo potencial 

genético e pelas restrições de sobrevivência da espécie no meio; denominado de processos 

psicológico inferiores.  

O salto qualitativo no desenvolvimento humano, que o faz libertar-se do dado 

perceptivo imediato, acontece com o surgimento do que Vigotski chamou de processos 

psicológicos superiores; que incluem a capacidade humana de abstrair, de prescindir de 

objetos, de estabelecer relações lógicas e todas as demais funções cognitivas. E apenas os 

seres humanos desenvolvem tais habilidades.  
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A passagem de um processo ao outro não se dá espontaneamente. De acordo com 

Vigotski (1930/1993), esse salto ocorre pela aquisição da linguagem, pelo estabelecimento 

de uma postura mediada com o mundo e com os outros. Ou seja, são as palavras que nos 

ajudam a construir um mundo independente dos sentidos. 

Dessa forma, esta ideia implica que “a origem de todos os processos psicológicos 

superiores, especificamente os humanos, não pode, portanto, ser encontrada na mente ou 

no cérebro de uma pessoa individual, mas deve ser procurada nos sistemas de signos 

sociais “extracerebrais” que uma cultura proporciona” (Van der Veer & Valsiner, 1996, 

p.244). Nesse sentido, o desenvolvimento pode ser visto como a reorganização e 

emergência de um sistema qualitativamente novo. 

Na corrente dessa concepção do desenvolvimento, Rossetti-Ferreira, Amorim e Silva 

(2004), afirmam que as relações sociais são fundamentais não só nos primeiros anos de 

vida como também ao longo de toda a vida, mantendo-se como arena e motor do processo 

de desenvolvimento. É o outro que completa e interpreta o bebê para o mundo e o mundo 

para ele, que vai dar significado às suas ações, nomeando-as, submetendo seus atos ao 

domínio da linguagem. 

Por exemplo, o símbolo – um tipo de signo – é uma forma de representação que se 

refere a outras representações ao invés de estar diretamente ligado ao ambiente sensorial, 

sua relação com o significado, portanto, é arbitrária. Assim, a apreensão simbólica 

necessita de um contato social, de alguém ou uma comunidade que estabeleça essa relação 

inicial. E, por sua vez, para que haja comunicação e entendimento claro e duradouro entre 

as pessoas, é preciso que estas possuam a mesma estrutura de símbolos. 

Góes (1991) explica o papel da intersubjetividade como construtora de significados 

para o sujeito dado por Vigotski quando diz que 

inicialmente, diante de um objeto inacessível, a criança apresenta os movimentos de alcançar e agarrar. 
Esses movimentos são naturalmente interpretados pelo adulto e, através da ação deste, o objeto é 
alcançado pela criança. Com isso, os movimentos da criança afetam a ação do outro e não o objeto 
diretamente. A atribuição de significado que o adulto dá à ação da criança permite que esta passe a 
transformar o movimento de agarrar em gesto de apontar. O gesto de apontar forma-se pela mudança de 
função e de estrutura dos movimentos, que deixam de conter os componentes do agarrar. Uma ação 
dirigida ao objeto transforma-se num sinal para o outro agir em relação ao objeto. (p. 17-18) 

 

Tomasello (2003) vai dizer que esse aperfeiçoamento das habilidades de 

comunicação das crianças dá a elas a possibilidade de participar de interações discursivas 
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complexas. Esses tipos de interação podem levá-las a começar a construir algo como uma 

teoria da mente de seus parceiros de comunicação, e, em alguns casos especiais de 

discursos pedagógicos, internalizar as instruções do adulto e começar a se autorregular e 

refletir sobre o seu próprio pensar.  

Sabendo que através da linguagem pode agir sobre os outros, a criança começa a 

aprender que pode agir também sobre si mesma, sobre seus comportamentos, sobre suas 

representações e, então, começa a pensar (Bronckart, 1999).  

Vigotski (1993), ao estudar o fenômeno da fala egocêntrica, acaba por caracterizar 

como o funcionamento psíquico tem sua gênese nos contextos sociais nos quais o sujeito se 

insere. Ele compreende esse fenômeno – que é manifestado na fala infantil consigo mesma 

sobre as ações que realiza – como emergindo quando a criança transfere formas sociais de 

comunicação para estruturar o seu comportamento, organizar as suas atividades. 

Posteriormente essa fala internaliza-se, permitindo “pensar para si próprio”. Ou seja, na 

evolução da fala, primeiro fala-se para o outro, depois para si e, finalmente, essa fala 

internaliza-se na configuração de um pensamento verbal que pensa e organiza suas ações 

no mundo. A aquisição da fala na criança introduz mudanças qualitativas no curso do 

desenvolvimento das suas funções mentais, pois  
Num primeiro estágio, a fala acompanha as ações da criança a reflete as vicissitudes do processo de 
solução do problema de uma forma dispersa e caótica. Num estágio posterior, a fala desloca-se cada vez 
mais em direção ao início desse processo, de modo a, com o tempo, preceder a ação. Ela funciona, então, 
como um auxiliar de um plano já concebido, mas não realizado, ainda, em nível comportamental. (...) 
quando a fala se desloca para o início da atividade, surge uma nova relação entre palavra e ação. Nesse 
instante a fala dirige, determina e domina o curso da ação; surge a função planejadora da fala, além da 
função já existente da linguagem de refletir o mundo exterior. (Vigotski, 2000, p.37) 

 

O discurso egocêntrico seria uma forma de processar o discurso social e de ir 

constituindo o discurso pessoal, organizando o pensamento verbal complexo. De acordo 

com Vigotski (1993), 

o pensamento verbal não é uma forma inata, natural, de comportamento, mas é determinado por um 
processo histórico-cultural e tem propriedade e leis específicas que não podem ser encontradas nas formas 
naturais do pensamento e da fala. ( p.19) 

 

Ainda de acordo com Vigotski (2000), é essa unidade entre fala e ação que deve 

constituir o objeto central de qualquer análise da origem das formas caracteristicamente 

humanas de comportamento.   
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Os processos psicológicos primários são de natureza pré-verbal e assemelham-se 

àqueles de outros primatas. É um funcionamento psíquico elementar, condicionado ao 

mesmo tempo pelo potencial genético e pelas restrições de sobrevivência da espécie no 

meio. Bronckart (1999) designa segunda precipitação a transformação do psiquismo 

elementar em um psiquismo ativo e auto reflexivo (consciência). Na segunda precipitação, 

o psiquismo libera-se das restrições genéticas e ambientais de sua constituição; e este, sim, 

representa um atributo exclusivo dos seres humanos. 

As considerações teóricas de Vigotski vão afirmar, como já exposto aqui, que o salto 

qualitativo do psiquismo ocorre pela aquisição de instrumentos semióticos. E aí 

consideramos que está a sua maior contribuição pra a Psicologia e a novidade em sua 

teoria. Vigotski não se limita a afirmar que o social constitui o psíquico, mas ele procura 

descrever através de que forma esse fenômeno se dá; e escolhe a mediação semiótica como 

a responsável por isso. 

Dessa forma, Vigotski (1993) ressalta que a linguagem não funda o pensamento, pois 

este já existe em sua forma rudimentar desde o nascimento da criança, se expressando 

através de uma lógica prática, ligada aos estímulos visuais imediatos. O que significa dizer 

que pensamento e linguagem não têm uma origem comum, não são de uma mesma 

natureza, mas a aquisição desta última provoca uma mudança na qualidade do pensamento. 

Ou seja, a utilização de meios artificiais – a transição para a atividade mediada – muda 

todas as operações psicológicas.  

Assim, ainda de acordo com o autor, o desenvolvimento que dá origem às formas 

puramente humanas de inteligência acontece quando a fala e a atividade prática, então duas 

linhas independentes, convergem.  

O uso de signos envolve concomitantemente um processo de generalização, pois uma 

palavra não se remete a um único objeto isolado, mas a um grupo ou classe de objetos 

(Vygotsky, 1993). Portanto, a aprendizagem de cada palavra é um processo de 

generalização. O mundo da experiência precisa ser simplificado, relacionado e 

generalizado antes que possa ser traduzido em código, implicando um estágio avançado do 

desenvolvimento do pensamento. A mediação semiótica envolve uma atitude nova com o 

mundo: o mundo com significado. A forma de agir sobre o meio também muda; é possível 

estabelecer relações entre objetos prescindindo de sua presença concreta, planejar e prever 

ações futuras, estabelecer diálogos e lidar com a irreversibilidade do tempo.  
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Para Toomela (2000), se os signos, por um lado, são usados para compartilhar a 

informação social, por outro, requerem um tipo especial de atividade mental para serem 

usados, representando, então, uma unidade dialética de determinação entre o social e o 

individual.  Na obra de Vigotski, fica explícito, como observa Romanelli (2011), o vínculo 

entre o papel do signo na formação da consciência, funcionando como principal agente 

responsável pela capacidade própria humana de autodomínio consciente de sua conduta e 

dos outros processos psicológicos superiores. 

Então, podemos dizer que, com o auxílio da função indicativa das palavras, a criança 

começa a dominar sua atenção, criando centros estruturais novos. À medida que vai 

adquirindo mais habilidades com a língua, concomitantemente, abrem-se novas 

possibilidades de interpretar o mundo de tal forma que a cognição humana liberta-se, 

definitivamente, das situações perceptuais imediatas. O mundo não é mais somente aquele 

que lhe chega através dos sentidos, mas, ele é percebido e construído também a partir dos 

significados.  

A dialética da concepção do psiquismo na Psicologia Histórico-cultural reside, 

portanto, no fato de que são os signos, material presente no mundo concreto, que são 

usados para falar de uma realidade também concreta, para orientar o sujeito nesse mundo; 

como por exemplo, para avisar onde está a água, ou que um animal perigoso se aproxima. 

Com o a evolução histórica do psiquismo, provocada por esse uso mediado da realidade, os 

signos passam a ser usados também para tratar de abstrações, para falar de sentimentos, 

que não encontram correspondência na materialidade do mundo, e passa, esse mesmo 

signo material, a construir formas completamente novas e complexas de pensamento.  

 

2.3 Significado e sentido 

 

Evidências disponíveis sugerem que o ser humano é o único animal em que o 

processamento perceptual e semiótico da informação estão unidos em um único sistema: o 

sistema do pensamento mediado semioticamente (Toomela, 2000). O comportamento 

humano não é determinado pelo campo perceptivo imediato, mas depende de operações 

baseadas em significados (Vigotski, 2000).  
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Assim, fica caracterizado como o funcionamento psíquico tem sua gênese nos 

contextos sociais nos quais o sujeito se insere. Os signos e significados, que primeiramente 

são utilizados para a comunicação com os outros, são posteriormente usados para controlar 

o próprio comportamento, para refletir acerca de si mesmo. De acordo com Molon (2003), 

é na relação com os outros que acontece a conversão dos processos na dimensão social em 

processos na dimensão individual. 

No ponto de vista de Luria (1981, apud Wertsch, 1998): 
A fim de explicar formas altamente complexas da consciência humana pode-se avançar além do 
organismo humano. Deve-se procurar as origens conscientes do comportamento “categórico” não nos 
esconderijos do cérebro humano ou nas profundezas do espírito, mas nas condições externas da vida. 
Acima de tudo, isso quer dizer que se deve procurar as origens nos processos externos da vida social, nas 
formas históricas e sociais da existência humana. (p. 57) 

 

Assim, se a linguagem tem o poder de criar formas mais complexas de pensamento, 

e, se sua origem está condicionada à necessidade de acordo e diálogo entre os homens, 

pode-se dizer que a consciência individual se origina a partir das relações entre seres 

humanos.  

Dessa forma, a consciência tem sua gênese calcada nas relações sociais; é a aquisição 

da linguagem que leva a uma transformação da estrutura das funções mentais, ao tempo em 

que cria uma unidade dialética com o pensamento. E é significando, portanto, que o ser 

humano se relaciona com o mundo e com os outros; o que faz o significado ter um papel 

fundamental para a compreensão da ação humana e de seu psiquismo. 

As elaborações teóricas de Vigotski e a perspectiva Histórico-cultural em Psicologia 

têm ajudado na compreensão e explicação do significado como resultado e resultante da 

subjetividade humana. O significado é visto como o ponto de interseção entre o 

pensamento e a linguagem.  

Em consonância com esse pensamento, Gimeno-Sacristán (2005) diz que quando 

refletimos sobre alguma realidade, ativamos significados que delimitam o sentido que essa 

realidade adquire para nós na hora de pensar e de agir nela ou em relação a ela. Os 

significados funcionam, portanto, como perspectivas para o acesso do sujeito ao mundo.  

O significado aponta para uma generalização. Isso leva, como já exposto aqui, a uma 

radical mudança na forma de nos relacionarmos com o mundo. As sensações que nos 

chegam através dos sentidos são agora agrupadas, são criados centros mentais que veem e 

codificam o mundo de uma outra forma: o mundo generalizado, cifrado.  
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Esse processo de significação implica, necessariamente, uma relação com o meio 

social. O que quer dizer que a significação não é um fenômeno intrínseco e natural do 

homem, mas, sim, que é construído socialmente. A significação se constitui, portanto, em 

termos de sujeitos em intersubjetividade pelas mediações semióticas, tornando possível a 

relação social. Assim, quando Vigotski (1999) afirma que o significado é movido pela 

cooperação entre as consciências, parece enfatizar o seu caráter bi-direcional entre o social e 

a consciência individual, sua relação dialética, e sua natureza essencialmente relacional. 

A partir dessas concepções, podemos dizer que os significados são acordos 

complexos, tributários das relações sociais, dos hábitos cotidianos, das diversas situações 

concretas de existência. O que quer dizer que os significados não são estáveis, fixos, – 

como os significados de um dicionário – mas dependem, como ratifica Tomasello (2003),  

do meio em que emergem e dos atores sociais diversos de cada situação. Daí decorre que 

os significados, os símbolos e as construções linguísticas evoluem, mudam e acumulam 

modificações ao longo do tempo histórico à medida que os seres humanos os utilizam entre 

si. Ou seja, o significado é histórico,  e, dessa forma, só pode ser analisado no contexto 

específico em que é produzido.  

É claro que a palavra, em certo sentido, limita as possibilidades de significados. 

Porque a palavra provém de acordos sociais prévios e mais amplos, obediente a uma 

semântica prévia que guarda em si algo mais normatizado; mas ela não determina os 

significados. E não os determina porque a situação, o contexto, é mais preponderante do 

que as regras gramaticais no processo de significação. O que se quer dizer é que o 

significado não está no campo da fala ou da palavra. 

De acordo com Vigotski (1993), os significados estão entre a fala e a consciência, 

estão no campo relacional dos sujeitos. Deste modo, o significado é mais que uma 

representação (social ou individual) do mundo; envolve, necessariamente, relações entre 

pessoas (Smolka, 2004). 

Para Bronckart (1999), foi a necessidade de acordos coletivos que culminou no 

surgimento dos signos e com ele seus significados ainda nos grupos humanos primitivos.  

A linguagem propriamente dita teria então emergido, sob o efeito de uma negociação prática das 
pretensões à validade designativa das produções sonoras dos membros de um grupo envolvidos em uma 
mesma atividade. Portanto, seria na cooperação ativa que se estabilizariam as relações designativas, como 
formas comuns de correspondência entre representações sonoras e representações sobre quaisquer 
aspectos do meio, isto é, como signos (...). Signos que, pelo seu próprio estatuto de formas oriundas de 
uma negociação , teriam necessariamente reestruturado as representações dos indivíduos, até então 
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idiossincráticas, e as teriam transformado em representações pelo menos parcialmente comuns, 
compartilháveis, ou ainda comunicáveis. (Bronckart, 1999, p. 33) 

 

Os significados emergem a partir da ação prática cotejada com a necessidade de 

compartilhamento informacional com o outro. Assim, a linguagem só existe porque existe 

relação interpessoal. É a necessidade de aprendizagem e transmissão da cultura que obriga 

os seres humanos a criarem um instrumento padronizado de troca de experiências. As 

vivências essencialmente idiossincráticas de cada sujeito precisaram ser generalizadas para 

que pudessem ser intercambiáveis, tornando-se significados. Segundo Molon (2003), a 

função do significado das palavras reside precisamente na realização da comunicação 

humana e na efetivação do pensamento generalizante.  

Os significados são apreendidos e se expressam através da mediação semiótica, ou 

seja, através dos signos, que são definidos por Vigotski (1993) como  

estímulos-instrumentos convencionais introduzidos pelo homem na situação psicológica e que cumprem a 
função de auto-estimulação. (...) qualquer estímulo condicional (criado artificialmente pelo homem), que 
seja um veículo para o domínio da conduta, alheia ou própria, é um signo. (p.90) 

 

Dessa forma, os signos são criações artificiais de natureza social, que remetem a 

significados; que são internalizados pelo sujeito e orientam a sua conduta. O que significa 

dizer que a apropriação da realidade é a apropriação de uma relação semiótica que se 

origina na atividade (Zanella, 2004); na atividade com o meio social. 

É o significado, expressando-se através da linguagem, que permite que se 

estabeleçam trocas intersubjetivas (entendendo e se fazendo entendido). Dessa maneira, o 

sujeito é instrumentalizado semioticamente para que construa a sua consciência reflexiva; 

estudar subjetividade, neste caso, significa entendê-la enquanto construção social.  

Portanto, os significados assumem uma função muito importante, eles são o 

instrumento para entender a conexão entre o desenvolvimento cognitivo e o social 

(Newman & Holzman, 2002) e, por consequência, a própria subjetividade. 

Os significados tanto são representantes de uma dada cultura e de um momento 

histórico, representando suas mudanças e transformações, como também mudam dentro da 

própria dimensão ontológica do desenvolvimento. Ou seja, Vigotski (1994) fala que um 

mesmo evento que ocorra em idades diferentes, será refletido na consciência de forma 

também diferente. O significado terá estrutura diferente em cada época porque, como se 
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refere sempre a uma generalização, a amplitude dessa generalização varia com o processo 

de desenvolvimento do sujeito.  

Primeiramente, o significado está para a criança colado a determinada palavra e sua 

representação no mundo concreto (Vygotsky, 1993). Por exemplo, ela vê um cachorro 

(objeto representado), e sabe que ele se chama “Totó”. E no início, é difícil compreender 

que possam existir outros cachorros (significado) que não se chamem “Totó” (significante, 

palavra). Aos poucos, pelo próprio uso dos significados no mundo social, a criança vai 

“descolando-o” da palavra original. O percurso do significado é de um nível concreto para 

níveis cada vez mais abstratos. Se Vigotski (2000) fala que o desenvolvimento humano 

acontece em nível histórico-cultural, ontogenético e micro-genético, podemos dizer que o 

significado, sendo uma produção humana, também passa por esses três níveis. Ele evolui e 

se transforma tanto dentro da história individual do sujeito, quanto na história da própria 

sociedade. 

E para Vigotski (1993), esse foi o ponto que a linguística não tratou. Ou seja 

na evolução histórica da linguagem, a própria estrutura do significado e a sua natureza psicológica 
também mudam. A partir das generalizações primitivas, o pensamento verbal eleva-se ao nível dos 
conceitos mais abstratos. Não é simplesmente o conteúdo de uma palavra que se altera, mas o modo pelo 
qual a realidade é generalizada e refletida em uma palavra. (p.152) 

 

Assim, o significado pode ser tomado como unidade de análise para os estudos em 

psicologia na medida em que contempla a concepção dialética, bem como a concepção de 

unidade entre pensamento e fala. É um fenômeno social organizador da consciência 

humana e só uma consciência humana pode dar significado ao mundo. Vigotski (1993) 

argumenta que  

o significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e da linguagem, que 
fica difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou de um fenômeno do pensamento. Uma palavra sem 
significado é um som vazio: o significado, portanto, é um critério da “palavra”, seu componente 
indispensável. Pareceria, então, que o significado poderia ser visto como um fenômeno da fala. Mas, do 
ponto de vista da psicologia, o significado de cada palavra é uma generalização ou um conceito. E como 
as generalizações e os conceitos são inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar o 
significado como um fenômeno do pensamento. (...) o significado das palavras é um fenômeno de 
pensamento apenas na medida em que o pensamento ganha corpo por meio da fala, e só é um fenômeno 
da fala na medida que esta está ligada ao pensamento (...). É um fenômeno do pensamento verbal, ou da 
fala significativa – uma união da palavra e do pensamento. (p. 104)  

 

O significado engendra um processo individual psicológico de generalização – e, 

portanto, de evolução da psique – e revela ao mesmo tempo uma história e cultura coletiva 

por detrás dele e de ações correspondentes.  
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Através do conhecimento de significados culturais acerca de determinado objeto, é 

possível compreender a prática que se dispensa a esse mesmo objeto. Porque o significado 

não se refere apenas a uma representação, uma ideia, ele é mais amplo, compreendendo 

também disposições práticas. De acordo com Alvarez e Del Rio (1996), um significado é 

mais uma ação mediada e interiorizada, do que uma ideia ou representação codificada em 

palavras. Portanto, um significado envolve uma compreensão do “como” os seres humanos 

se comportam.  

Na medida em que estudos em Psicologia voltam-se para a compreensão de 

significados, partem da compreensão de sujeito e sociedade como dimensões de uma 

mesma unidade; dimensões que estão numa influência recíproca de determinação. 

A consensualidade do significado, sua dimensão mais predominantemente social, 

encontra-se nas práticas sociais comuns, nos diálogos, nos acordos contextuais. Daí 

decorre a possibilidade de acordos mútuos em contextos definidos; decorre também a 

própria possibilidade da vida em sociedade. Mas, por outro lado, as experiências pessoais 

que cada sujeito vive fazem com que os significados gerais sejam permeados por sentidos 

pessoais.   

Vigotski (1993) estabelece uma diferença entre sentido e significado que abre 

caminho para o entendimento da relação complexa entre psiquismo, linguagem e meio 

social. O conceito de sentido aparece tardiamente em sua obra, em 1934 – mesmo ano em 

que veio a falecer, vítima de tuberculose – no artigo “Pensamento e Linguagem”; de modo 

que não foi exaustivamente desenvolvido. Aliás, González Rey (2013) ressalta que os 

escritos sobre sentido, ocupam apenas três páginas do citado artigo. Ou seja, eles foram 

formulados depois que os principais elementos da teoria Histórico-cultural já haviam se 

desenvolvido entre os anos de 1928 e 1931, conforme Van der Veer e Valsiner (1996). 

De acordo com o que foi apresentado aqui, para Vigotski, os significados não são 

estáveis, eles se modificam e se desenvolvem na história social e individual. Assim, é na 

tese de que a ontogênese promove também uma dinamicidade ao significado, que as 

particularidades psíquicas individuais levam ao conceito de sentido, conforme argumenta 

Barros (2009).  Ainda de acordo com o autor, 

Vygotsky introduz no debate a questão do “sentido” para reiterar as particularidades da linguagem 
interior, dirigida ao próprio sujeito, em relação à exterior, uma vez que, sob sua ótica, o predomínio dos 
sentidos sobre os significados da palavra na linguagem interior seria uma das maiores ilustrações disso. 
(p.178) 
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O sentido parece surgir para dar suporte à investigação da relação entre pensamento e 

linguagem no plano subjetivo individual, onde se articulam dimensões cognitivas e afetivas 

tanto singulares quanto sociais. No conceito de sentido vemos com mais clareza a defesa 

de um sujeito ativo no seu processo de trocas simbólicas com o mundo. Como coloca 

González Rey (2003), a capacidade geradora de sentido do sujeito é o que permite, ou 

significa, o seu confronto ativo com as condições sociais. 

Santos (2010) também defende essa posição, ao afirmar que o sentido evidencia a 

capacidade interpretativa do sujeito diante dos significados. Para ele, os sentidos 

funcionam como “versões pessoais” (p.116), cunhadas a partir de vivências sociais e 

relacionadas com as do próprio sujeito – inclusive as vivências afetivas. Assim, o sentido 

representa, conforme González Rey (2004b), uma integração emocional-simbólica dentro 

da qual uma dessas dimensões evoca a outra, sem que uma seja a causa da outra, ou um 

epifenômeno da outra.  

Para González Rey (2011), o sentido representa um tipo de unidade subjetiva de 

importante valor heurístico na teoria Histórico-cultural. González Rey ressalta que 

Vigotski usou o termo “sentido” de diferentes formas ao longo do seu trabalho. Primeiro, o 

sentido é enfatizado em sua presença nas palavras, aparecendo, portanto, sob um caráter 

mais linguístico. Depois, Vigotski enfatiza o sentido como uma organização psicológica, 

como um sistema de sentidos, tendo uma relevância psicológica mais profunda e incluindo 

a presença das emoções nesse sistema. 

É, portanto, nesse segundo momento do uso do conceito de sentido que vemos surgir 

a possibilidade dele funcionar como um elemento que une a subjetividade a um contexto 

histórico e social mais amplo. 

González Rey (2011) diz que a ênfase nas emoções foi uma das características dos 

últimos trabalhos de Vigotski, e a introdução da categoria “sentido” é um passo no 

entendimento da relação entre afeto e cognição como constituintes da complexa 

organização da psique humana. No entanto, vemos ainda em seus primeiros trabalhos, em 

1926, Vigotski (2003) declarando que “quem pensa que a emoção representa uma vivência 

puramente passiva do organismo e que ela não provoca nenhuma atividade está 

concebendo a questão de forma equivocada (p.118)”. E acrescenta considerando as 

emoções como geradoras de reações e organizadoras internas do comportamento humano. 
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Mas, de fato, é só em 1934 no texto “O problema e método de Investigação”, que o autor 

critica a tendência dualista da psicologia ao separar o intelecto do afeto, demonstrando que 

considerava esse como parte das funções psíquicas, e não uma entidade isolada da 

cognição.  

Dessa forma, consideramos que o conceito de sentido é largo e aparece como 

elemento integrador dos domínios psicológicos. Ele possibilita que a psicologia não se 

restrinja à cognição. Para González Rey (2011), o sentido funciona como responsável por 

toda a vida mental e dá novos significados às categorias psicológicas como pensamento, 

motivação e ação e personalidade. Essa última, por exemplo, deixa de ser entendida como 

uma estrutura interna para aparecer como um sistema de produção de sentido. 

Na relação entre significado e sentido, Vigotski (1993) coloca o sentido como mais 

amplo que o significado, este seria apenas uma “zona” daquele, que se configura de formas 

diversas na fala. O sentido se relacionaria com as emoções e com a realidade 

extremamente particular do sujeito e cujo o acesso direto é impossível fisicamente e 

psicologicamente. Ou seja, nós não podemos ter acesso à mente de cada um. Dessa forma, 

os sentidos se fazem percebíveis intersubjetivamente a partir de sua transformação em 

significados socialmente compartilhados que “tocarão” os sentidos pessoais de cada um e 

algum saber ou afeto se dará. Partindo-se dessa concepção, o significado teria um caráter 

mais social, homogêneo, consensual; e, o sentido, mais individual, mas tendo sua gênese 

na relação de um sujeito com sua realidade social concreta.  

Mas é preciso que fique claro que essa distinção entre significado e sentido não 

significa que este último consiste numa particularização do significado. Como se sentido e 

significado fizessem parte de uma dicotomia entre o social (significado) e individual 

(sentido). Ambos os conceitos estão presentes tanto no sujeito quanto na esfera social. 

Como afirma González Rey (2003), os sentidos fazem parte dos processos de significação.  

De acordo com Tacca (2005), significado envolve uma relação com o mundo 

objetivo, representado pela palavra e, ao mesmo tempo, fazendo referência a um objeto 

determinado. Dessa forma, o significado carrega a experiência social. Ainda de acordo 

com a autora, o sentido, por sua vez, tem relação com os aspectos objetivos da palavra 

mas, por outro lado, agrega também relações com o contexto imediato e com as vivências e 

características subjetivas do sujeito. 
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Partindo-se dessas concepções, pode-se argumentar que a construção de significados 

envolve uma experiência social, historicamente contextualizada, mas que é, ao mesmo 

tempo, uma experiência particular, única. Ou seja, a apreensão de significados tem origem 

na formas sociais de interação verbal, mas é permeada por uma realidade psicológica 

individual que se situa nas experiências extremamente particulares do indivíduo, 

“montada” a partir de uma rede de relações complexas, de possibilidades múltiplas de 

construções de consciências particulares.  

Dessa forma, o sentido pode ser entendido como construtor dessa individualidade, 

como instância que integra as experiências, as emoções, os valores, o contato sensível com 

o mundo e que participa, portanto, da elaboração dos próprios significados. É como se o 

sentido fosse mais dependente da experiência particular, e menos dependente de um 

consenso social. Por outro lado, os sentidos podem ser diversos para diferentes sujeitos, 

mas não podem ser quaisquer um, pois obedecem a acordos sociais, dependem da interação 

com o outro, dependem dos significados.  

Os sentidos trazem às palavras certo estado “biográfico”, ou seja, específico para 

cada sujeito em um determinado contexto. Trazem talvez reminiscências sensoriais 

maiores. O significado, por sua vez, está respaldado num mundo social, em símbolos 

compreensíveis e inteligíveis, numa certa coletividade mesmo que se expresse no 

indivíduo. Para explicar algo, por exemplo, o sujeito escolhe uma palavra que seja 

entendível por seu interlocutor; esse entendimento mútuo que se faz está no campo do 

significado. Mas ao escolher uma palavra, o sujeito está se referenciando numa lembrança 

emocional sua, em seu histórico, e isso está no campo do sentido. 

Por isso, o sentido é mais que o significado, mas só pode ser acessível ao outro 

através de significados, devido ao seu caráter mais consensual e que possibilita, portanto, a 

intersubjetividade (o encontro de individualidades). Cada sujeito tem uma perspectiva 

particular do mundo, e essas diversas perspectivas podem se encontrar, se fazerem 

entendidas na comunicação, no compartilhamento de significados. 

Para Zanella (2004), a possibilidade de o sujeito atribuir sentidos diversos ao 

socialmente estabelecido demarca a sua condição de autor. Ou seja, a sua relação com a 

cultura é ativa, marcada por movimentos de aceitação, oposição, confrontamento, 

indiferença. Aguiar (2001), vai afirmar que 

a fala, construída na relação com a história e a cultura, e expressa pelo sujeito, corresponde à maneira 
como este é capaz de expressar/codificar, neste momento específico, as vivências que se processam em 
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sua subjetividade (p. 131). A fala do sujeito histórico expressa muito mais do que uma resposta ao 
estímulo apresentado, ou, de outra forma, ela revela uma construção do sujeito, uma construção que é 
histórica, na qual a situação em que está inserido entra como mais um dos elementos, determinações, para 
a construção de sua fala. (p.134). 

 

Ou seja, mesmo a fala sendo recoberta por regras, padrões, significados de uma 

realidade social e histórica, é nessa mesma fala que o sujeito expressa seus sentidos 

pessoais, constrói sua visão de mundo extremamente particular. Ainda sobre o sentido, 

González Rey (2003) sintetiza que  
o sujeito individual não está preso nem morto, e é irredutível às formas de linguagem. Pelo contrário, por 
meio da produção de sentido no exercício do pensamento produz permanentemente novas opções no uso 
da linguagem, assim como operações que modificam o sentido da linguagem que usa, o que abre 
alternativas construtivas na realidade que vive, além de ampliar sua visibilidade sobre novas zonas dessa 
realidade. (p164) 
 
 

Assim vemos que quando Vigotski inaugura a categoria sentido, parece querer 

destacar que a linguagem é mais do que uma relação entre significante e significado na 

construção do pensamento generalizante do sujeito. O sentido compreende a complexidade 

psíquica do sujeito, a dinamicidade, sua condição ativa – emotiva e cognitiva – e parece 

capaz de superar, portanto, todo dualismo ou subordinação que o conceito de 

internalização pode ter trazido anteriormente. Como bem conclui González Rey (2003), o 

sentido é a unidade entre o simbólico e o emocional.  

Diante do exposto, pode-se afirmar que os sentidos, assim como os significados, não 

são estáveis, estão sempre sendo construídos nas experiências contínuas dos sujeitos. Estão 

num diálogo constante entre as vivências passadas, as condições sócio históricas e o 

contexto atual perpassado pelas relações interpessoais.  

Significado e sentido, neste caso, não se reduzem a uma dimensão lingüística, mas 

representam o caráter histórico-social da psique. Em decorrência dessa organização 

subjetiva, é possível superar a dicotomia entre o social e o individual, tomando-os como 

realidades interdependentes, que não podem ser analisadas isoladamente. 

 

 

2.4 Psicologia Histórico-cultural e Subjetividade  

 

 



64 
 

Como exposto até aqui, Lev Semionovitch Vigostki é o principal representante do 

que se denomina Psicologia Histórico-cultural. Seu encontro com a psicologia se dá a 

partir de uma reflexão epistemológica e metodológica acerca do estado dessa ciência no 

início do século XX que, a seu ver, não conseguia explicar fenômenos mentais complexos.  

Baseando-se nessa crítica e influenciado pelo materialismo histórico-dialético de 

Marx e Engels, Vigotski formula a proposta de uma Psicologia única para a compreensão e 

explicação dos fenômenos psíquicos, preservando a consciência como objeto de estudo. E 

em substituição à análise a partir de elementos, o autor propõe a análise das unidades e as 

contradições que elas engendram. 

Além disso, como ressalta Moura (2005), Vigotski era um evolucionista, aceitava as 

ideias de Darwin acerca da evolução e seleção natural das espécies. Mas discordava desse 

que as diferenças mentais entre o homem e os outros animais fossem apenas de caráter 

quantitativo. Para ele, tais diferenças tiveram início com o aparecimento da cultura, 

ocasionando, portanto, uma mudança na qualidade do pensamento humano. 

De acordo com a concepção Histórico-cultural, o conteúdo psíquico tem origem, 

como o próprio nome diz, na dimensão histórica e na cultura na qual o indivíduo está 

inserido; não sendo fruto de uma possível “natureza” humana (Vygotsky, 1993, 2000). O 

psiquismo é encarado como resultante de um interjogo entre biologia e cultura, rompendo 

com a visão desenvolvimental que costuma estabelecer uma relação causal unidirecional 

entre um e outro (Mesquita, 2012). O indivíduo é constituído na interação de suas 

atividades em um contexto cultural concreto, de modo que os fenômenos psicológicos são 

também fenômenos culturais.  

O processo de desenvolvimento psicológico é visto como dependente do contato com 

o outro e da aquisição de instrumentos mediacionais linguísticos. Aliás, como bem 

evidencia Molon (2011), essa maneira de conceber o fenômeno psicológico através da 

mediação semiótica é o que torna a obra vigotskiana ainda hoje revolucionária. Essa 

concepção de desenvolvimento se diferencia das ideias inatistas e maturacionais, pois a 

subjetividade humana não é fruto unicamente do amadurecimento de processos biológicos; 

ela precisa ser “construída”.  

É com essa visão cultural da psique que podemos falar então de uma psicologia 

preocupada com a subjetividade. A subjetividade é entendida de diversas formas: como 
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sinônimo de mundo privado, como realidade intrapsicológica ou processo subjetivo 

(Molon, 2011). Assim, na Psicologia, o conceito de subjetividade tem sido comumente 

tratado como algo interno e privado ao sujeito.  

Aqui tomaremos a posição defendida por autores que aderem aos princípios de 

Vigotski e da psicologia histórico-cultural – que se coadunam com a orientação teórica do 

nosso trabalho – e que, portanto, têm uma leitura dialética da subjetividade. São propostas 

de compreensão da subjetividade que se colocam como uma continuidade e avanço dentro 

do pensamento vigotskiano; como, por exemplo, as ideias de González Rey, bem como 

demais autores que vêm seguindo esse desdobramento.  

Tais propostas não concebem a subjetividade “dentro” de nada, mas, sim, construída 

na inter-relação entre sujeito e mundo social, e, portanto, incapaz de ser posicionada numa 

relação dicotômica. Pois, se ela é construída na relação, não podemos dizer que ela está de 

um lado ou outro, mas no “entre”. Dessa forma, como aponta Alves (2010), a subjetividade 

assume o caráter contraditório dos fenômenos. 

Para González Rey (2003), é só em um sentido que podemos circunscrever o termo 

subjetividade: algo que está para além de posições estanques entre sujeito e social. Ou seja, 

subjetividade não é o que está dentro, em oposto ao que está fora. A oposição a que se 

refere é a compreensão atomística do sujeito e de seu psiquismo. A subjetividade não pode 

ser tomada nem mesmo como um contrário à objetividade. Para González Rey (2002b), ela 

é 

outra forma del comportamiento objetivo de lo real, um real que no se expressa em dimensiones       
sensoriales evidentes, sino que se constituye em complejos sistemas de sentido subjetivo y significación 
que implicam um esfuerzo constructivo del investigador para ser conocidos [outra forma de 
comportamento objetivo do real, um real que não se expressa em dimensões sensoriais evidentes, mas 
que se constitui em complexos sistemas de sentido subjetivo e significação que implicam um esforço 
construtivo do investigador para ser conhecidos] (tradução da autora). (p.29) 

 

É bom que se ressalve que a palavra ou conceito subjetividade não aparece de forma 

explícita na psicologia soviética, mas é lá que vemos o nascimento de seu significado. 

Como assinala González Rey (2003), ela é apresentada nos trabalhos de Vigotski pela 

representação da psique como um sistema complexo e em constante desenvolvimento, 

caracterizada por formações complexas de sentido. Tal entendimento da psique se coaduna 

com o que foi descrito até aqui sobre o que se conceitua como subjetividade.  
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 Como subjetividade refere-se a um psiquismo que não é tomado como algo 

encerrado em si mesmo, podemos dizer que a ideia de consciência proposta e entendida 

por Vigotski se adequa ao entendimento do subjetivo. Esta é uma das teses que 

pretendemos defender aqui. Pois a subjetividade demarca o espaço onde o sujeito se 

diferencia para se constituir em uma unidade idiossincrática; é o espaço da experiência de 

si, demarcada e construída pelo contexto no qual o sujeito se insere. Além disso, 

entendemos que subjetividade não é um termo explicativo em si mesmo e, por isso, é 

necessários recorrer a conceitos que a constituam e definam em termos de estudo. 

Conforme ressalta Mitjáns Martínez (2005), subjetividade não deve ser confundida 

com o psíquico ou o psicológico. Para a autora, essas concepções se referem a processos 

psicológicos automatizados que não podem ser relacionados com o termo subjetividade. O 

que significa que esta última não se encerra no indivíduo e nem é sinônimo de algo mental.  

É, portanto, uma abordagem completamente diferente do que a psicologia tradicional vem 

tratando o sujeito psicológico: como uma dimensão interna, afetada pelas causa sociais 

externas. Esse conceito teórico de subjetividade trazido dentro da posição Histórico-

cultural, a coloca como ao mesmo tempo individual e social. 

Para González Rey (2003), a subjetividade é um macrossistema capaz de integrar 

processos recíprocos e complexos de constituição de unidades qualitativamente diferentes, 

dentro do qual todas as unidades se mantêm em relação, desintegrando-se, reintegrando-se 

e reestruturando-se dentro do sistema mais geral. Ainda de acordo com o autor (González 

Rey, 2002a), a subjetividade  
constitui-se mediante um processo em que o social atua como instância subjetiva, não como instância 
objetiva desprovida de subjetividade. Toda situação social objetiva se expressa com sentido subjetivo nas 
emoções e processos significativos que se produzem nos protagonistas dessas situações. (p.43)  
 

 

É essa ideia da subjetividade como um sistema complexo e não simplesmente 

individual, que faz com que González Rey (2003) crie o termo subjetividade social. Este 

termo surge com a intenção de romper com a ideia de que a subjetividade é um fenômeno 

exclusivamente individual.  

Nessa perspectiva, o social deixa de ser algo objetivo para ser tomado como uma 

instância de um sistema complexo que está em uma relação inseparável com o sujeito que 

constitui e que é constituído por ele; ou seja, ambos são momentos constituídos e 

constituintes. Nessa argumentação, a própria cultura é um sistema subjetivo que gera 
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subjetividades. Ou seja, sendo a subjetividade uma produção simbólico-emocional sobre a 

experiência vivida, González Rey (2013) argumenta que essa produção não é 

exclusivamente individual, mas, também, de todos os processos institucionais e de relação 

implicados na atividade humana dentro do espaço. Isso, portanto, justifica o termo e a 

definição da subjetividade social.  

De acordo com Gonzalez Rey (2005b), 
a subjetividade social apresenta-se nas representações sociais, nos mitos, nas crenças, na moral, na 
sexualidade, nos diferentes espaços em que vivemos etc. e está atravessada pelos discursos e produções 
de sentido que configuram sua organização subjetiva. (p. 24) 
 

 

E são esses mesmos elementos, acrescenta o autor, que vão constituir parte da 

subjetividade individual de quem compartilha esses espaços sociais; a diferença está que 

esses elementos vão se confrontar e se relacionar com os aspectos singulares das histórias 

das pessoas concretas. É por isso que o mundo social não tem existência independente dos 

sujeitos, tampouco são os sujeitos passivos frente ao social. “[...] os espaços sociais geram 

formas de subjetivação que se concretizam nas diferentes atividades compartilhadas pelos 

sujeitos e que passam a ser, com sentidos subjetivos distintos, parte da subjetividade 

individual de quem compartilha esses espaços” (González Rey, 2005b, p.24). 

Assim, toda subjetividade individual é social, mas aparece de formas diferentes 

devido à história particular de cada sujeito. Ela é como um sistema aberto, em contínua 

relação intersubjetiva, deixando de ser tomada como uma substância para ser 

compreendida nas relações concretas de existência de cada um. O subjetivo não está 

encapsulado dentro do sujeito, mas se coloca num processo constante de interação com o 

meio. É o espaço dos sentidos pessoais que está em contínuo processo de mudança através 

do confronto, da oposição e diálogo com o mundo objetivo.  

O sujeito tem sua forma de pensar, agir e sentir influenciadas pela cultura em que 

vive; por outro lado, é só uma mente que pode produzir cultura. A cultura não é uma 

influência sobre o desenvolvimento individual, ela compõe esse desenvolvimento. O que 

implica dizer que estão numa relação dialética de determinação. 

Estudar subjetividade, neste caso, significa entendê-la enquanto dependente do meio 

social. Dessa forma, o desenvolvimento do pensamento ocorre do social para o individual, 

pois a intraindividualidade se constitui em relações interindividuais. Ou seja, a 

objetividade do mundo externo é o que constitui o sujeito, sua subjetividade; e, por outro 
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lado, esse mesmo mundo só pode existir e ser influenciado pela subjetividade dos 

indivíduos. 

Podemos acrescentar, ainda, que a posição da dialética marxista, que está subjacente 

à Piscologia Histórico-cultural, dá conta de traçar uma compreensão do processo dinâmico 

de determinação recíproca entre indivíduo e meio; que constitui, por sua vez, a concepção 

da subjetividade. De acordo com González Rey (2004a), essa visão traz uma 

“representação da psique humana como processo subjetivo, instância em que o social e o 

biológico não desapareciam, mas entravam como momentos de um novo sistema 

qualitativo” (p.77). 

A Psicologia Histórico-cultural entende de forma dialética o cognitivo e o afetivo, o 

social e o individual. Mesquita (2012) argumenta que Vigotski considerava o afeto como 

parte das funções psíquicas, e não uma entidade isolada da cognição. O trabalho de 

Magiolino (2010) defende, ainda, que a questão central do afetivo na obra vigotskiana é o 

desenvolvimento das emoções pela mediação semiótica na história sócio-individual. O que 

se quer dizer aqui é que a subjetividade, dentro do entendimento Histórico-cultural, está 

sujeita às mesmas leis de desenvolvimento e evolução da psique, e é tomada como 

constituinte do subjetivo.  

Dessa forma, as elaborações teóricas de Vigotski e a perspectiva Histórico-cultural 

em psicologia, instauram uma alternativa que permite desenvolver uma teoria da 

subjetividade (González Rey, 2004a). No entanto, González Rey (2006) faz ressalvas de 

que o entendimento de subjetividade de Vigotski ainda se coloca numa posição de 

dualidade, quando devota ao social a responsabilidade de criação do psiquismo. O seu 

conceito de internalização – mecanismo através do qual o psiquismo é construído pelo 

contato com o meio – guarda uma divisão entre um “fora” e um “dentro” que a 

subjetividade entendida por González Rey quer evitar. 

Assim, o avanço do entendimento de González Rey sobre subjetividade social que 

citamos tenta resolver uma questão que ficou unidirecional e dicotômica para Vigotski em 

sua concepção da psique, rompendo com a noção de caráter dialético do desenvolvimento. 

Isso se deve, talvez, ao fato da influência do período stalinista e a cobrança por uma 

Psicologia mais ideológica, materialista, com foco no social, mas que não se aproxima dos 

processos subjetivos por considera-los idealistas. A teoria vigotskiana postula que é a 

internalização dos aspectos culturais que modificará e desenvolverá a conduta humana. O 
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signo é colocado como influência sobre o psiquismo, sendo primário em relação a esse; é o 

externo vindo primeiro, acontecendo primeiro. 

De certa forma, esse entendimento coloca a cultura como uma entidade isolada, que 

pode influenciar e desenvolver consciências. O que González Rey (2013) defende, 

adotando uma postura dialética, é que não existem formas culturais fora da personalidade. 

E acrescenta: “[...] são as produções da personalidade as que definem a especificidade das 

formas culturais da conduta; a cultura aparece na conduta pelas produções de sentido 

subjetivo que a sustentam” (p.78). 

Mas, de acordo com a tese de Santos (2010), a construção teórica de González Rey 

acerca da subjetividade social, se por um lado amplia a visão da complexidade do 

fenômeno, por outro, não esclarece como se dá a gênese social no indivíduo. Resta, 

portanto, a necessidade de uma descrição do processo da formação da subjetividade 

individual que escape de uma visão dicotômica.  

Nessa linha, Santos (2010) propõe como alternativa ao conceito de internalização 

proposto por Vigotski o de singularização. Tal conceito, de acordo com o autor,  

Permite o entendimento de que os processos de subjetivação comporta, basicamente, a criação do que é 
singular ao longo processo de produção e reprodução do que é comum, do que é coletivo. [...] O conceito 
de “singularização” prioriza aspectos distintivos da constituição da singularidade, ao focalizar a atividade 
criativa do sujeito e a criação, por ele, de versões singulares para os significados socialmente constituídos, 
com os quais se depara em suas relações e práticas sociais. (p.115)  

 

Em nossa perspectiva, essa categoria de análise foca no sujeito como autor dentro da 

complexidade do fenômeno subjetivo. O termo singularização vem pra marcar de que 

forma o sujeito se individualiza dentro do aparato cultural produtor de subjetividades. Tal 

termo, como o próprio Santos (2010) enfatiza, carrega similaridades teóricas com o a ideia 

de apropriação utilizada por Smolka (2000). 

O que parece é que temos apenas recortes diferentes de uma mesma complexidade. 

Enquanto Vigostki lançou as bases para a compreensão da construção social da mente, os 

autores que o seguem fazem descrições mais detalhadas dos diversos aspectos desse 

fenômeno, propondo novos conceitos; o que mostra que a teoria Histórico–cultural 

continua extremamente atual e em processo constante de desenvolvimento, servindo tanto 

como modelo de compreensão de realidades empíricas como oferecendo um campo fértil 

ao desenvolvimento teórico complementar.  
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No meio dessas propostas conceituais e na própria crítica ao termo internalização, ao 

caso da obra de Vigotski, deve-se somar a isso o próprio processo de tradução do original 

russo que sempre pode ocasionar equívocos ou variações de palavras para um mesmo 

termo numa dada língua, ou interpretações diferentes para palavras semelhantes em línguas 

distintas. Além, é claro, do caráter inacabado de sua obra, de tratar-se de um pensamento 

em construção escrito, muitas vezes, sob a forma de rascunhos. O que pode nos levar a 

uma discussão de uso de termos que, talvez, não tenham tanta disparidade como se 

imagina. González Rey (2011) ainda atenta para o fato do quanto a obra de Vigotski, por 

ser incompleta, contraditória e irregular, dar  possibilidade ao surgimento de uma 

variedade de interpretações.  

Assim, uma tese que queremos defender aqui é de que talvez, nesse caso, não seja 

preciso recorrer a outras construções conceituais – como apropriação ou singularização – 

para descrever e compreender o processo da formação da subjetividade individual. 

Acreditamos que os conceitos de significado e sentido propostos por Vigotski possam dar 

conta de superar os dualismos que a construção inicial de seu pensamento acerca da 

internalização possa ter deixado transparecer. Conceitos esses que, como ressalta González 

Rey (2003), aparecem tardiamente em sua obra, ficando só apresentados, mas não sendo 

aprofundados devido à sua morte prematura.  

Vigotski não usou o termo subjetividade, mas falou de um psíquico que se constituía 

e se manifestava através dos conceitos de significado e sentido. E é a partir dessa relação 

que compartilhamos a ideia de uma teoria da subjetividade de González Rey quando 

afirma que esta se define como: 

Organização dos processos de sentido e de significação que aparecem e se organizam de diferentes 
formas e em diferentes níveis no sujeito e na personalidade, assim como nos diferentes espaços sociais 
em que o sujeito atua. (1999, p.108) 

 

Dessa forma, o uso do termo subjetividade vem nomear a relação entre as categorias 

de sentido e significado, e estas, por sua vez, definem a própria subjetividade. Esse é o 

entendimento que procuraremos argumentar e tomar aqui.  

Para González Rey (2005), a subjetividade teria como unidade central as 

configurações de sentido atuais e históricas em cada momento de ação do sujeito em nos 

diversos espaços de sua vida. Acreditamos, portanto, que Vigotski deixou um legado 

teórico consistente para a compreensão dos fenômenos psicológicos e que os conceitos de 
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significado e sentido podem funcionar como categorias de análise para compreender 

questões nomotéticas e idiográficas da gênese e desenvolvimento do psiquismo humano, 

apontando para uma visão mais integrada dos fenômenos psicológicos.  

Vigotski (1934/1993) viu no significado da palavra a unidade de análise para a 

compreensão e explicação da consciência. Conforme ressalta Romanelli (2011), o estudo 

do significado da palavra representa em Vigotski a possibilidade de ser o denominador 

comum existente entre funções sistêmicas diretamente inter-relacionadas, no caso, entre a 

consciência e a linguagem.  

De acordo com González Rey (2005c), Vigotski sempre trabalhou com a ideia de 

sistema e de sua unidade de análise correspondente. Assim, quando considerou a 

consciência como sistema, considerou o significado como sua unidade. E quando falou do 

sentido não chegou a descrever qual seria o sistema; mas o autor acredita que se trata da 

subjetividade. Dessa forma, ao propormos um estudo sobre a subjetividade humana sob os 

termos da teoria Histórico-cultural, estamos propondo um estudo sobre os sentidos 

subjetivos. 

No entanto, optamos por não tratar o significado como um conceito à parte. Como 

Vigotski o coloca como uma zona do sentido, ao falarmos em subjetividade estamos nos 

referindo sempre a sentidos e significados. Defendemos que esta opção é uma forma de 

destacar que os significados estão contidos nos sentidos, mas o entendimento 

intersubjetivo, entre consciências, só se dá pelo compartilhamento de significados. Dessa 

forma, pretendemos manter o que consideramos ser a ideia de Vigotski: sentidos e 

significados formando uma unidade. O tratamento da dinâmica dessa unidade é o que 

denominamos de subjetividade, conforme as novas formulações de González Rey (2003, 

2005a, 2005b, 2005c, 2011). E o conceito de configuração entendemos como o recorte de 

um aspecto da subjetividade. No nosso caso, a configuração, que está relacionada com o 

entendimento de uma personalidade, refere-se a aspectos vivenciados no espaço escolar 

por alunos vítimas de fracasso e suas relações com escola, família e as próprias 

expectativas de vida. 

O caráter inacabado de sua obra não serve como um impeditivo para incursões 

teóricas. Pelo contrário, Vigotski lançou um terreno fértil para o desenvolvimento e 

aprofundamento de conceitos através das leis gerais de transformação dentro da tradição do 
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pensamento dialético marxista, e suas relações e integrações com a evolução, cultura, 

biologia, mediação semiótica e subjetividade. 

 

 

2.5 Importância do estudo do Sentido (particularizações) para a ciência 
psicológica (generalizações) 

 

Vigotski, ao final da sua produção intelectual, parece ter elegido o significado e o 

sentido como categorias responsáveis por dar conta de estudar o fenômeno da consciência 

humana. 

Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural parece tentar equacionar bem essas 

questões. De acordo com Oliveira (1997), no contexto dessa abordagem, o psiquismo é 

visto como construído, e, portanto, a diferença é o resultado dessa construção; e a 

compreensão do particular é que seria o objeto de investigação da Psicologia.  

Além disso, trata da relação dialética entre o interno e externo, que é possível de ser 

percebida na ideia da plasticidade biológica (Jonhson, 1999) que necessita da vivência 

social para completar seu desenvolvimento. Dessa forma, os processos psicológicos 

superiores são dependentes das condições sociais e históricas concretas de existência. A 

mediação semiótica e o meio social são fundamentais na construção do ser psicológico, e 

esses, por sua vez, são fatores universais de construção do sujeito.  

Retomando a discussão implementada no início deste capítulo, vemos que o 

problema da psicologia sempre perpassou em como lidar com as generalizações – que 

parecem ser o objetivo de toda ciência – e a realidade individual de cada sujeito.  

Nesse sentido, a Psicologia Histórico-cultural parece libertar-se das generalizações 

inférteis, ao propor, ao invés de estágios de desenvolvimento universais, o que se 

denomina de “situação social de desenvolvimento” (Vigotski, 1936/1991, 1993). Dessa 

forma, o que há de universal e geral é que todo ser humano está imerso numa tensão entre 

as novas demandas sociais e seus recursos psicológicos disponíveis. É esse embate que irá 

provocar o desenvolvimento das mudanças qualitativas psíquicas; ideia que aparece na tese 

de Vigotski (2000) sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Assim, essa 
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compreensão geral de como se dá a evolução dos fenômenos psicológicos leva ao 

entendimento das particularidades individuais.     

Para avançar nessa compreensão da relação entre indivíduo e social entendida por 

Vigotski, González Rey (2011) propõe explicações sobre a relação entre significado, 

sentido e seus papéis na subjetividade. O autor desenvolve o conceito de “configuração 

subjetiva” para denominar um sistema de sentidos que é formado nas atividades humanas 

diversas. Essa configuração é histórica, mas não tem uma relação de dependência linear 

com o passado. Nas palavras do próprio autor: “a integração dos elementos de sentido, que 

emergem ante o desenvolvimento de uma atividade em diferentes áreas de vida, 

denominamos configuração subjetiva” (González Rey, 2003, p.127). No caso do nosso 

estudo, ao propormos estudar a configuração subjetiva dos alunos com histórico de 

fracasso escolar, estamos buscando compreender os aspectos subjetivos que emergem 

numa configuração constituída a partir da condição do aluno na escola, mas não 

unicamente proveniente deste espaço.  

A subjetividade humana é resultante de um processo complexo e contraditório, como 

afirma González Rey (2005a), proveniente de uma de integração entra a história individual, 

a subjetivação dessa história (ou seja, como o sujeito significa e dá sentido a essa história), 

e o momento atual da sua vida. E a leitura que esse sujeito faz do momento atual é 

influenciada por seus sentidos subjetivos, mas não determinam completamente; o que 

significa dizer que a experiência atual tem potencialidade para criar novos sentidos que 

rivalizam com os passados. 

Os sentidos que integram essas diferentes configurações não são estáticos. Pois toda 

atividade humana envolve a produção de novos sentidos que entram em contato com uma 

determinada configuração subjetiva, que irá influenciar a sua produção e, ao mesmo 

tempo, será afetada por essa atividade (González Rey, 2011).  

Esse é o jogo inseparável entre o psíquico e o mundo material; representado, nesse 

caso, na atividade humana. O sentido não vem puramente da relação externa do 

aprendizado e uso de significados, ele faz parte de um sistema complexo de emoções e 

processos simbólicos para além da representação e da fala explícita, e González Rey 

(2011) sugere o uso do termo “sentido subjetivo” para melhor destacar o seu papel.  
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Dessas conceituações decorre que os fenômenos psicológicos são sempre dinâmicos, 

têm que ser pensados e tratados sempre em termos de configurações subjetivas. A 

personalidade, por exemplo, como uma configuração, afeta a formação de novos sentidos 

nas experiências do sujeito. Ela não é um corpo sólido, uma estrutura, e, por isso mesmo, 

pode sofrer afetações e transformações ao longo do tempo.  

Com isso, parece que a psicologia social deixa de ser uma esfera de conhecimento, 

para compor todo e qualquer estudo sobre fenômeno psicológico, para funcionar como um 

modo de compreensão. González Rey (2003) afirma que cada espaço social é constituído 

por uma configuração subjetiva, mas é afetado, também, por elementos de sentidos 

procedentes de outros espaços sociais e pela história desse próprio espaço.  

Assim, em termos mais objetivos para a pesquisa empírica, o sentido é o resultante 

da conjunção do significado com a emoção. Numa configuração subjetiva, como proposta 

acima por González Rey (2003), podemos dizer que é a emoção que faz a relação com 

outras zonas de significado e sentido procedentes de outros espaços sociais (como família e 

experiência de vida).  

No espaço escolar, por exemplo, os sentidos que são construídos ali provêm dos 

significados compartilhados naquele ambiente, das emoções que a própria escola produz. 

Mas essas emoções e significados não se estabelecem num vazio, o sentido resultante tem 

relação com outras configurações subjetivas.  É possível que um aluno que tenha uma 

experiência familiar que desqualifica a escola tenha um sentido diferente daquele que ouve 

desde cedo que esse espaço é importante e benéfico para a sua vida. Esses alunos são 

afetados emocionalmente de forma diversa. Os significados compartilhados na escola 

podem ser os mesmos, mas a construção de sentido, afetada por outras zonas também de 

sentido, será diferente. 

Dessa forma, González Rey (2005a) vai afirmar que a aprendizagem em sua 

definição subjetiva é um processo que integra as condições atuais da vida do sujeito, a sua 

história de constituição subjetiva (expressa em sua personalidade) e a qualidade dos 

processos de relação que caracterizam a vida escolar na configuração subjetiva do 

aprender.  

Longe de ser um assunto exclusivo da Psicologia da Aprendizagem, como medidas 

de eficácia, o desempenho na escola tem uma relação muito mais ampla do que apenas 
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uma questão binária de aprender ou não aprender. Assim, os objetivos desta pesquisa se 

justificam de uma forma mais clara e importante. O fracasso escolar, ou qualquer outro 

fenômeno que perpassa o espaço da escola, só pode ser compreendido em termos 

subjetivos tomando-se o entendimento dos significados e sentidos que são vivenciados 

nesse espaço e confrontando-os com outros sentidos que atravessam a vida de cada um dos 

sujeitos afetados. 

Talvez o papel das pesquisas empíricas seja saber qual a força, qual impacto, que 

uma determinada situação social de produção de significados tem para afetar a produção de 

sentidos subjetivos e estabelecer novas configurações subjetivas. Isso seria o caráter mais 

geral da compreensão da Psicologia, e daria, portanto, uma resposta mais generalista. Por 

outro lado, esse impacto só pode ser observado a partir da compreensão das 

particularidades da vida de cada pessoa. Nesse sentido, González Rey (2011) conclui que 

os sentidos subjetivos são uma síntese das condições sociais e de vida, eles são resultantes 

de fatores subjetivos envolvidos nos cenários sociais onde os sujeitos vivem. 

E, portanto, não é possível dizer qual o sentido, determiná-lo, mas apenas apontar 

vetores, dizer, numa pesquisa, como ele pode estar atuando, construir um caminho 

interpretativo - no caso da teoria em questão, esses caminhos interpretativos são feitos 

através de indicadores, que serão melhores definidos no capítulo 4. Ele, o sentido, não é 

uma categoria estanque que possa ser medida e determinada. Podemos falar apenas de um 

processo dinâmico movido em determinada direção. 

González Rey (2003) afirma que a subjetividade social da escola é formada pelos 

sentidos gerados no próprio espaço escolar, mas também pelos elementos de sentido 

procedentes de outras regiões dessa subjetividade social. Assim, quando propomos olhar 

para o ambiente escolar e sua produção de sentido e significados acerca do fracasso 

escolar, sua configuração subjetiva é afetada pelos elementos da própria escola, mas 

também por elementos de sentido que atravessam os alunos como relações familiares, 

personalidade, condições econômicas e culturais, dentre outras. A reação de cada criança 

sujeita à configuração subjetiva comum irá levar à produção de sentidos particulares. Mas 

podemos também discutir e observar como processos sociais podem levar a significados e 

seu impacto em cada universo subjetivo particular. 
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A configuração subjetiva é, portanto, o momento onde podemos melhor localizar 

uma reunião de sentidos e significados sobre determinado foco de interesse e estudo. É 

uma descrição momentânea de um processo extremamente complexo e dinâmico, e que, 

para ser estudado, precisa da criação de conceitos e parâmetros como esse. 

Podemos fazer um paralelo de compreensão com o conceito de orbital da Química. 

Na distribuição de elétrons num átomo, o orbital não representa o lugar exato do elétron no 

espaço, posto que sua natureza ondulatória não permite tal precisão. O orbital delimita uma 

região do espaço onde há uma maior probabilidade de encontrar determinado elétron. 

Assim, a configuração subjetiva funciona como uma espécie de orbital; ela nos diz 

aspectos relacionais e de tendência do sujeito sobre determinado situação dentro de um 

complexo sistema subjetivo. 

Essa compreensão em termos relacionais é fundamental para entender espaços 

sociais complexos, como é o caso do escolar. Como Orofino e Zanello (1999) destacam, o 

estudo pode acontecer no espaço físico da escola, mas não podemos esquecer que o espaço 

da constituição subjetiva do aluno vai além.  

É a relação entre o fenômeno do fracasso escolar e suas repercussões e estudo dentro 

das produções de significado e sentido da Psicologia Histórico-cultural que serão 

discutidas no capítulo seguinte.  
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3.0 O fenômeno do fracasso escolar e sua relação com o 
estudo do significado e do sentido 
 

 

 

 

Vimos no capítulo anterior que a questão da subjetividade e da produção de 

significado e sentido constitui um desafio e, ao mesmo, tempo um relevante campo de 

estudo dentro da Psicologia.  

Do ponto de vista assumido aqui, a construção da subjetividade não é uma atividade 

restrita ao indivíduo, mas ela é montada a partir do interjogo subjetivo que acontece com 

outras pessoas, no compartilhamento de significados que vão engendrar, junto com as 

emoções, as formações de sentidos pessoais. 

Considerando-se a importância da relação intersubjetiva, podemos dizer que o ato de 

educar é uma atividade intimamente relacionada com a transmissão de significados, e, 

portanto, capaz de influenciar no desenvolvimento do pensamento e da consciência 

individuais. 

Bruner (2001) afirma que as crianças em crescimento criam significados a partir da 

experiência na escola na medida em que podem relacioná-los com suas vidas e cultura. 

Reitera a importância da escola ao dizer que ela não trata apenas de “matérias”, mas ensina 

modos de pensamento, formas de sentir e de falar proporcionando um espaço de vivências 

específicas. O que ocasiona que a escolarização, independente da forma como é conduzida, 

sempre tem consequências para toda a vida daqueles que foram submetidos a ela. 

Ainda de acordo com o autor, a educação tem um papel crucial para a formação do 

self, que é a experimentação de si mesmo, de se conhecer enquanto agente ativo no mundo. 
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Nesse sentido, os diálogos, as ordens, as práticas, as formas de conceber e tratar o aluno, 

que acontecem no espaço escolar, são ações que exercem influência na construção dos 

sentidos pessoais da criança.  

Galvão (1999) compartilha dessa perspectiva da escola como um espaço de 

desenvolvimento da personalidade da criança na medida em que possibilita uma vivência 

social diferente do grupo familiar. Para a autora, ao participar de grupos variados – dentre 

eles, a escola – a criança assume papéis diferenciados e obtém uma noção mais objetiva de 

si própria. 

Vigotski também enfatiza esse caráter formativo da escola quando diz que: 
potencialmente, a criança contém muitas personalidades futuras; ela pode vir a ser isto ou aquilo. A 
educação produz a seleção social da personalidade externa. A partir do ser humano como biótipo, a 
educação, por meio da seleção, forma o ser humano como tipo social. (2003, p.82) 
 

 

A educação funciona, portanto, como um espaço social onde ocorre a ampliação da 

consciência, estimulando a criação de sentidos individuais e ampliando o modo de ver e de 

se relacionar com o mundo.  

Vigotski (2003) dá uma atenção especial à educação por também compreendê-la 

como capaz de desenvolver modalidades de pensamento complexas. A educação escolar 

provoca mudanças substanciais no desenvolvimento da criança à medida que esta aprende 

conceitos científicos que introduzem novos modos de operação intelectual, modificando, 

assim, sua relação significativa com o mundo.  

Vigotski (1993) faz uma distinção entre conceitos cotidianos e os conceitos 

científicos. Desde cedo, a criança aprende uma série de conceitos sobre o mundo que são 

fruto da sua ação direta no mundo e de suas trocas intersubjetivas. Esses conceitos 

cotidianos permitem que a criança opere sobre a cultura a que tem acesso. Mas quando a 

criança entra na escola, ela aprende uma série de conceitos que, em sua maioria, não são 

resultantes da experiência direta no mundo, provocando mais ainda o desenvolvimento do 

pensamento abstrato e categorial. Esses conceitos científicos vão ampliar os conceitos 

cotidianos e, obviamente, mudar o comportamento da criança frente ao mundo.  

Nesse sentido, o ensino exerce um papel necessário e fundamental nas funções 

psicológicas superiores da criança. O aprendizado é convertido em desenvolvimento e, 

portanto, o precede. Nas palavras de Vigotski (2001, p.116) “o processo de 

desenvolvimento não coincide com o da aprendizagem, o processo de desenvolvimento 

segue o da aprendizagem, que cria a área de desenvolvimento proximal”. 
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O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), proposto por Vigotski 

(2000), enfatiza a importância da relação entre instrução e desenvolvimento. Basicamente, 

a ZDP se refere a atividades que a criança ainda não aprendeu a realizar sozinha, mas que 

pode vir a desempenhar com a ajuda de outro. É através do diálogo, da experiência 

compartilhada, da colaboração e da imitação com o seu grupo social que a criança pode 

desempenhar certas atividades que não faria de forma autônoma.  

Dessa forma, podemos perceber que o professor e os demais colegas têm o potencial 

de intervir nessa zona, desafiando a criança a avançar no seu desenvolvimento através da 

aprendizagem e da ação em atividades novas que ultrapassem os limites das suas 

capacidades cognitivas já estabelecidas. 

O incentivo e desafio da criatividade também são encarados como promotores do 

desenvolvimento para Vigotski (2000). Rego (1999), analisando as implicações 

pedagógicas de sua teoria, sugere que o professor deve agir em sala de aula no sentido de 

estimular essa criatividade através da promoção de atividades desafiadoras. Para a autora, a 

sala de aula não deve se restringir somente a cópias ou repetições, deve permitir também a 

troca de informações e experiências entre os colegas, a livre expressão, a brincadeira. 

Para González Rey (1995), a função da escola deveria ser não só de passar 

conteúdos, mas também de comunicação. Para o autor, tornar a escola um meio 

participativo e interativo, e não só de aprendizagem formal, contribui para que a 

experiência escolar proporcione também o crescimento do aluno como pessoa através do 

desenvolvimento de sua autoestima, de sua segurança emocional, de seus interesses e de 

sua capacidade de se comunicar com o outro. 

De acordo com Alvarez e Del Rio (1996), a atividade e a emergente consciência 

humana da criança se formam e se constroem no exterior, somando sua própria intervenção 

e recursos aos dos adultos, que lhe implicam no meio social. Ou seja, a criança que, 

inicialmente, vê o mundo de uma forma sincrética (um conjunto de coisas indiscriminado) 

vai aprendendo a ver representações e símbolos através do contato com adultos que se 

encontram em um nível organizativo e perceptual superior. E, ao aprender, a criança 

desenvolve-se. 

É nesse sentido que o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal reitera a 

noção de que é na interação com outras pessoas que a criança realiza o seu 

desenvolvimento individual. Isso implica a concepção de que o meio no qual o sujeito se 
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insere tem uma importância fundamental para a organização e complexidade do seu 

pensamento.  

Vigotski entende que as diferenças intelectuais entre crianças devem-se às diferenças 

qualitativas no ambiente social em que vivem. Pois interações sociais diversas promovem 

processos diversos de desenvolvimento (Palangana, 1994). É por isso que a teoria 

vygostkyana não estabelece estágios rígidos de desenvolvimento psicológico, porque este 

não teria um caráter universal, mas seria determinado nas relações sociais que perpassam a 

vida do sujeito constituído sócio-historicamente.  

Para Rego (1999), a preocupação que os trabalhos de Vigotski demonstram com a 

educação escolar é coerente com a perspectiva Histórico-cultural, que considera 

fundamental a análise das condições concretas para o desenvolvimento de um certo tipo de 

cognição. Para a autora,  

Vygotsky chama a atenção para o fato de que a escola, por oferecer conteúdos e desenvolver modalidades 
de pensamento bastante específicos, tem um papel diferente e insubstituível na apropriação pelo sujeito da 
experiência culturalmente acumulada. (p. 103) 

 
No processo interativo que envolve a aprendizagem, Vigotski (1993, 2000, 2003) 

enfatiza a importância da mediação de indivíduos mais experientes que, de uma certa 

forma, orientam a criança dentro do grupo cultural. Dessa forma, o desenvolvimento não é 

encarado como espontâneo, mas como um processo compartilhado. A atividade individual 

da criança não é condição única para se desenvolver, os processos interativos também são 

conduzem esse processo. 

Assim, o professor tem uma importância mais determinante sobre o desenvolvimento 

infantil. Na escola, ele é o agente mais experiente e que tem o poder de incentivar ou vetar 

certas experiências das crianças em sala de aula. De acordo com Rego (1999), na 

perspectiva vigotskiana o professor tem um importante papel nas dinâmicas das interações 

interpessoais e na interação das crianças com os objetos de conhecimento. Ele pode criar 

condições que favoreçam a imitação, observação e reprodução de modelos. 

Ou seja, o processo de transmissão de conhecimento que acontece nas escolas 

envolve uma interação, uma relação intersubjetiva. A educação é uma atividade social que 

não pode acontecer sem o envolvimento de uma relação interpessoal, implicando numa 

importância não apenas acerca do que se ensina, mas também quem e como se ensina. 
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Assim, o professor tem um papel preponderante no espaço escolar, constituindo-se como o 

principal responsável pela educação da criança. 

Os estudos que envolvem o papel e o comportamento do professor em sala de aula 

tendem a adotar a ótica do processo-produto (Montero, 1996). Tais estudos centram-se nos 

comportamentos instrutivos eficazes em promover uma evidência empírica acerca da 

melhoria do rendimento cognitivo dos alunos.  

Vê-se, portanto, nesses estudos, uma preocupação com a relação entra a docência e a 

eficácia dos alunos. O professor é visto como um transmissor de informações e o aluno, 

como o sujeito que deve absorver bem o conteúdo das matérias que fazem parte do 

currículo escolar. É claro que o desempenho cognitivo da criança provocado pela sua 

participação em situações educativas é um fato importante, e, conseqüentemente, se tornou 

objeto de estudo da Psicologia da Educação conforme aponta Coll (1996). No entanto, 

acredita-se que tais estudos podem estar ignorando uma relação social muito mais ampla 

que acontece no espaço escolar, tendo em vista, conforme aponta Tacca (2005), o tempo 

em que se passa na escola e o valor cognitivo-afetivo das relações que nela se estabelecem.  

O professor em sala de aula não se resume apenas a passar conteúdos escolares; em 

seu processo completo de comunicação, envolvendo aí tom de voz, expressões corporais, 

olhar, está expressando sua subjetividade através do que González Rey (2003) chama de 

“expressão extra verbal”. De acordo com o autor, essa mensagem afetiva, evidencia 

indicadores conscientes e inconscientes ao próprio professor.  

O fato de cada professor adentrar outros meios sociais, de participar de diversos 

sistemas simbólicos, vai compor um sentido único do que seja a infância. Esse sentido 

particular vai se expressar nos seus significados práticos, nas relações práticas que mantém 

no cotidiano escolar, no que exige de seus alunos. Assim, vê-se que o processo de 

educação é produtor de subjetividades e não apenas de qualificações intelectuais, apesar de 

se ver que a programação pedagógica frequentemente se omite frente à importância dessa 

interação.  

Segundo Vigotski (2003), o professor é o organizador do meio social educativo, o 

regulador e o controlador de suas interações com o educando, que, a partir da modificação 

do meio, vai educando a criança. Ou seja, o professor detém o poder, no espaço escolar, de 

dar significação ao meio social, é o agente responsável pelo intercâmbio entre a criança e o 

mundo que a escola quer ensinar.  
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Nessa relação, Swartz (1997) afirma que os significados não são transacionados entre 

alunos e professores, mas há uma imposição desse último, de significados simbólicos 

legitimados. A partir dessa concepção pode-se afirmar que, no espaço da sala de aula, a 

relação que se estabelece entre a criança e o professor é, em geral, heterônoma, o que 

significa dizer que o professor se encontra numa posição de poder, de controle e, por isso 

mesmo, de coação. Dessa forma, os significados passados às crianças são tomados como 

uma verdade que, de um modo geral, pode ser inquestionável por elas. 

Ao exercer as práticas educacionais, o professor baseia-se em um conjunto de 

crenças sobre as mentes das crianças (Bruner, 2001). Pode-se dizer que essas crenças estão 

baseadas em conceitos científicos, em vivência pessoais, no conhecimento do senso-

comum, que conjuntamente compõem o sentido do professor acerca do que seja uma 

criança e de como deve ser tratada. Esse sentido será externalizado através das práticas 

escolares ao tempo em que serão apreendidas sob a forma de significados pela criança; 

significados que compreenderão o que é ser aluno, o que esperar de si com a vivência 

escolar, como dá sentido aos eventos que acontecem nesse espaço.  

Pêcheux (1969) argumenta que todo processo discursivo supõe, da parte do emissor, 

uma representação das representações do receptor, isto é, sua habilidade de imaginar onde 

seu ouvinte se “enquadra”, o que “ele vai pensar”. A partir dessa concepção, o professor, 

ao se dirigir discursivamente aos seus alunos, tem em mente uma elaboração de quem são 

essas crianças, que orientará os modos de educar e de comunicar. 

Não se pode, no entanto, partir da hipótese de que há uma cumplicidade prévia de 

valores e linguagem entre o educador e o educado (Bourdieu, 2001). De acordo com 

Nicolaci-da-Costa (1987), em todo processo de socialização há, em potencial, o problema 

da descontinuidade entre sistemas simbólicos internalizados em diferentes momentos da 

vida. O que se quer dizer com isso é que a experiência da escola – que pode ser 

denominada de segunda socialização – muitas vezes entra em conflito com a vivência que 

a criança teve até então.  

A Língua é conceituada por Bourdieu (2001) como um instrumento do pensamento 

que fornece um sistema não só de categoria como também de sintaxe e de vocabulário 

mais ou menos rico; de maneira que a aptidão para decifrar e manipular estruturas 

complexas parece função direta da complexidade da estrutura da língua inicialmente falada 

no meio familiar, que lega sempre uma parte de suas características à língua adquirida na 
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escola. Assim, a influência da escola e seus sujeitos não se inscrevem num vazio; a criança 

traz consigo, ao se relacionar com o outro-professor, suas significações apreendidas no seio 

familiar.  

Essas questões não podem ser descartadas em um estudo acerca do papel do 

professor e da vivência escolar na construção dos sentidos pessoais da criança, da sua 

subjetividade.  

Tacca (2005) afirma que, no contexto da sala de aula, quando qualquer mensagem é 

comunicada, cada sujeito vai significá-la de uma maneira diferente. Para a autora, as 

práticas escolares, principalmente através da dinâmica discursiva, implicam a emergência 

de múltiplos sentidos, na medida em que a palavra é orientada para diversos sujeitos. Ou 

seja, embora aconteça uma convergência que garanta um entendimento – propiciado pelo 

caráter predominantemente social do significado – a apropriação do conhecimento é 

pessoal, marcada por sua história de vida singular.  

Assim, a produção de sentidos pessoais da criança através da apreensão dos 

significados de infância existentes no espaço escolar é um fenômeno complexo. O ensino 

sistemático não é o único fator responsável pelo desenvolvimento infantil. As relações 

interpessoais, o ambiente concreto, as brincadeiras, compõem o espaço escolar como um 

lugar muito singular e importante para a criança. 

 A centralidade que a escola passou ter na constituição da infância, a partir da 

Modernidade, levou-a a ter a função de formar a criança com determinados atributos para 

adentrar no mundo adulto. O surgimento de um significado de infância, tal como 

compreendido a partir do século XIX e muito bem exposto por Ariès (1981), demandou 

certos modos de escolarização.  

Muito antes do advento da escrita, no período Paleolítico, o homem já transmitia 

oralmente aos seus descendentes os costumes, as formas de produção, os ritos e os mitos 

de cada comunidade (Dias, 1999). A transmissão de conhecimento é, portanto, uma prática 

que faz parte da pré-história do homem; e a ela está associada à instrumentalização do 

grupo para a manutenção de certas atividades – como colheita, preparação da terra para 

plantio, fabricação de armas etc – que possibilitaram não só a sobrevivência da espécie, 

como também a complexidade das tarefas e a divisão das mesmas. 
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Mas foi na Grécia, de acordo com Cambi (1999), que se deu a passagem da educação 

(como práxis, como transmissão de uma tradição) à pedagogia (como teoria e como 

construção de modelos autônomos e inovadores em relação à tradição). É no mundo greco-

romano que se observa na cultura ocidental a criação de escolas e sua obrigatoriedade a 

todos os homens livres (excluindo-se, portanto, mulheres, escravos e estrangeiros) logo que 

completassem 7 anos, durando no mínimo até os 16 anos (Dias, 1999).  

Durante a Idade Média não existia uma concepção de desenvolvimento infantil e de 

escolarização com finalidade preparatória, os colégios se caracterizavam, de acordo Ariès 

(1981), pela falta de gradação, de sequenciamento dos assuntos, pela mistura de pessoas de 

diferentes idades em uma mesma sala e pela liberdade dos alunos – estes podiam sair e 

entrar na escola como bem entendessem. 

O cristianismo, no século XII, influenciou o aparecimento de uma certa concepção 

de infância como uma fase da vida com características peculiares, pois via a criança com 

um ser ingênuo que necessitava de cuidados especiais para que não fosse corrompida pelo 

mal (Moro, 1994). Assim, era imprescindível uma assistência diferencial aos infantes 

imbuída já por um incipiente sentimento de cuidado e proteção. Essa ideia é muito 

provavelmente fruto da imagem expressa por Santo Agostinho no século IV e início do 

século V, que, de acordo com Badinter (1985), via a criança como fruto do pecado cuja 

natureza corrompida deveria ser combatida para se tornar o adulto bom e piedoso digno do 

perdão divino. Tal imagem da criança justificava o uso de castigos físicos (varas, 

palmatórias) para educá-la6 já que seria preciso domar a sua natureza facilmente 

corruptível pelo “maligno”. 

Uma ideia oposta surge no século XVII no Emílio de Rousseau, argumentando que a 

infância não é corrupta, mas sim corruptível. Não é algo contra o que se deve lutar, mas é 

preciso cuidá-la para que não se deforme no erro. O mestre de Emílio tem uma 

preocupação com a sua formação, com a sua educação para que desenvolva a Razão e saia 

do estado de alta receptividade em acreditar em qualquer opinião (Rousseau, 1762/ 1973). 

De acordo com Cambi (1999), o Emílio teve uma enorme importância na evolução do 

pensamento pedagógico moderno, principalmente na difusão da idéia da infância como 

idade autônoma e dotada de características e finalidades específicas.  

6 A palavra educar, em latim, significa endireitar o que é torto ou mal formado (Badinter, 1985).  
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Dessa forma, o espírito iluminista de Rousseau da crença na Razão humana é um 

exemplo de uma específica concepção de infância que começa a se formar; concepção essa 

que vê a criança enquanto um ser incompleto, frágil e que necessita de formação especial, 

guardando em si a possibilidade do vir a ser. 

Assim, o modelo escolar que começa a se formar a partir da Modernidade 

corresponde à consciência de uma específica particularidade infantil. Essa particularidade 

demanda um conjunto de técnicas de cuidado, proteção, interdições específicas ao infante. 

Tal forma de perceber e tratar a criança, ou seja, esse significado de infância torna a 

criança objeto de respeito, uma criatura especial, diferenciada, com necessidades 

específicas e que precisa, portanto, estar separada e protegida do mundo adulto. 

É o século XIX, ao assistir o surgimento de uma nova configuração social, de um 

espírito individualista crescente, que irá fomentar o surgimento de um significado de 

infância que compreende a criança como um ser que ainda não é adulto e que não pode 

tornar-se adulto sozinho.  

 O homem encontra-se em uma sociedade em crescente complexidade: significativo 

aumento demográfico, urbanização, mudanças funcionais, divisão do trabalho, etc., onde 

passa a existir uma relação de interdependência muito grande entre os indivíduos. Dessa 

forma, para essa sociedade funcionar, requer um sistema rígido de acordo e ordem entre 

seus membros. De acordo com Elias (1990), para ser possível a existência de tal 

organização societal, é preciso um sistema de modelação social pelo qual o indivíduo é 

habituado desde pequeno a um sistema de autocontrole. 

Diante do exposto, a criança necessita vivenciar um período (a infância) de 

treinamento para a aquisição de hábitos e condutas concernentes à demanda dessa 

sociedade. E o adulto passa a ser, então, aquele sujeito que já passou por uma etapa longa e 

incessante de modelação e disciplinamento social.  

Para Mello Neto e Martinez (1994), a separação da criança se deu tanto em nível 

topológico – na especificação de lugares sociais reservados ou interditos a ela – como em 

nível do pensamento, permitindo a existência da criança como objeto de observação, de 

forma a possibilitar a constituição de saberes sobre a infância. Moreira Leite (1997) 

sustenta a tese de que estudos sobre a infância são resultados de necessidades práticas da 

escolarização de caráter universal que começou a ser implantada no fim do século XIX. 
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Assim, a partir dessa época, se observa o surgimento de disciplinas de status científico 

(Pediatria, Pedagogia, Psicologia infantil) que estabelecem discursos de verdade sobre a 

criança (Castro, 1998). O sentimento de infância é colonizado por saberes que não apenas 

dizem o que é ser criança como, também, do que precisa. O discurso científico vai compor 

com outras instituições sociais o que entendemos por infância, bem como o tratamento que 

damos às crianças e os sentimentos que temos em relação a elas.  

De acordo com Dixon e Lerner (1999), foi a teoria evolucionária de Darwin que 

preparou o caminho para uma análise científica de progresso e de continuidade, entre o 

homem e as outras espécies e entre o adulto e a criança. Nesse mesmo período, surgiu uma 

preocupação social de administradores educacionais interessados na educação em larga-

escala derivada de um aumento na população de crianças (Dixon & Lerner, 1999), 

surgindo consequentemente uma necessidade de saber sobre as capacidades cognitivas em 

determinadas fases da vida. Ainda de acordo com os autores, é também no século XIX que 

se percebe uma crescente produção de biografias de infância.  

O que se observa, portanto, é que a criança começa a ganhar uma certa notoriedade 

não pela sua condição em si, mas pelas expectativas que se depositam em seu futuro. Era 

preciso, assim, educar a criança com vistas aos objetivos já expostos aqui ao tempo em que 

havia uma credibilidade em franca ascensão à ciência que ditava verdades sobre as mais 

diversas esferas de saber. Estava constituído, portanto, o cenário propício para o 

aparecimento da Psicologia do Desenvolvimento e para um reconhecimento social acerca 

de sua importância.  

É nesse momento que se cria também todo um aparato familiar e escolar provedores 

da disciplina infantil. A partir do século XIX, essas duas instituições tornam-se cada vez 

mais centrais para a experiência formativa do sujeito e para a reprodução de padrões de 

conduta social. A escola passa a ser o lugar da criança, que é, então, apartada do convívio 

social direto com os adultos, como acontecia na Idade Média. A aprendizagem social passa 

a acontecer em espaços bem delimitados e exclusivos para a criança: a escola.  

Isso não significa dizer que não existia família nem escola até então; mas a família 

passa a ser vista como uma instituição com funções educacionais e a escola como centro 

preparador para o ingresso da criança no mundo adulto (Foucault, 1991). Dessa forma, o 

século XIX estabelece um diálogo de determinação recíproca entre infância e 

escolarização, o que torna a categoria aluno estreitamente associada à infância.  
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Até por volta de 1870, a população mundial permaneceu analfabeta e o ensino 

primário era negligenciado; limitava-se a ensinar leitura, aritmética e obediência moral 

(Hobsbawm, 2005). De acordo com Patto (2008), é somente a partir do século XIX, em 

países capitalistas e prósperos, que a escola adquire o prestígio de um instrumento de 

ascensão social. Ela passa a ser vista também como um papel importante na missão da 

construção das nações. Inicialmente a escola é um objeto de desejo da burguesia crescente, 

e, com o passar tempo, passa a ser almejada também pela classe trabalhadora – quando vê 

nela uma oportunidade de sair da condição de miséria em que vive –  e vai fazer com que 

no final do século XIX e início do século XX, a pressão popular por educação seja a 

responsável pela expansão da rede escolar nos países capitalistas centrais  (Patto, 2008). 

Para Faria Filho e Sales (2002), uma das facetas fundamentais do estudo da história 

da infância é a compreensão da história dos discursos e das instituições que dela se 

ocupam, particularmente a escola. Ainda segundo os autores, os sujeitos responsáveis pela 

institucionalização da escola e pelo desenvolvimento dos processos de escolarização 

acabaram por produzir a própria infância como fenômeno social. Corroborando essa ideia, 

Gimeno-Sacristán (2005) vai afirmar que a infância construiu em parte o aluno, e este 

construiu parcialmente a infância; ambos os conceitos compartilham um mesmo 

significado porque foram construídos simultaneamente.   

De acordo com essa concepção, a exigência de um novo homem, e, 

consequentemente, o advento de um sentimento de infância, relacionam-se com a 

ocorrência de mudanças profundas na maneira da escola se comportar para com os seus 

alunos. Podemos dizer, então, que o que a escola ensina está sempre subordinado ao 

homem que cada sociedade pretende e necessita formar. 

Dessa forma, os colégios modernos passarão a significar um instrumento de iniciação 

social, de passagem do estado de infância ao do adulto (Ariès, 1981). Com o renascimento 

das cidades, a formação dos Estados nacionais e a expansão marítima, argumenta Dias 

(1999), a educação voltou à cena com um papel importante: preparar as crianças, desde 

cedo, na prática da leitura, da escrita, domínio de cálculos matemáticos, para que 

pudessem, ao final desse processo de aprendizagem, ocupar os novos ofícios que surgiam. 

Para Cambi (1999), o homem Moderno liga-se à experiência da vida individual e social 

independentemente de uma determinação religiosa hegemônica, dirige-se para um novo 

âmbito do saber – científico-técnico – para interpretar o próprio mundo e transformá-lo. 
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Nesse novo cenário, fiel à lógica e à razão, as disciplinas são delimitadas e a Pedagogia se 

consolida como ciência. 

Nas sociedades ocidentais, a educação escolar tem sido o modo dominante por meio 

do qual as novas gerações são inseridas na tradição. A escola é a grande responsável pela 

formação intelectual e disciplinar (civilizada) e tem funcionado como uma instituição 

mediadora da socialização do sujeito.  

A escola Moderna inscreve-se justamente em favor da formação do homem moderno 

demandando um tipo específico de funcionamento e organização. Dessa forma, a escola se 

articula em torno de determinados conhecimentos e comportamentos. Há uma 

racionalização da aprendizagem com sequenciamento dos assuntos, agrupamento das 

crianças por idade, práticas repressivas, disciplinamento do corpo, sistema de avaliação.  

A criança que o colégio Moderno compõe é sempre vigiada, agrupada por mérito e 

por idade, permeada por rituais de organização, por punições e recompensas, demarcada 

por uma temporalidade rotineira e obediente ao professor (Boto, 2002). Foucault (1991) 

chama de comunicações reguladas o conjunto de atividades próprias ao espaço escolar 

(lições, questões e perguntas, ordens, exortações, sinais codificados de obediência, marcas 

de diferenciação do “valor” de cada pessoa e dos níveis de conhecimento) às quais estão 

submetidos professores e alunos numa relação sutil de poder cuja função principal é 

moldar a criança para que seja aquilo que a sociedade necessita: um adulto que assimilou 

bem as normas sociais. 

Assim, pode-se dizer que a escola Moderna demarca o nível de consciência de uma 

dada sociedade quanto à peculiaridade da infância, criando ali uma espécie de limbo onde 

a criança será preparada para ingressar na sociedade na condição de adulto e só a partir daí 

ter autonomia para gerir sua vida. Note-se que se a criança é apartada de certa forma do 

meio social, ao mesmo tempo ela sofre um constante processo de socialização promovido 

pela escola, que em última instância visa promover sempre a adaptação do indivíduo à 

sociedade. 

Nas sociedades ocidentais, a educação escolar tem sido o modo dominante por meio 

do qual as novas gerações são inseridas na tradição. A escola é a grande responsável pela 

formação intelectual e disciplinar (civilizada) e tem funcionado como uma instituição 

mediadora da socialização do sujeito.  
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De acordo com Cambi (1999), o mundo Moderno se organiza em torno dos 

processos de civilização, racionalização e institucionalização. O Iluminismo traz o novo 

modelo de mentalidade e cultura, conformando uma sociedade alicerçada sobre a Razão. 

Para Elias (1990), nessa nova sociedade há uma interdependência maior entre os sujeitos e, 

conseqüentemente, uma demanda maior do Estado pelo controle das pessoas, que deveriam 

viver em paz entre si e, assim, assegurar a soberania estatal. Santos (2001) descreve o 

Estado como aquele que tem sido desde o século XVII e, sobretudo, desde o século XIX, a 

unidade política fundamental do sistema mundial e o seu impacto nas demais esferas 

sociais foi decisivo. Nessa configuração, a cidadania é constituída pelas relações sociais 

entre o Estado e os cidadãos e nela se gera uma forma de poder, a dominação, que 

estabelece a desigualdade entre cidadãos e Estado. 

Então a Modernidade gira em torno do Estado cujo poder é exercido através das suas 

instituições de controle sobre os indivíduos, como a instituição escolar. Nesse sentido, a 

necessidade por uma modelação das emoções e controle dos impulsos vai se tornar 

imperativa para a manutenção do mundo moderno. A escola como instituição representa o 

poder do Estado, tendo o dever de preparar os indivíduos a se conformarem com os seus 

interesses, ou seja, com a conservação da ordem, do status quo. 

Tudo isso implica uma nova forma de educação e uma nova escola: mais laica, mais 

democrática, mais disciplinar, controladora e normalizadora. Para operar na sociedade 

ordenada que passou a se configurar, os modelos educativos devem visar a formação de 

um sujeito moral, autocontrolado e dotado de razão. Nesse sentido, Gimeno-Sacristán 

(2005) argumenta que as escolas modernas se configuraram como espaços fechados, 

sintetizando um modelo de funcionamento que serve, ao mesmo tempo, para as funções de 

acolher, assistir, moralizar, controlar e ensinar grupos numerosos de menores.  

De acordo com Cambi (1999), no curso dos anos, a escola se racionaliza e se laiciza, 

tornando-se cada vez mais submetida ao controle e à planificação por parte do poder 

público. A educação, então, passa a fazer parte das políticas dos Estados, passa a ser mais 

estruturada, pragmática e subsidiada por conhecimentos científicos – principalmente pela 

Pedagogia e pela Psicologia. 

Para as autoras Tunes, Tacca e Mitjásn Martinez (2006), o conhecimento escolar é 

caracterizado por seu formato didático, reduzido, simplificado e orientado pelos conceitos 

científicos. E é o acesso a esse conhecimento que pode gerar diferentes oportunidades 

sociais e, por isso, a escola é um ideal não só da sociedade como de seus sujeitos. 
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A educação configura-se também como dispositivo para a emancipação do homem 

através do desenvolvimento intelectual e para o exercício da sua liberdade e igualdade, na 

medida em que é universal (Cambi, 1999). Por outro lado, a criança a ser educada é 

conformada a um modelo específico de homem que o Estado pretende formar: um homem 

para o trabalho, um cidadão civilizado; e para tanto deve adquirir certas competências e 

comportamentos conformados às regras sociais. Para unir esses objetivos aparentemente 

dicotômicos, a educação precisa adotar sistemas específicos de controle institucional.   

Segundo Benelli (2003), a sociedade moderna plasmou um dispositivo pedagógico 

autoritário, baseado no poder disciplinar implementado em todas as suas minúcias. Nesse 

sentido, a escola deve não apenas fornecer uma instrução formal como também uma 

disciplina social; é a escola do controle, da disciplina, da docilização dos corpos da 

criança. Gimeno-Sacristán (2005) descreve perfeitamente essa configuração complexa das 

escolas onde muitas vezes a necessidade de disciplina suplanta o ensino acadêmico: 
O fato de não serem voluntárias, de arrastarem uma tradição centrada explicitamente em disciplinar, de 
ensinarem conteúdos que não são de interesse para aqueles que ali estão, por obrigação, e de terem de 
controlar grupos numerosos de indivíduos num espaço fechado gerou uma cultura dedicada a manter uma 
ordem (...). A ordem é imprescindível para o desenvolvimento do trabalho confiado às escolas, e isso 
obriga a manter uma disciplina. No entanto, é muito comum a cultura da ordem gerada pelas instituições 
ser vista e se sustentar como um valor em si mesma, sendo imposta acima da disciplina estritamente 
necessária para realizar as aprendizagens acadêmicas e conseguir as finalidades próprias da educação 
moderna. (p.132-133) 
 

 

A escola passa a ser organizada através da aprendizagem gradual, seguindo estágios 

universais, disciplinando os gestos e as disposições do corpo.  O “Guia das escolas Cristãs” 

de João Batista La Salle (1651-1719), oferece uma amostra das práticas institucionais 

concebidas para controlar as crianças no início do século XVIII. De acordo com Gimeno-

Sacristán (2005), esse guia é um exemplo do papel que a disciplina ocupou na gestação de 

um modelo de educação visando a submissão do aluno ao poder disseminado nas 

instituições educacionais.  

A relação da escola com a disciplina é algo tão estrutural da concepção moderna de 

escola, que, como afirmam Xavier e Rodrigues (1997), até os dias de hoje tem-se um 

entendimento muito rígido dos comportamentos que se espera e se exige dos seus alunos. 

De acordo com as autoras, a escola não consegue assimilar as diferenças de cultura, 

valores, comportamentos e atitudes que não sejam os hegemonicamente dominantes, e tudo 

o que escapa à norma é considerado indisciplina. 
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A ideia da educação moderna trouxe com ela o controle através das notas e da 

relação com o a figura do professor. De fato, é nele que está depositado o saber avaliar se o 

aluno cumpriu os objetivos esperados do currículo, é ele a figura cotidiana de autoridade 

com a qual a criança tem de lidar e atender às expectativas. Se as escolas passam a ser um 

instrumento de manutenção e formação do sentimento de infância, o professor passa a ser o 

agente direto responsável pela transformação dos discursos instituídos sobre a criança em 

práticas dirigidas a ela.  

Assim, não se pode deixar de enfatizar o papel do professor. De acordo com 

Gimeno-Sacristán (2005), ele é uma figura resultante da acumulação de quatro processos 

históricos: 

 Em primeiro lugar, como suplente que irá assumindo o papel dos pais no cuidado, guia e educação dos 
menores pertencentes à burguesia e, mais tarde, às classes altas; em segundo lugar, como substituto 
encarregado de cuidar, vigiar e moralizar os filhos das famílias que não podem ou não querem 
desempenhar essa função; em terceiro lugar como “especialista” que assume o quase monopólio da 
difusão de alguns saberes que foram sendo impostos como mais úteis, prestigiosos e legítimos 
(fundamentalmente os que têm como chave de acesso a leitura e a escrita), em detrimento de outros; 
finalmente, como figura leiga que assume em nome da sociedade, representada pelo Estado, a missão de 
educar e difundir um determinado projeto cultural a serviço dos interesses gerais daquela. (p.128) 
 

 

No período entre guerras, surge um movimento de vanguarda que questiona 

profundamente o papel da escola tradicional: o movimento da Escola Nova (Cambi, 1999). 

Para Galvão (1999), a educação tradicional tendo por objetivo transmitir a herança 

intelectual da sociedade, prioriza a ação dos adultos sobre a juventude e acena com a 

perpetuação da ordem social. Por outro lado, o movimento da Escola Nova, ao romper com 

a opressão do indivíduo pela sociedade, acaba por desprezar as dimensões sociais da 

educação, preconizando o individualismo, valorizando a espontaneidade da criança e 

querendo libertá-la dos ditames sociais e familiares.  

Conforme enfatiza Patto (2008), o ideário escolanovista abrangeu não apenas 

questionamentos técnicos acerca da prática do ensino, mas teve também um caráter 

político que lutava pela ampliação da rede de ensino fundamental e por sua 

democratização. Em seus aspectos técnicos, minimizava o papel do professor, a criança 

ficava mais livre para guiar o seu desenvolvimento de acordo com sua experiência 

individual com o mundo. A aprendizagem era encarada como um processo espontâneo – 

vindo do conhecimento prático com o mundo – individual e natural. 
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Pode-se dizer que o movimento escolanovista representou uma mudança sutil nas 

representações das práticas escolares. Nele se configura uma percepção um tanto 

diferenciada dos corpos infantis e do potencial educativo de novas modalidades de 

organização do tempo e do espaço escolares. No entanto, Nicolaci-da-Costa (1987) fez um 

estudo comparativo das pedagogias Tradicional e Nova, argumentando que ambas são 

formas de controle sobre a criança. Enquanto na pedagogia tradicional o professor exerce 

um controle direto, aberto, sobre a criança, a pedagogia nova faz um controle sutil, onde a 

criança é levada a achar que age de acordo com a sua vontade quando, na verdade, é o 

professor que orienta as suas possibilidades de escolha. Há apenas uma diferença na forma 

como o controle se apresenta. 

De fato, se partirmos da perspectiva de que o modo de escolarização que se 

configurou a partir da Modernidade foi moldado de acordo com as necessidades sociais 

que se apresentaram, o movimento da Escola Nova deve ser tomado como uma mudança 

na forma da escola se comportar para com seus alunos, mas não como uma ruptura total 

com o modelo Tradicional. Pois ambos os modelos ainda são tributários de uma 

engrenagem social mais ampla, que vê a escola como instituição fundamental para a 

formação do sujeito e que compartilha o mesmo significado de infância. Os objetivos 

gerais da escolarização são mantidos nos dois modelos: acolher e disciplinar a criança para 

que possa adentrar no mundo adulto.  

Para Rego (1999), a escola Moderna produziu o professor como o único detentor do 

saber; é ele quem corrige, avalia e pune as produções e comportamento dos alunos, 

detendo-se quase que exclusivamente no produto da aprendizagem, naquilo que a criança é 

capaz de fazer sozinha. Ele também tem a responsabilidade de acolher a criança que sai do 

seio familiar e que vai começar a adentrar ambientes diferentes, com conteúdos e 

regulamentos específicos.  

Nesse sentido, Gimeno-Sacristán (2005) afirma que o professor é visto como aquele 

que deve cuidar das crianças, ter estreitas relações afetivas com elas e, ao mesmo tempo, 

ter um papel disciplinador, vigilante e fornecer o ensino institucionalizado. O autor ainda 

argumenta que esse modelo de um professor afetuoso nos primeiros anos escolares 

conecta-se com as teorias psicológicas de desenvolvimento que começam a surgir nesse 

período e que vêem os primeiros anos de vida como fundamentais para a construção da 

personalidade do sujeito.  
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Desse modo, o professor do ensino fundamental além de funcionar como um 

disciplinador, atendendo às normas do Estado, deve assegurar à criança uma afetuosidade 

esperada pela família zelosa e pelo significado de infância que se configurou na sociedade 

Moderna.  

Para Zanella e Cord (1999), qualquer instituição de atendimento infantil, ao cumprir 

o seu papel de cuidar, socializar e educar, veicula significados nas ações das professoras 

em relação às crianças que são constitutivos dos sujeitos em relação. 

A relação que o professor estabelece com a criança depende do que ele considera que 

a mesma precisa, do significado de infância que compartilha. De acordo com Bruner 

(2001), as interpretações do significado refletem não apenas histórias idiossincráticas de 

indivíduos, mas também as formas canônicas da cultura de construir a realidade. Ou seja, 

os significados são produções de uma cultura, mas são vivenciados por consciências 

individuais que integram as experiências, as emoções, os valores, o contato sensível com o 

mundo, participando, portanto, da elaboração de sentidos próprios. E, através do 

conhecimento de significados culturais e sentidos pessoais acerca de determinado objeto, é 

possível compreender a prática que se dispensa a esse mesmo objeto.  

Os professores reproduzem em suas práticas em sala de aula os discursos sociais que 

se dirigem às crianças ditados pela Declaração Universal dos Direitos da Criança, pelas 

teorias pedagógicas, pelas teorias psicológicas, pela pediatria, pelo Estado, entre outros. 

Discursos que definem, em maior ou menor escala, o que é ser criança e do que elas 

precisam. Mas o professor não é um mero reprodutor dos discursos instituídos; seu 

significado de infância compõe-se entre a influência das instituições mais formais, e às 

suas experiências mais idiossincráticas. E alguns trabalhos têm contribuído para a 

compreensão de que a sua atividade individual, no âmbito dessa sociedade, fará com que se 

aproprie, reformule e reconstrua compreensões próprias do fenômeno.  

Boto (2003) afirma que o professor traz para a sala de aula sua concepção de seu 

trabalho, seus preconceitos, seus receios e suas deficiências pessoais, suas ambições, sua 

humildade e afeição. Por isso, os professores têm também uma apropriação singular do que 

é ser criança e, concomitantemente, compartilham semelhanças entre si nos modos de 

tratar a criança. Essas semelhanças são constituídas pelas atividades pré-definidas acerca 

do papel social do professor. 
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O estudo de Nóvoa (1992), com base em pesquisas com o professorado português, 

também compartilha dessa concepção, ao constatar que professores, convivendo em 

diferentes cenários com diferentes realidades, constroem a sua própria prática pedagógica. 

Eccles e Roeser (1999) fizeram uma revisão das pesquisas em Psicologia do 

Desenvolvimento que têm considerado as influências dos contextos extras familiares sobre 

o desenvolvimento humano, principalmente a escola. Eles argumentam que a partir do ano 

de entrada na escola até o ano em que completam a educação formal, as crianças e 

adolescentes gastam mais tempo na escola do que em qualquer outro lugar fora de casa. 

Consequentemente, instituições educacionais desempenham um papel central tanto na 

promoção de aquisição de conhecimento pelas crianças, quanto no modelamento dos 

modos através dos quais elas aprendem a regular sua atenção, emoções e comportamento. 

De acordo com esses autores, as crenças dos professores, em relação à criança, à escola 

etc., também têm um papel preponderante sobre os alunos. Essas crenças têm importantes 

implicações para o desenvolvimento das crianças porque influenciam a natureza das 

interações entre professores e alunos. 

De acordo com Gimeno-Sacristán (2005) 

para descobrir os parâmetros a partir dos quais compreendemos, agimos em relação aos menores e 
avaliamos o comportamento do aluno, devemos analisar os discursos que organizam as percepções e os 
princípios para a ação que guiam os adultos em relação aos menores em geral. (p.19) 

 

Assim, o professor é uma figura de autoridade e seu olhar reflete os objetivos 

institucionais da concepção de Escola e espera das crianças determinados desempenhos. 

Ao realizarem as suas atividades institucionalmente constituídas e determinadas, 

estabelecem um diálogo constante entre os programas pedagógicos e seus sentidos pessoais 

que se relacionam com aspectos específicos de sua inserção micro social. Esse diálogo 

orienta, portanto, o surgimento de uma prática pedagógica própria, que é orientada, 

principalmente, pelos significados de infância, de aluno e de aprendizagem que os 

professores compartilham. Ou seja, como concebem o que é ser criança e do que ela 

precisa e de que forma seu papel como profissional da educação pode promover a vivência 

dessa infância.  

Coll e Martí (1996) afirmam que todo professor sabe, com freqüência, que não basta 

colocar o aluno em contato com o conteúdo do ensino para que então aprenda. A maioria 

dos conteúdos que são trabalhados na escola, segundo os autores, possui um nível de 
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complexidade que torna difícil sua assimilação sem uma ajuda direta. Ou seja, tal 

colocação põe em evidência a natureza interativa do processo de aprendizagem. 

No ambiente escolar, o professor é o principal responsável pela promoção do 

desenvolvimento infantil. Para Bohoslavsky (1997), é o papel de sujeito do saber que o 

professor assume que o coloca numa posição de superioridade frente aos seus alunos e que 

faz com que esse saber passe, então, a ser instrumento de coerção com o qual ele pode 

instaurar o poder na sala de aula. 

Ele, o professor, exerce sobre a criança uma influência assimétrica, é a autoridade 

que detém os instrumentos que a criança precisa adquirir, é a figura que assume a 

responsabilidade pela manutenção da ordem. Assim, o professor não pode ser 

compreendido como simplesmente aquele que desafia a criança com novos assuntos para 

que esta desenvolva suas novas estruturas cognitivas, mas, sim, como aquele que participa 

mais ativamente da construção do pensamento da criança. 

Gilly (1980) e Rogers (1987) fizeram revisões dos trabalhos realizados acerca da 

representação que os professores têm de seus alunos. De um modo geral chegaram às 

mesmas conclusões: de que os professores dão especial importância ao grau de 

conformidade dos alunos à consecução dos objetivos da escola. Os comportamentos 

valorizados pelos professores seriam a atenção, participação, motivação, respeito às 

normas de relação com os colegas, interesse pelos assuntos dados em sala de aula... Enfim, 

todos os comportamentos concernentes com os objetivos da educação. 

Esses objetivos da educação acabam tendo na avaliação o seu ponto de referência, 

sua medida de adequação. Dessa forma, vemos que é no espaço escolar, seja ele mais 

tradicional ou não, que tem sido construído um significado da avaliação como a grande 

medida para determinar as capacidades dos alunos. Há elos e relações que são pontos 

importantes de estudo acerca do fracasso escolar que é: avaliação-resultado e professor-

aluno; ou seja, aquele que avalia e quem dá o resultado. A escola está montada sobre esses 

binômios, e eles têm, portanto, uma influência sobre as construções subjetivas que o aluno 

faz de si ao participar desse ambiente. Ambiente, ressalte-se, que é um direito assegurado 

em lei e que faz parte da vivência de toda criança.  

Depresbiteris (1991) atenta para o perigo do que chama de ideologia do dom; que é a 

crença de que o aluno traz consigo de forma intrínseca certas qualidades que serão 

favoráveis ao seu desempenho escolar, como, por exemplo, a inteligência; e isso pode 
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prejudicar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos desprovidos de “dons”. Em 

nossa pesquisa realizada entre professores do ensino fundamental de escolas públicas 

(Mesquita, 2005), percebemos essa mesma crença em seus discursos ao estigmatizarem os 

alunos que não aprendem por conta de situações inerentes às suas condições de pobreza e 

violência familiar e de não verem a escola como possível de superar as desigualdades. Em 

outras palavras, esses alunos não eram vistos como possuidores de nenhum dom que 

pudesse suplantar as dificuldades sociais e familiares a que estavam submetidos e que 

prejudicavam a sua avaliação na escola.  

Essa ideologia do dom se coaduna com o conceito de “privação cultural”, que, como 

aponta Patto (2008), responsabiliza o fracasso escolar das crianças provenientes das classes 

de baixa renda pelas deficiências das famílias delas. O que significa dizer que somente 

uma mudança no sistema de valores, atitudes e comportamentos das suas famílias poderia 

promover uma adaptação da criança à escola. Como temos afirmado aqui e constatado em 

nossa pesquisa de Mestrado (Mesquita, 2005), essa ideologia leva os professores a 

legitimarem em suas práticas as descontinuidades entre a família e a escola, ocasionando 

uma descrença nas potencialidades dessas crianças. Esse tipo de pensamento leva à 

conclusão de que a escola pode até ser pensada pra todos, mas que funciona apenas para 

alguns. 

Portanto, como discutido, a relação professor-aluno não é isenta de intenções. As 

avaliações, apesar de serem pensadas como um procedimento padrão, objetivo, técnico, 

racional e livre de paixões, o que se vê é que nelas estão presentes uma política, valores 

pessoais, concepções de escola, de infância e de sociedade, dentre outros.  

Para Sousa (1991a), os professores tendem a tomar a aprovação/reprovação do aluno 

como o foco central do processo de avaliação e não a relação entre ensino-aprendizagem. 

Então, o aprender está fortemente ligado à pergunta, ao programa. Dessa forma, o que se 

observa é que o aluno fica sozinho no seu processo de aprendizagem, só dependendo dele o 

sucesso nos estudos e no seu desenvolvimento intelectual.  

E o sucesso nos estudos significa atender a um desempenho que é esperado de todos 

os alunos. Toma-se a média como universal. Assim, se a criança, tendo uma determinada 

idade, não está na série correspondente ou não consegue acompanhar o ritmo dos seus 

colegas, fala-se em atraso ou fracasso escolar. Para Gimeno-Sacristán (2005), escalonar 
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desse modo o tempo da escolarização faz com que esses fenômenos escolares apareçam 

como fatores naturais. Ainda segundo o autor, a diacronia interna da criança vem reforçar a 

idéia de que não existe uma infância única, homogênea, universal, e isso representa uma 

dificuldade objetiva nas escolas, pois elas reúnem sujeitos singulares e espera deles as 

mesmas respostas.  

A escola avalia igualmente alunos que são diferentes entre si. Isso se deve muito 

provavelmente ao fato de que a escolarização, tal qual concebida a partir da época 

Moderna, teve sua organização influenciada pelos ideais de igualdade, para usar os 

mesmos métodos a todos os alunos.  

E o controle para a garantia desses objetivos está pautado nos próprios dispositivos 

escolares. Para Cambi (1999), o exame escolar é o momento máximo do exercício do 

controle institucional: a criança é controlada através do seu saber. O aluno só avança nas 

séries se demonstrar, através de avaliações, que assimilou o programa determinado para a 

sua idade. E se não obtiver sucesso, recai sobre si mesmo a culpa do fracasso, construindo-

se a ideia de que cabe à criança a responsabilidade pelos seus resultados escolares.  

Como foi visto aqui a escola moderna surgiu com o objetivo de promover uma nova 

sociedade, fornecer uma mão de obra qualificada, calcada nos ideais científicos, e 

devidamente civilizada para atender às necessidades de convivência da sociedade livre e 

igualitária. Nesse sentido, tornar a escola igualitária e democrática levou-a a adotar um 

currículo único, como observam Tacca e González Rey (2008). 

Só que o que foi observado é que os objetivos escolares falham para alguns alunos, e 

o fracasso escolar surge então como sintoma, patologia, efeito colateral no fim do século 

XIX. É o indivíduo que se mostra diferente dos desempenhos e dos métodos esperados e 

preparados para todos. É o particular que emerge em oposição ao geral. 

Tacca e González Rey (2008) acrescentam essa problematização ao dizerem que as 

pessoas não se comportam de forma homogênea, mas se constituem singularmente a partir 

da diversidade de seus processos psicológicos que envolvem cognição, emoção e 

habilidades, bem como todo o cenário e contexto que oportunizam diferentes formas de 

aprender. 

Diante de tal problema, uma sociedade pautada pela ciência recorre justamente a ela 

para tentar decifrar, controlar e prever o fenômeno. Assim, de acordo com Bossa (2002), os 

primeiros trabalhos sobre as dificuldades de aprendizagem escolar apareceram ainda no 
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final do século XIX e eram de caráter médico, buscando explicações biológicas, congênitas 

e/ou hereditárias para o mau desempenho escolar.  

É nesse momento, portanto, que a avaliação do desempenho escolar assume um 

papel preponderante. A avaliação como medida é encontrada desde longas datas no 

império chinês antes de Cristo, conforme aponta Depresbiteris (1991). Mas, ainda de 

acordo com a autora, é nos EUA, no século XIX, que se criou um sistema uniforme de 

testagem, onde se viu, gradativamente, a substituição dos exames orais pelos escritos e 

uma busca de padrões mais objetivos do alcance escolar através das propostas de Horace 

Mann.  

Ainda nesse mesmo momento histórico, pensadores franceses como Pierón e Laugier 

estudaram os sistemas de atribuição de notas e evidenciaram a instabilidade das avaliações 

no tocante às diferenças inter e intra-individuais e à precisão dos testes (Depresbiteris, 

1991). 

No campo da Psicologia da Educação, as primeiras discussões sobre avaliação 

educacional aconteceram sob o viés da Psicometria (Franco, 1991). Com o surgimento dos 

testes de inteligência no início do século XX, como os de Binet e Simon, o fracasso escolar 

passou a ser associado ao déficit intelectual, e houve, portanto, uma associação entre 

aprendizagem e inteligência (Bossa, 2002). Os testes e avaliações estão de acordo, 

portanto, com a ideologia liberal onde o mérito pessoal é o critério único de seleção 

escolar, conforme destaca Patto (2008).  

Na década de 1930 amplia-se nos EUA a ideia de avaliação através de testes 

padronizados (como inventários, escalas, listas de registros) para medir aptidões e 

habilidades dos alunos e esse modelo é seguido também no Brasil (Sousa, 1991b). Após a 

Segunda Guerra Mundial, vários países capitalistas engajam-se na busca por instrumentos 

de medidas individuais, para que possam prever de antemão os alunos mais e menos aptos 

e lhes dar a educação escolar condizente (Patto, 2008). A psicometria, que fora usada na 

guerra para selecionar soldados, adentra, então, o espaço escolar para, da mesma forma – 

com o uso de testes e questões de lógica para serem desvendadas – classificar e segregar os 

alunos.  

É curioso notar que a Psicologia, como ciência do sujeito, neste primeiro momento 

não faz um entendimento das individualizações, nem propõe formas para que os objetivos 

escolares alcancem a todos. Patto (2008) comenta que a Psicologia produziu distorções no 

movimento escolanovista. Na sua proposta inicial, a Escola Nova propunha que as 
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dificuldades de aprendizagem não estavam no aluno, mas, sim, nos métodos inadequados 

de ensino; no que se convencionou chamar de fatores intra-escolares de ensino. Ainda de 

acordo com a autora, à medida que a Psicologia se firmava como ciência diferencial, 

enfraquecia a ideia escolanovista de focar nos determinantes escolares do fracasso, 

substituindo-os pela ênfase em procedimentos psicométricos sobre o aprendiz e suas 

supostas deficiências. 

Dessa forma, a Psicologia mostrou-se tão somente interessada em dar respostas 

rápidas aos anseios da sociedade que precisava classificar e explicar seus sujeitos.  Nesses 

moldes, a escola não é para todos (e talvez nem a Psicologia).  

Os resultados dos testes acabam levando a uma crescente conclusão de que o baixo 

rendimento está associado não mais à raça e hereditariedade mas, sim, à questões culturais; 

os chamados fatores extra-escolares. Temos, então, uma mudança de foco acerca da 

compreensão das causas do fracasso conforme afirma Patto (2008): 
É fato que, na literatura psicológica, a concepção pré-determinista do desenvolvimento humano foi 
substituída por uma concepção interacionista, a partir dos anos quarenta, e que esta substituição é 
positiva. Afirmá-lo não significa, porém, dizer que a nova concepção não deixava espaço para 
preconceitos sociais e raciais. (p.113)  
 

 As correlações entre meio social e nível de escolaridade passam a realizar 

explicações, contrariando as próprias bases da estatística inferencial. É neste cenário que 

surge a “teoria da carência cultural”, cerca de 20 anos depois do início da larga aplicação 

dos testes, marcada por uma forte visão preconceituosa e estereotipada de classe.  

O que parece é que a teoria da carência cultural tenta explicar que o meio de onde 

provêm certos alunos é o responsável por não lhe dar os recursos necessários para seu bom 

desempenho escolar. Mais uma vez, o problema recai sobre a criança e, também, sua 

condição familiar. Surgem então, programas de educação compensatórios, para dar 

igualdade de oportunidades, mas, conforme afirma Patto (2008), o fracasso escolar persiste 

quando esses programas insistem em compreender seus destinatários como menos aptos à 

aprendizagem escolar. A criança responde ao olhar que lançam a ela: o preconceito, tomá-

la como menos, como incapaz, não refletirá respostas diferentes nela.  

Assim, os problemas de aprendizagem que levam ao fracasso escolar seguiram sendo 

abordados por vieses médicos, psicométricos, pedagógicos, psicológicos e socioculturais, 

produzindo pesquisas interessadas em preparar a escola para acolher melhor as diferenças, 

conforme mostrado na introdução deste trabalho. 
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Independentemente das explicações que se deem para esse fenômeno – e a variedade 

delas acabam por destacar o quanto é uma questão multifatorial e complexa – a forma de 

medir continua sendo a mesma: a testagem individual; o aluno e seu saber. O fracasso é 

centrado no aluno, em suas características pessoais; ele é compreendido apenas como um 

sujeito cognitivo e não também como emocional. Falta uma compreensão de que afetos e 

aprendizagem podem estar mais intimamente relacionados. 

Tomar os objetivos escolares como meramente cognitivos levam à configuração de 

que são as avaliações, resultantes em notas e conceitos, que irão determinar o progresso ou 

não do aluno nos estudos das séries seguintes. A nota e a avaliação passam a ter, segundo 

problematiza Sousa (1991a), um fim em si mesmas e não apenas uma representação do 

rendimento escolar. 

Para Luckesi (1984), as notas acabam sendo usadas para classificar os alunos em 

superior ou inferior, de acordo com seus desempenhos, gerando estigmas que abortam 

qualquer potencial. A avaliação, nesse caso, perde seu caráter educacional. 

Um desses sinais de como a avaliação se tornou o sinônimo de aprendizagem e 

objetivo escolar, é o que Sousa (1997) aponta em seu texto ao observar os trabalhos 

complementares que os professores costumam adotar. Para a autora, essas “chances” são 

criadas meramente para melhorar a nota do aluno. Neste caso, portanto, a preocupação 

centra-se na média necessária. O aluno precisa passar avançar nas séries, ter determinada 

nota como se isso, por si só, fosse a prova de que a aprendizagem ocorreu. 

Em pesquisa realizada em uma escola pública de São Paulo, Sousa (1991a) confirma, 

através do depoimento de alunos da educação básica, que eles não se colocam de forma 

participativa no processo avaliativo, mas sim como objetos da avaliação a que estão 

submetidos. Não questionam a forma como são avaliados e tendem a atribuir a culpa do 

mau desempenho sempre ao esforço e estudo pessoal.  

Há uma diferença em medir e avaliar que tem sido apresentada e discutida por vários 

autores. A distinção básica podemos ver em Popham (1983), que postula que medida 

refere-se a um dado quantitativo, onde se vê o quanto um aluno tem determinada 

habilidade. A avaliação pode conter medidas, mas não se esgota nelas, avaliação descreve 

fenômenos e os interpreta visando a melhoria do desempenho do aluno. 

O que se observa é que a avaliação escolar vem sendo usada de uma forma desviante 

da proposta de Popham, e passa a ser utilizada como forma de punição – descontado 

pontos por mau comportamento, aplicando testes-surpresa – ou como forma de barganha – 
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dá-se pontos por bom comportamento, por ter feito uma pesquisa etc, conforme aponta 

Depresbiteris (1991).  

As avaliações de atitudes - pontualidade, limpeza das tarefas, interesse, bom 

comportamento, dentre outro - poderiam funcionar como uma forma de compreender o 

aluno de uma forma mais globalizada, evitando que a nota em provas e testes seja a única 

forma de conceber o rendimento escolar. No entanto, Depresbiteris (1991) argumenta que a 

avaliação de atitudes acaba sendo mais uma representação simbólica, um conceito dado ao 

aluno que pode acrescentar ou prejudicar suas notas. Ou seja, o que vemos é que não há 

uma medida pedagógica de fato, não há uma promoção de boas ações e atitudes, há apenas 

julgamentos delas. Ou o aluno as tem, e recebe um benefício valorado disso, ou, se não as 

tem, é punido com diminuição de sua nota. 

Nesse sentido, a punição moral a que as crianças são submetidas pode ser 

considerada o sistema de controle mais sutil e eficiente. Os castigos físicos foram, aos 

poucos, sendo reprovados pelos higienistas. Segundo Costa (1983), eles acreditavam que a 

punição degradava a criança sem obter nenhum resultado positivo; o medo dos castigos 

tornava as crianças hipócritas e mentirosas. A punição moral, por sua vez, traz para a 

própria criança a responsabilidade da regulação de seu comportamento, tornando-o um 

hábito. O controle externo vai sendo pouco a pouco introjetado pela criança, 

transformando-se num sistema de auto coerção. 

Assim, o fenômeno do fracasso parece-nos que está em íntima relação com a questão 

da diferença individual. Ele representa esse hiato entre o indivíduo particular e as 

demandas universais. Vejamos bem, como visto até aqui, a escola foi pensada e vem sendo 

aprimorada para preparar o sujeito para atender às demandas sociais. Ela estabelece 

currículos, notas e médias, sobre os quais os alunos podem variar um pouco, mais não 

muito. Há um limite do individual para atender ao universal. E o aluno fracassado é aquele 

que, com sua idiossincrasia, escapa à norma, é o portador da lembrança de que os 

processos psicológicos universais, constituídos em espaços culturais, são, em sua essência, 

pautados pelas singularidades dos sujeitos, por seus afetos, que constituem um emaranhado 

de mosaicos particulares. 

Como afirmam Tacca e González Rey (2008), o desafio da escola será sempre o de 

transitar entre a igualdade e a diferença, entre fazer o que precisa e deve ser igual para 

todos e entre aquilo que só pode ser compreendido pelo viés da singularidade. Aliás, esse 
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desafio para tratar a escola e sua realidade de fracasso é o mesmo que discutimos sobre a 

Psicologia entre a compreensão do particular e da postulação de leis acerca do 

funcionamento geral do psiquismo humano. Nesse ponto, as nossas problematizações 

teóricas e empíricas se cruzam nas mesmas questões. 

Essa escola padronizada se coaduna com a Psicologia que se dedica apenas a traçar 

generalizações. E, dessa forma, a reflexão da prática escolar que realizamos aqui se 

encontra no mesmo ponto de discussão que fizemos teoricamente acerca da produção de 

conhecimento na Psicologia: o geral e o particular. 

 A ciência psicológica que, de algum modo, trata e traz à tona a questão das 

diferenças individuais, tem que escapar de tratar o desvio, a diferença, sempre sob a lupa 

da patologia. De acordo com Patto (2008), no Brasil, a Psicologia fechou o diagnóstico do 

fracasso escolar em torno da avaliação das características dos alunos, sejam elas 

biológicas, psicológicas ou sociais até a década de 1980. É só a partir daí que vemos, com 

mais força, surgirem trabalhos e pesquisas que se contrapõem ao discurso focado na 

criança e que questionam os métodos de avaliação.  

Na França, temos as ideias do sociólogo Pierre Bourdieu (1998), que questiona a 

igualdade de oportunidade da escola quando insiste em tratar crianças diferentes de formas 

iguais. Neste caso, as desigualdades estariam se perpetuando. Para uma criança que vem de 

uma zona urbana periférica e pobre, por exemplo, o mundo escolar com sua linguagem, 

está muito longe do cotidiano daquela e, por isso mesmo, o processo de aprendizagem – 

que requer, de uma certa forma, uma acomodação daqueles valores mantidos pela escola – 

será muito mais dificultoso do que para crianças vindas de famílias com um certo capital 

cultural. 

No cenário da Psicologia no Brasil, os trabalhos de Poppovic (1972) tentam se livrar 

da teoria da carência cultural buscando engajar a escola num processo mais amplo de 

transformação social, e questiona a capacidade formativa do professor para lidar com 

crianças de realidade diferente da classe média. E temos ainda o emblemático trabalho de 

Patto (2008), desenvolvido entre as décadas de 1980 e 1990, que após exaustiva análise no 

panorama histórico educacional brasileiro, contribui para a compreensão do fracasso como 

parte integrante da vida na escola e esta como uma expressão da vida social que a contém. 

No entanto, a Psicologia do Desenvolvimento durante muito tempo ignorou o papel 

preponderante do meio e das relações interpessoais sobre a constituição das crianças 
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(Dixon & Lerner, 1999). Para Gimeno-Sacristán (2005), a Psicologia do Desenvolvimento 

é uma forma adulta de entender as crianças situadas no tempo, servindo para sabermos o 

que é ou não correto nas práticas para com aquelas. A ideia de desenvolvimento provoca 

também o sentimento de que existe uma dependência do futuro em relação ao presente; o 

que tem estreita relação com as finalidades da educação expostas aqui. 

Quando se parte da perspectiva de que não há uma natureza infantil per si, mas sim 

que a infância é vivenciada de forma diversa em diferentes épocas e sociedades, é preciso 

compreender que a construção da identidade infantil é dependente do meio exterior, e das 

pessoas responsáveis pela sua socialização. 

Após quase 40 anos de pesquisa nas escolas, Eccles e Roeser (1999) agruparam 

algumas questões importantes que têm emergido. Primeiro, embora os recursos da escola 

sejam importantes, os processos organizacional, instrucional e social que ocorrem na 

escola são mais importantes para a compreensão do impacto das escolas sobre o 

desenvolvimento. Segundo, os efeitos da escola operam em diferentes níveis: no nível da 

escola como um todo, na sala de aula, e no nível interpessoal. Terceiro, a percepção das 

crianças sobre o ambiente escolar é um forte preditor do ajustamento e adaptação das 

crianças com suas experiências escolares.  

Eccles e Roeser (1999)  concluíram também que a natureza do conteúdo acadêmico 

tem um importante impacto sobre a regulação da atenção, interesse e empenho cognitivo 

da criança. Baixo interesse e percepção de irrelevância acerca do currículo são associados 

com atenção pobre, aprendizagem diminuída, não engajamento e, finalmente, alienação da 

escola. Assim, o desenvolvimento é otimizado quando são fornecidas aos estudantes 

tarefas desafiadoras em um ambiente que fornece bom apoio emocional, material para 

aprendizagem e suporte suficiente para sua própria autonomia e iniciativa. 

O que acontece é que pela forma sistematizada de transmissão de conhecimento tal 

qual a escola foi concebida, esta fica caracterizada por demandar do aluno meramente uma 

reprodução do aprendido e afasta-se de se constituir como uma produtora de 

conhecimento, como destacam Tacca e González Rey (2008). Em decorrência disso, os 

alunos utilizam basicamente suas funções cognitivas e intelectuais, em especial a memória, 

fazendo com que a função reflexiva e personalizada da aprendizagem fique em segundo 

plano (González Rey, 2006), e as habilidades mais mecânicas, reprodutoras e mnemônicas 
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sejam quase que exclusivamente as responsáveis por levarem o aluno ao chamado sucesso 

escolar. 

 As escolas são instituições que influenciam as crianças em uma variedade de 

maneiras – na interação professor-aluno, nos modos pelos quais elas envolvem ou não 

envolvem os pais, na maneira como ensina e avalia o aluno. 

Nós não podemos compreender o desenvolvimento da criança sem compreender as 

forças ambientais e relacionais que operam sobre a criança nas interações mais imediatas, 

face-a-face, com outros seres humanos, particularmente seus pais, colegas e professores e 

nas interações com um contexto social mais amplo. Assim, o sujeito se desenvolve porque 

estabelece, direta ou indiretamente, relações com as demais pessoas e com o meio. 

Para conhecer melhor sobre o fracasso escolar, é fundamental conhecer aquele que 

carrega o adjetivo de não conseguir aprender. Para Franco (1991), o fracasso escolar está 

relacionado com métodos inadequados de avaliação e a forma primordial de resolver essa 

situação seria entender o significado que assume para o aluno a relação entre os motivos e 

a finalidade de sua realização escolar.   

Assim, é preciso lançar a lente da pesquisa sobre o universo particular de cada 

criança, que está submetida, claro, a leis gerais de funcionamento mental da sua espécie 

(como postula a Psicologia), mas que, também, é atravessada em seu desenvolvimento 

ontogenético por sua história pessoal, marcas, emoções, relações extraescolares, família e o 

próprio ambiente escolar. Conhecer cada história particular é o conhecimento psicológico 

da diferença. 

Seria bastante profícua, então, a realização de estudos que analisem os processos de 

subjetivação das crianças, que acontecem no espaço escolar, através das interações entre 

professor e aluno a fim de compreender os significados que são compartilhados acerca do 

fracasso escolar e os possíveis sentidos subjetivos que esse fenômeno provoca.  

Diante do exposto, a perspectiva e proposta de estudo se mostram adequadas à 

abordagem teórica. Pois, de acordo com González Rey (2005b), o estudo dos componentes 

simbólicos e emocionais dos sentidos podem se dar somente na compreensão singular dos 

diferentes sujeitos ou nos espaços concretos da subjetividade social a serem estudados.  



105 
 

Ao elegermos abordar o fracasso não como fenômeno a ser estudado, mas, sim, 

como fenômeno implicado na constituição de subjetividades, implica-se um debruçar-se 

para as individualidades dos alunos, buscando seus sentidos subjetivos, e implica, também, 

uma necessidade de estudar o espaço escolar, suas dinâmicas próprias, a fim de levantar 

significados e elementos de subjetividade social. 

Dessa forma, este estudo tem uma visão, em alguma medida, individualizante; mas 

não no sentido de focar o fracasso no aluno. É individualizante ao eleger o sujeito como 

foco, ou seja, a nossa preocupação é ouvir o sujeito em suas emoções e simbolizações. 

Entender como o fenômeno do fracasso se mistura em suas configurações subjetivas.  

Esta abordagem nos parece bastante coerente com a Psicologia, na busca de entender 

como um fenômeno é absorvido por individualidades e fazer-se, assim, o entendimento das 

diferenças. O desafio é conceber um desenho de pesquisa empírica que atenda a esses 

aportes teóricos, que apontam para um posicionamento epistemológico diverso da ciência 

positiva comum, que trabalha, em geral, com padronizações e generalizações. 
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4.0 O estudo empírico do significado e do sentido 
  

 

 

 

4.1 Prolegômenos metodológicos 

 

 

Tomar o sentido e o significado como unidades de análise da Psicologia requer uma 

atitude epistemológica específica que não se restringe unicamente em diferenças 

metodológicas – como técnicas ou instrumentos específicos. É preciso entender o ser 

humano como um ser histórico-cultural, cujo conteúdo psíquico tem origem nas relações 

sociais que se estabelecem desde o nascimento, sempre ressaltando que a apreensão do 

social através da mediação semiótica não implica uma relação isomórfica entre indivíduo e 

sociedade. 

A proposta de Vigotski de estabelecer uma Psicologia Histórico-cultural com base na 

filosofia materialista e dialética de Marx não chegou a deixar claro o método unificador 

para se trabalhar as dimensões física e psíquica, não aprofundando a questão da unidade de 

análise. No entanto, abriu um espaço heurístico bastante profícuo de estudo da Psicologia.  

Vigotski (1999) postula que não existe método sem uma concepção de realidade, de 

relação homem/mundo. Ou seja, para a abordagem do real é preciso ter uma concepção 

formulada de como ocorre a interação entre o subjetivo e o objetivo, entre o mundo e 

aquele que o conhece.  
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Por método podemos entender um procedimento ou um conjunto de procedimentos 

que serve de instrumento para alcançar os fins de uma investigação. A definição de um 

método determina o caráter da pesquisa e, consequentemente, os tipos de dados que serão 

obtidos. 

Os estudos de Vigotski e as perspectivas socioculturais em Psicologia têm defendido 

uma unidade dialética de ação entre o sujeito e o mundo. De acordo com Gonçalves 

(2001), nessa perspectiva, a ação do sujeito transforma o próprio objeto e o próprio sujeito; 

e essa ação do sujeito é necessariamente social e histórica. 

Como já apresentado aqui, Vigotski pretendia sistematizar uma abordagem nova 

sobre o desenvolvimento do pensamento humano complexo que tomasse o sujeito como 

um ser histórico e contextualizado.  Assim, estava interessado em formular uma teoria do 

funcionamento intelectual humano que viesse suplantar a Psicologia reflexologista de 

Pavlov, as concepções de causa-efeito do behaviorismo watsoniano, as explicações 

metafísicas estéreis e as inatistas maturacionais dos fenômenos psicológicos que 

absolutizam o sujeito.  

No início do século XX, a história da Psicologia era a história do conflito entre dois 

pensamentos antinômicos, aquele orientado pelo rigor objetivo das ciências naturais, e o 

outro orientado pela filosofia (Bernard, 1981), que era refletido nos métodos de pesquisa 

vigentes. Vigotski (1999, 2000) acreditava que as escolas de Psicologia subestimavam as 

interações físico-psíquicas, ignorando que a tarefa da Psicologia era justamente descrever e 

explicar essas duas ordens de fenômenos, suas modalidades de articulação com um método 

unificado.  

Nesse sentido, Vigotski propõe uma Psicologia Histórico-cultural com base na 

filosofia marxista, partindo de categorias fundamentais do materialismo histórico e 

dialético. Essa orientação dialética na ciência implica, para Vigotski (1999), encarar o 

termo método como constituído de duas perspectivas que se retroalimentam: o método 

como um procedimento técnico de pesquisa empírica – que Vigotski denomina 

metodologia – e o método em sua acepção epistemológica que direciona a pesquisa. Em 

Psicologia, o método é subjetivo, ainda que a metodologia seja parcialmente objetiva. A 

questão da unidade no princípio dialético é levada às últimas consequências, ao propor que 

os dois momentos de uma pesquisa, a teoria e os indicadores empíricos, sejam tomados 

numa relação de interdependência. 
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O caráter dinâmico da compreensão materialista dialética também é considerado por 

Vigotski (1999), ao afirmar que há uma regularidade na mudança e no desenvolvimento 

das ideias e também no aparecimento e morte dos conceitos. Dessa forma, o autor toma a 

ciência como mais um fenômeno que ocorre numa época e cultura, e, que, portanto, 

também está submetida às mesmas leis de transformação de toda a realidade concreta. E 

complementa dizendo que “[...] a interpretação científica nada mais é do que uma forma a 

mais de atividade do homem social entre outras atividades. Por conseguinte, [...] o 

conhecimento científico é, antes de mais nada, um processo entre o homem e a natureza” 

(p.223). 

Pensando na ciência, então, como processo dinâmico, Vigotski (1999) propõe um 

caminho que percorre em Psicologia qualquer descoberta que tenda a se transformar num 

princípio explicativo, que reproduzimos abaixo: 

 

1) Há uma descoberta real qualquer que modifica a ideia habitual sobre todo um 

âmbito de fenômenos de referência e que ultrapassa os limites desse grupo parcial 

de fenômenos onde foi observada e formulada. 

 

2) Em seguida, acontece a propagação dessas ideias, se expandido para explicação de 

outros fatos. Aparece, portanto, uma formulação mais abstrata dessa ideia. 

 

3) A ideia se impregna à disciplina em cujo seio surgiu, originalmente, já desviada dos 

fatos a que teve sua origem. Passa a querer dominar a disciplina como princípio 

explicativo. O destino da ideia está totalmente unido ao da disciplina que representa 

e que luta pelo domínio. 

 

4) A ideia volta a se desprender do conceito inicial. Se a ideia coincidisse por 

completo com o conceito principal, não explicaria mais nada. Mas visto que o 

conceito principal não pode logicamente continuar se desenvolvendo (porque por 

sua própria definição um conceito não pode sair de seus limites) deverá produzir 

novamente a separação do conceito e da explicação.  

 

5) Por fim, a ideia “estoura”, transformando-se em ideologia, voltando ao seio social, 

e perde seu lugar de revolucionária (quando estava no campo científico). 
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O conhecimento científico não aparece como uma estrutura rígida, mas sim, como 

estrutura que está sempre em processo de transformação por questões surgidas dentro dela 

mesma – suas contradições internas – ou pelo embate com a realidade concreta que 

também está constantemente se modificando.  

Isso demonstra o quanto o autor se embasa no método materialista dialético para a 

leitura científica dos fenômenos. Teoria e fato empírico são colocados numa relação 

recíproca de determinação quando diz que tudo que é descrito como fato já é teoria e que, 

por mais abstrato que seja um conceito, já encerra em si um grau de realidade (Vigotski, 

1999). 

Dessa forma, Vigotski (1999) procura superar a dicotomia entre conceito e fato, 

assim como realidade e pensamento.  E continua, afirmando que: “Esse novo enfoque nos 

indica que a realidade determina nossa experiência; que a realidade determina o objeto da 

ciência e seu método, e que é totalmente impossível estudar os conceitos de qualquer 

ciência prescindindo das realidades representadas por esses conceitos” (p.246).  

Assim, demonstra ter da ciência um entendimento de uma prática que se realiza 

dentro de um contexto social e histórico mais amplo. A ciência, a construção de conceitos 

científicos, não está desvinculada da realidade e promove um diálogo constante com esta. 

Por isso mesmo, Vigotski (1999) afirma que todo fato científico está revestido sempre de 

signos. Ou seja, quando observamos o que quer que seja, é sempre uma consciência que o 

faz. E uma consciência se constitui, de acordo com a teoria Histórico-cultural, a partir de 

signos e significados compartilhados socialmente.  

Nesse sentido, Vigotski (1999) diz que: “A própria língua encerra os fundamentos e 

as possibilidades da cognição científica dos fatos. A palavra é o germe da ciência e nesse 

sentido cabe dizer que no começo da ciência estava a palavra (p.235)”. Ou seja, se a 

consciência humana se constrói por meio da mediação semiótica, é também dela que todos 

os atos e fatos humanos são tributários, inclusive a ciência. E conclui a seguir que o “[...] 

conhecimento científico e percepção direta não coincidem em absoluto” (p.278).  

Tudo que é produzido em termos de ciência passa, antes de tudo, pelo filtro da 

linguagem, pelas condições culturais e históricas em que está inserido. A psique é uma 

forma superior de seleção, que apresenta-nos o mundo categorizado, cifrado. De acordo 
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com essa perspectiva, o fato puro e simples não existe, o que existem são sempre 

interpretações sobre um fenômeno. Assim, não existem grandes diferenças entre uma 

observação direta ou indireta.  

De acordo com Palangana (1994), dois aspectos da teoria marxista foram de extrema 

valia para as formulações teóricas de Vigotski: o aspecto cultural e o histórico. Segundo a 

autora, o primeiro compreende as formas através das quais a sociedade organiza o 

conhecimento – seus instrumentos físicos e simbólicos – e o segundo refere-se ao caráter 

histórico desse instrumento, ou seja, de sua circunscrição numa época específica.  

Para Romanelli (2011), o materialismo dialético aparece de várias formas na obra de 

Vigotski. Ele costumava contemplar toda a produção científica possível sobre determinado 

tema, buscando, não apenas somar informações, mas proceder a uma superação dialética, 

um salto qualitativo para um nível mais aprofundado de conhecimento. Em sua obra 

Pensamento e Linguagem (Vygotsky, 1993), vemos, por exemplo, como apresenta o 

pensamento de Piaget e Kohler e tenta fazer uma nova síntese sobre as relações 

psicogenéticas do pensamento e da linguagem.  

Aliás, é na relação entre pensamento e linguagem, proposta em seus últimos escritos, 

onde reside a construção de uma síntese de unidade de análise para investigação 

psicológica. Vigotski (1930/1993) critica as produções existentes à época, que tomavam o 

pensamento e a linguagem como processos independentes. Para ele, o estudo da 

consciência humana está na relação entre pensamento e palavra. O pensamento é anterior à 

linguagem, mas a aquisição desta provoca uma mudança drástica naquele. A aquisição da 

fala introduz mudanças qualitativas no curso do desenvolvimento das funções mentais. 

Assim, a linguagem é uma importante ferramenta para a mediação do ser humano 

com o mundo, que põe o indivíduo no universo da racionalidade humana. O que significa 

dizer que pensamento e linguagem não têm uma origem comum, não são de uma mesma 

natureza, mas a aquisição desta última provoca uma mudança na qualidade do pensamento.  

Para Vigotski (1993), o significado da palavra é um amálgama que envolve 

necessariamente um contato com a cultura, com o meio social, e, ao mesmo tempo, é o 

significado que vai dar origem aos processos psicológicos superiores que constituem a 

consciência. Vemos como um fato social, a linguagem, está em relação dialética com o 

pensamento, formando, a partir do significado, uma unidade de análise para a compreensão 
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da consciência. O significado é uma generalização e, portanto, um fenômeno do 

pensamento; e, ao mesmo tempo, um fenômeno apreendido primordialmente pelo meio 

social, em seus processos históricos e culturais. 

Vigotski estabelece, portanto, uma relação entre os planos psicológico e social 

obedecendo ao seu monismo materialista, e libertando-se de posições elementaristas. E 

encontra na mediação semiótica, como destaca Veresov (1999), o princípio explicativo 

deste vínculo. Neste caso, ao propor o significado como unidade de análise, concebe este 

de forma dinâmica e em constante transformação. Obedece, assim, à visão materialista 

dialética de encarar o fenômeno sempre em transformação e movimento, de modo que a 

ideia de desenvolvimento, de processo, está na essência das proposições teóricas e 

metodológicas da abordagem Histórico-cultural. 

De acordo com Barros et alli (2009), o cerne da inovação dos estudos de Vigotski 

está no fato dos significados não serem estáticos, mas se modificarem e se desenvolverem 

na ontogênese. Pois, como podemos afirmar, justamente por ser uma teoria baseada nas 

formulações dialéticas de Marx e Engels, suas categorias de análise devem prever a 

dinamicidade, o princípio da transformação e contradição que envolve qualquer fenômeno. 

Ainda de acordo com os autores, é a partir da tese da dinamicidade do significado que 

surge o conceito de “sentido”, que aparece para reiterar as particularidades da linguagem 

interior. 

Para Vigotski (1934/1993), “o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos 

psicológicos que ela desperta em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma 

formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada” 

(p.465). O sentido indica, conforme discutido no capítulo 2, a singularidade do sujeito, 

uma singularidade que se constrói no contexto social, mas, ainda assim, que destaca o 

universo subjetivo da experiência particular de cada um.  

Barros et alli (2009) comentam que a definição de “sentido” proporciona que o 

mesmo seja concebido como  

acontecimento semântico particular, constituído através de relações sociais, onde uma gama de signos é 
posta em jogo, o que permite a emergência de processos de singularização em uma trama interacional 
histórica e culturalmente situada. A partir disso, estabelecem-se novas possibilidades relativas à 
compreensão dos próprios processos de significação à luz da perspectiva histórico-cultural. (p.179) 

 



112 
 

Como afirmou Vigotski (1934/1993), o significado é apenas uma zona do sentido, a 

sua zona mais estável. O sentido, por sua vez, traz em sua essência a mutabilidade, a 

dinamicidade, a complexidade e instabilidade porque está atrelado aos contextos de sua 

produção, a processos individuais e coletivos, a dimensões cognitivas e emocionais. O 

sentido se produz “nas práticas sociais, através da articulação dialética da história de 

constituição do mundo psicológico com a experiência atual do sujeito” (Barros et ali, 2009, 

p.179). 

Autores no mundo como Jerome Bruner, Fernando González Rey, Aaro Toomela e 

Wertsch e no Brasil como Ana Smolka, Angela Branco, Zanella e Pino, têm dado 

importantes contribuições na teorização e construção de procedimentos de investigação 

para o estudo do significado e do sentido. Ou seja, esses autores, dentre outros, estão dando 

continuidade às formulações de Vigotski, fortalecendo a ideia de que a abordagem 

Histórico-cultural é atual e passível de dar conta de explicações acerca dos fenômenos 

psicológicos bem como de questionar e propor formas de procedimentos investigativos. 

Para González Rey (2004a), Vigotski visualiza o sistema dinâmico de sentidos como 

um nível de definição ontológica da psique, que integra instâncias que anteriormente eram 

estudadas em separado. Dessa forma, como já afirmamos em capítulo anterior, podemos 

dizer que o estudo da subjetividade é o estudo dos sentidos e significados; posicionamento 

tomado por González Rey e adotado por nós também. 

Para dar conta de significados e sentidos, o investigador deve primeiramente abrir 

mão da ideia de que sujeito e meio social são realidades independentes em que um 

influencia o outro. Meio interno ou externo devem ser considerados como momentos de 

um mesmo processo, pois a cultura é constitutiva do fenômeno psicológico e não um 

estímulo ou uma variável independente que atua sobre o sujeito.  

Bruner (2001) assim caracteriza a relação entre indivíduo e cultura: 

nada está “isento de cultura”, mas os indivíduos tampouco são simplesmente espelhos de sua cultura. É a 
interação entre eles que confere um toque comunal ao pensamento individual e impõe uma certa riqueza 
imprevisível na forma de vida de qualquer cultura, pensamento ou sentimento. (p.24) 

 

Na Psicologia, foram os estudos transculturais que trouxeram a importância de se 

estudar a cultura na década de 1970. A Psicologia transcultural analisava como tarefas 

cognitivas que eram realizadas por sujeitos americanos e europeus eram desempenhadas 

por sujeitos de outras culturas (Rogoff & Chavajay, 1995). A ênfase estava nas diferenças 
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entre culturais. Nesse sentido, a cultura era tomada como uma variável independente; ou 

seja, existiriam características psíquicas universais que seriam afetadas em sua 

manifestação de acordo com a cultura na qual o sujeito se inseriria. 

A dificuldade de tratar a cultura dessa forma é que, na maioria dos casos, ela co-varia 

com outras características ou traços, impedindo que possa ser examinada isoladamente. De 

acordo com Helfrich (1999), ela vem “embrulhada” com outras variáveis tais como 

educação formal, industrialização ou ainda fatores biológicos. Devido a essa 

impossibilidade de separação, diferenças na variável dependente não podem ser explicadas 

por diferenças no fator cultural sob estudo. 

Bruner (2008) faz uma excelente análise das posturas que a Psicologia adotou ao 

longo do tempo e a relação que estabeleceu com a cultura. O sistema behaviorista, observa 

o autor, sempre tratou a cultura como um estímulo, algo sobre o qual o sujeito agia ou era 

influenciado. A Psicologia Cognitiva, que estreou a partir dos anos de 1950, surgiu como 

uma tentativa de retomar a mente nos estudos psicológicos; mas acabou na mesma posição 

objetiva e positivista – saiu meramente do estímulo e resposta para o entrada e saída. 

Ainda de acordo com o autor, a revolução cognitiva em sua acepção original pretendia que 

a Psicologia se aliasse às outras ciências humanas, como antropologia, linguística e 

história, tentando dar ênfase ao significado das ações do sujeito. Porém, desde muito cedo, 

deslocou-se dos estudos de construção de significado para processamento da informação. 

A Psicologia, em sua busca de ser positiva, acabou por tentar explicar a ação humana 

de um ponto de vista extrínseco à subjetividade, sem levar em consideração as causas e 

consequências dos estados emocionais, as crenças, desejos e intenções dos sujeitos. A 

Psicologia, desejando o título de “boa ciência”, tornou-se perseguidora da predição e 

controle e na busca por universais (Bruner, 2008).  

Nessa busca, parece ter-se perdido do seu verdadeiro objeto, o sujeito, e seu 

relativismo por essência. Sim, os sujeitos humanos não têm nada de objetivo, e parece 

bastante problemático querer apreendê-los por esse viés. Essa posição, conforme destaca 

Bruner (2008), levou a uma separação nos estudos em Psicologia, entre o que as pessoas 

dizem que fazem e o que elas realmente fazem. A ação observável parece o único dado 

levado de fato em consideração, como se o pensamento das pessoas fosse algo menor. A 

realidade observada seria a única verdade. O que as pessoas dizem só teria importância se 

tivesse em consonância com o que fazem. 
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O caráter positivista das pesquisas em Psicologia implicou, durante muito tempo, em 

considerar a psique como um conjunto de entidades passíveis de observação, considerando 

as respostas dos sujeitos dentro de um questionário padronizado e omitindo completamente 

as produções de significado e sentido dos sujeitos (González Rey, 2005a). Nesse tipo de 

pesquisa, conforme critica González Rey (2005a), o valor está no que os instrumentos 

produzem, o momento de coleta de dados é apenas um ritual instrumental e é retirado do 

pesquisador qualquer reflexão ou crítica desse processo. 

É somente a partir da década de 1990, que a psicologia ocidental tem considerado 

mais enfaticamente a cultura como um aspecto relevante da psicologia humana (Valsiner, 

2012). Para essa nova compreensão, não existem características humanas universais que 

variam, que são afetadas por culturas diferentes; que funcionariam como variáveis 

independentes. A própria cultura é a fundadora do ser humano, não há ser humano sem 

cultura e nem cultura sem ser humano. De acordo com Fiske, Kitayama, Markus e Nisbett 

(1998), as psiques são organizadas para funcionar em uma determinada cultura, portanto 

não há a possibilidade de isolar uma das outras.  

Assim, podemos dizer que a objetividade do mundo externo é que constitui o sujeito, 

sua subjetividade; e, por outro lado, o mundo objetivo, material, só pode existir e ser 

influenciado pela subjetividade dos indivíduos.  

Bruner (2008) ressalta que, num entendimento cultural, há uma relação intrínseca 

entre o significado do que dizemos e o que fazemos, mesmo que essas duas coisas não 

sejam um espelho da outra. Essas relações têm muito a dizer sobre o modo como 

conduzimos nossas vidas e nos relacionamos com os outros. 

É preciso que se entenda a cultura não como uma direção única, mas como uma rede 

complexa e heterogênea de significados socialmente construídos – construídos pelos 

indivíduos; a sociedade é feita de indivíduos (Geertz, 1989). Portanto, não há como ser 

possível existir uma relação isomórfica entre individuo e cultura porque não existe uma 

cultura (uma unidade mórfica) como uma entidade que oferece uma possibilidade única e 

fixa de significados onde, a partir daí, o sujeito teria de usar a sua atividade criativa, 

pessoal, individual, para construir sua individualidade. Ou seja, é o mesmo que assumir a 

existência de um indivíduo independente da cultura, um homo clausus.  

Para González Rey (2002), 
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 a subjetividade não é determinada pela cultura, pois esta é em si mesma subjetiva; o desenvolvimento do 
homem como subjetividade e a cultura são processos constitutivos complexos que ocorrem de forma 
simultânea. A cultura não teria surgido com um homem sem subjetividade. (p. 43) 

 

Dessa forma, tomar a cultura como uma entidade abstrata, é correr o risco de cair 

num dualismo e numa dinâmica unidirecional. Compreende-se, assim, que a 

individualidade, a singularidade do sujeito é construída no meio social, ela é “montada” a 

partir dessa rede de relações complexas, de possibilidades múltiplas de construções de 

consciências particulares. E não há qualquer atitude passiva por parte do sujeito, porque a 

construção social da consciência é, em si, uma atividade ativa, que depende da ação e das 

intenções dos sujeitos, das contingências sociais indetermináveis que vão se configurando 

a todo o momento em suas vidas, requerendo uma ação (que é sempre significativa) e, 

portanto, tecendo a teia do pensamento. É impossível uma Psicologia humana centrada 

apenas no indivíduo sem levar em consideração o papel constituinte da cultura. 

Uma Psicologia que leve em consideração a cultura como constituinte, compreende 

que a própria Psicologia não tem um caráter definitivo. Mas, conforme afirma Bruner 

(2008), modifica-se com as respostas mutáveis da cultura e das pessoas que nela vivem. 

Assim, superando-se o dualismo entre sujeito e cultura no campo teórico, é preciso 

superá-lo também no campo metodológico. De acordo com González Rey (2005a), o 

estudo da subjetividade humana tem que encarar o desafio de compreendê-la em seus dois 

momentos constitutivos: o individual e o social em suas relações recíprocas. 

 

 

4.2 Discussões teóricas sobre o trabalho de campo 

 

Essas formulações teóricas envolvem, certamente, formas congruentes de 

investigação empírica. Como apreender algo que é dinâmico e tão particular como o 

sentido? Como já explicitado em capítulo anterior, o caráter inacabado da obra de Vigotski 

fez com que não fossem exaustivamente descritos métodos de pesquisa para dar conta de 

significados e sentidos, tampouco parece que estes conceitos se façam importantes apenas 

em formulações teóricas. Ao contrário, acreditamos que significado e sentido funcionam 

como importantes unidades de análise no campo empírico, para dar conta de 
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subjetividades, em direção a uma Psicologia de caráter mais interpretativo do que preditivo 

e descritivo. 

Como os sentidos e significados são de natureza dual (singular e consensual), são 

relacionais, contextuais e só podem ser compreendidos por outras consciências permeadas 

também por crenças, valores e sentidos particulares, deve-se pensar como é possível 

estabelecer uma verdade consensual e fidedigna que caracterizam uma ciência.  

Para tanto, é preciso escapar do modelo tradicional do fazer científico e ir em direção 

a uma posição epistemológica que apreenda o ser humano como ser histórico-cultural, 

compreendido dentro do seu espaço de significação, a partir da sua forma de dar sentido ao 

mundo e a si mesmo. Nesse sentido, os próprios valores que determinam e orientam a 

ciência tradicional podem ser questionados. 

Dessa forma, o que ficou conhecido como metodologia qualitativa vai ao encontro de 

uma produção de pesquisa que lida com as particularidades e com a própria fala do sujeito, 

reconhecendo o lugar da subjetividade na produção do conhecimento.  Para González Rey 

(2005b), o uso do termo qualitativo implica no desenvolvimento de formas alternativas de 

produzir conhecimento, permitindo aos investigadores a entrada em novas “zonas de 

sentido” sobre o estudado, impossíveis de serem construídas através das vias tradicionais – 

ou seja, através da decomposição do objeto do estudo em variáveis. 

Na pesquisa qualitativa, as próprias teorias não são consideradas como sistemas 

estáticos, mas como algo em constante desenvolvimento e a produção empírica serve à 

construção de hipóteses (González Rey, 2005a).  Assim, a pesquisa qualitativa mais do que 

dar respostas, fazer comparações, oferece um campo aberto de debate ao estudado, 

contribuindo com os dados empíricos para o desenvolvimento da teoria e da compreensão 

da complexidade humana.  

González Rey (2002b) defende a ideia de que a epistemologia qualitativa busca 

formas diferentes de produção de conhecimento em Psicologia que permitem a criação 

teórica acerca da realidade plurideterminada, diferenciada, irregular, interativa e histórica, 

que representa a subjetividade humana. Dessa forma, o conhecimento, segundo o autor, é 

uma produção construtiva-interpretativa; e o caráter interpretativo é gerado pela 

necessidade de dar sentido a expressões do sujeito estudado, cuja significação para o objeto 

de estudo é só indireta e implícita.  

Dessa forma, as metodologias qualitativas devem considerar esse caráter interativo 

da produção do conhecimento. O pesquisador não ocupa um lugar de neutralidade e 
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distanciamento dos sujeitos investigados, assim como aquele não é apenas um sujeito 

cognitivo, sua produção intelectual não se separa da sua constituição subjetiva: crenças, 

representações, valores e afetos (González Rey, 2005a).  

Assim, no estudo de sentidos e significados é impossível sustentar a posição 

epistemológica do pesquisador neutro. Porque o significado não é tangível e só pode ser 

obtido por outra consciência particular que dará um sentido aos dados.  

Pois significados e sentidos não estão postos per si. A verdade de uma sentença 

depende do seu contexto; é preciso entender também que as ações são moldadas por 

estados intencionais. Esse entendimento passa pela percepção do próprio pesquisador. O 

que significa dizer que pesquisadores podem usar as mesmas técnicas e instrumentos e 

chegarem a conclusões díspares. Não seria errôneo afirmar que nas pesquisas qualitativas a 

busca por sentidos é sempre um confronto de subjetividades (a do pesquisador e as dos 

pesquisados). 

Dessa forma, essa pesquisa rompe com um pressuposto epistemológico da ciência 

positiva que é a busca de uma Verdade, uma realidade que se apresente de uma única 

forma através de um método correto de desvelá-la. Nesse sentido, González Rey (2005b) 

vai argumentar que o conhecimento é uma alternativa de inteligibilidade, que haverá 

sempre versões humanas sobre determinado aspecto e, portanto, podemos dizer que a 

busca de uma verdade universal é uma tarefa inócua dentro da perspectiva qualitativa. 

Assim, ao invés de buscar uma descrição de uma realidade, deve-se trabalhar com 

interpretações sobre essa realidade. 

Trabalhar com a qualidade dos trechos de informação produzidos, requerendo do 

pesquisador um posicionamento interpretativo, não significa dizer que o mesmo seja 

arbitrário. O que significa é um estabelecimento de um processo relacionado às 

possibilidades de articulação do material produzido e o modelo teórico em construção. Mas 

é claro que o pesquisador não se expressa apenas em seu campo cognitivo; sua história 

pessoal, crenças, representação e valores, ou seja, seu sentido subjetivo é inseparável de 

sua produção intelectual (González Rey, 2005b). 

Isto é uma maneira nova de fazer pesquisa e ainda existem muitas dificuldades por 

partes dos pesquisadores em sua apropriação (González Rey, 2005b). O qualitativo não 

está numa mesma cadeia lógica de produção do conhecimento em termos quantitativos – 

variando apenas em termos de quantidade de sujeitos e instrumentos usados, por exemplo – 

mas se coloca numa maneira completamente diferente de produzir conhecimento. Ele 
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fornece uma compreensão dos fenômenos apoiada em aspectos mais subjetivos da ação 

estudada. O objetivo de tais abordagens não é buscar explicações universais e estabelecer 

relações causais, mas construir interpretações a partir de análises de situações e grupos 

sociais específicos.  

A pesquisa qualitativa, tal como propõe e entende González Rey (2005a, 2005b), é 

caracterizada por sua natureza teórica. Ou seja, o lugar da teoria é central, não como um 

marco supra individual, mas sim como um processo em constante construção, ela é 

articulada e conduzida pelo pesquisador que poderá, em seus estudos, produzir novos 

caminhos teóricos. Dessa forma, a teoria não é estática e nem soberana, nem uma 

referência irretocável cujos dados devem ser sempre comparados a ela e nunca construídos 

e confrontados ao modelo teórico adotado. Como afirma González Rey (2005a), na 

pesquisa qualitativa o momento empírico deve ser considerado como um momento de 

confrontação e desenvolvimento da teoria e não como um momento de verificação. 

Podemos dizer, então, que o estudo qualitativo está associado com a produção de 

pensamento. 

De acordo com González Rey (2005a), os teóricos da Grounded Theory (teoria 

fundamentada), apresentada por Glasser e Strauss em 1967, ao pensarem sobre as 

pesquisas qualitativas, centraram-se nos métodos empíricos de coleta de dados, levando a 

uma redução do papel da teoria na pesquisa. E essa tem sido uma postura de grande parte 

dessas pesquisas, que tomam a teoria como algo invariável cujos dados devem ser 

verificados. 

A proposta de González Rey (2005a) – que é a que adotamos aqui – é a de que a 

teoria representa, nas palavras do autor, “um processo vivo, em desenvolvimento e 

construção” (p.61). A orientação da pesquisa qualitativa nesse viés está na produção de 

ideias. Dessa forma, os pesquisadores devem cultivar sempre uma consciência de 

parcialidade que toda pesquisa engendra, e não de resultado final (González Rey, 2005b). 

O que uma pesquisa qualitativa busca é, portanto, o desenvolvimento da teoria, é o seu 

diálogo com as produções empíricas, é o descortinar de novas zonas de sentido e a 

postulação de novas hipóteses.  

Em relação aos pesquisados, se a definição de sentido e significado é justamente de 

dinamicidade e construção, estes não podem ser obtidos por preenchimento de alternativas 

ou escalas de valores. É importante que os instrumentos de pesquisa favoreçam ao 

aparecimento da capacidade de produção subjetiva dos entrevistados. Mesmo porque, 
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acredita-se que, dificilmente, poderemos adentrar na subjetividade de alguém se este for 

levado a responder perguntas que não tenham sentido para si.  

Dessa forma, os instrumentos de pesquisa empírica devem ser ferramentas 

interativas, que permitam a reflexão da natureza do estudado independente do pesquisador, 

que permitam também percebermos não apenas o que o sujeito diz, mas como diz. Para 

González Rey (2005a), nessa situação de interação na aplicação de instrumentos é possível 

perceber como o sujeito se sente ao responder, suas necessidades e conflitos, suas relações 

com o próprio pesquisador e o clima dialógico suscitado pela pesquisa. 

A pesquisa cujo objetivo é a compreensão de significados e sentidos – que só 

conseguem expressão por meio da participação em sistemas simbólicos (Bruner, 2008) – 

deve se dar através de técnicas que permitam a livre expressão daqueles, que só se 

materializam a partir de individualidades. Deste modo, com o uso dos instrumentos 

abertos, abre-se espaço para que o pesquisado entre em questões talvez inimagináveis 

previamente pelo pesquisador. Conforme González Rey (2005a) ressalta, os instrumentos 

não devem ser vias para o estudo das respostas dos sujeitos, mas devem induzir a 

construção dos sujeitos para além do indutor específico usado.  

Numa pesquisa de abordagem Histórico-cultural, o processo é mais importante do 

que os resultados. Isto porque não existe um pensamento pronto, como também não um 

“sentido puro”. Conforme destaca Barros et alli (2009), a partir do pensamento de 

Vigotski, é no exercício de conversação entre entrevistado-entrevistador que se viabiliza a 

construção de sentidos sobre o tema a ser investigado. Por isso não podemos falar em 

coleta de dados, mas em construção de dados.  

Os sentidos subjetivos, presentes nas emoções e nos processos simbólicos, não 

implica que estejam sempre acessíveis à significação consciente do sujeito. Ou seja, 

González Rey (2013) explica que Vigotski, em sua obra, ressalta a existência de uma 

multiplicidade de processos psíquicos implicados com fantasias, imaginação e afetos que 

não são conscientes ao sujeito. O autor ainda declara que, apesar de sua influência pela 

Psicanálise, Vigotski, quando aborda essa questão, não está se referindo ao inconsciente 

psicanalítico como um substantivo, mas à qualidade inconsciente de alguns processos 

psíquicos.  

Ora, dessa forma, fica claro que o acesso aos sentidos subjetivos não consiste 

unicamente em fazer a pergunta certa ao pesquisado, como se a cognição fosse a única e 

genuína via de acesso ao mundo subjetivo. Falar em estudo de sentidos subjetivos envolve, 
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portanto, uma atitude interpretativa por parte do pesquisador. De acordo com González 

Rey (2013), a consideração de processos psíquicos inconscientes permitiu à Vigotski 

reconhecer as limitações da palavra no plano metodológico.  

Dessa forma, a interpretação ocupa um lugar crucial nas pesquisas qualitativas. Ela 

não está referida a nenhuma regra universal e invariante, mas é um processo que envolve a 

unicidade e complexidade do sujeito estudado e as construções teóricas do investigador. 

Dessa forma, há um caráter interativo na produção do conhecimento. 

Além do mais, nesse processo interpretativo, o pesquisador não pode permanecer 

apenas no nível descritivo da informação explicitamente dita pelo sujeito. Toda a 

expressão do sujeito é importante: seus gestos, suas emoções, suas contradições. Os 

sentidos subjetivos se manifestam de todas essas formas, sobretudo, acreditamos, onde o 

sujeito não fala diretamente.  

As construções subjetivas precisam ser desenvolvidas ao longo da pesquisa para o 

desenvolvimento de hipóteses que serão confrontadas com a teoria. Assim, é preciso ir 

além do explícito, buscando informações ocultas dos sujeitos que não são oniscientes. 

Além do mais, é preciso também, conforme assinala González Rey (2005b), concatenar os 

momentos culturais e históricos que não podem ser captados unicamente no consciente de 

significados do sujeito. Para o autor, os sentidos subjetivos estão sempre além do evento 

vivido, além do contexto em que se dá a representação consciente do sujeito em suas ações 

concretas. 

 Sendo assim, a pesquisa, para atender a esses posicionamentos teóricos, deve se 

pautar em atitude investigativa que permita situações menos estruturadas e padronizadas. 

Usar instrumentos não-estruturados que permitam a sua livre expressão, e o contato com 

material emocional, tal como os desenhos, por exemplo. É preciso que se trabalhe com o 

universo particular de cada sujeito, conhecendo o indivíduo como ser concreto, inserido 

numa totalidade histórico-cultural de natureza dialética. Por isso, atitudes de observação do 

sujeito em seu campo real de ação e vivência pode, também, funcionar como informativo 

de questões implícitas não presentes na representação consciente daquele. 

Dessa forma, optando-se por conceber o sujeito em sua complexidade, os 

procedimentos de pesquisa de campo passam, ainda, por uma estruturação complexa. A 

seleção metodológica feita neste trabalho procurou adequar-se às concepções acima, 

aderindo à pesquisa de caráter qualitativo de estudo de casos múltiplos para responder às 

questões acerca das produções subjetivas dos alunos com histórico de fracasso escolar. 
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Mais especificamente, o estudo de casos múltiplos de caráter descritivo-exploratório, em 

uma escola pública municipal do ensino fundamental na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. 

Para González Rey (2005a), o estudo da subjetividade humana tem de responder ao 

desafio de estudá-la de forma simultânea em seus dois momentos constitutivos: o social e o 

individual. No campo metodológico, isso nos coloca, continua o autor, na necessidade de 

produzir sistemas abertos de indicadores que deem conta dessas duas dimensões; sem 

escolher métodos diferentes para o social e para o individual, pois ambos estão em um jogo 

dialético.  

O estudo de caso parece ser uma técnica bastante adequada para esse 

posicionamento, pois, como o próprio González Rey (2005a) afirma, esse representa “[...] 

uma ferramenta privilegiada para o acesso a uma fonte diferenciada que, de forma única, 

nos apresenta simultaneamente a constituição subjetiva da história própria (subjetividade 

individual) e uma forma não-repetível de subjetivação da realidade social que ao sujeito 

coube viver” (p.156).  

De acordo com Denzin e Lincoln (2003), o estudo de caso visa a explorar um caso ou 

casos singulares bem delimitados e contextualizados em tempo e lugar. Assim é possível 

trabalhar temas complexos, explorando-os em profundidade.  

A pesquisa em profundidade decorrente do estudo de caso permite entender com 

maior detalhe os fatores que influenciam as construções subjetivas das crianças vítimas do 

fracasso escolar. Será possível trazer novas compreensões de como esses fatores se 

associam e se relacionam através de técnicas mistas de coleta de dados. Como os sentidos 

não se manifestam puramente por uma via predominantemente cognitiva e intelectual – 

que podem resultar de uma entrevista, por exemplo – é preciso o estabelecimento de 

técnicas que permitam produção de dados de formas variadas para que, juntas, possam 

chegar perto de uma tentativa de compreensão de configurações subjetivas, principalmente 

fazendo emergir as emoções que estão associadas no sentido.  

A unidade de análise teórica são os sentidos e significados que entendemos serem os 

constituintes da subjetividade individual e social. Essa duas instâncias encontram-se em 

constante tensão e jogo com a subjetividade social, constituindo, juntas, um sistema 

complexo e em constante desenvolvimento. Dessa forma, essa configuração subjetiva está 

em constante transformação, sendo suscetível de ser estudada em diferentes momentos. 
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As ferramentas de análise empírica serão as entrevistas com alunos com histórico de 

fracasso escolar e com seus respectivos professores. Além disso, para o estudo dos sentidos 

com os alunos, utilizaremos a produção de desenhos temáticos e o Completamento de 

Frases. Para produção de mais dados sobre os significados, lançaremos mão ainda da 

evocação de palavras e anotações de diário de campo. 

Para Vigotski, as funções psíquicas devem ser estudadas no âmbito da personalidade, 

ideia que foi central em toda a sua obra – mas que não permaneceu na Psicologia soviética 

(González Rey, 2013). Dessa forma, o estudo dos sentidos subjetivos só pode se dar na 

esfera do sujeito, com seus significados conscientes e a interpretação do pesquisador das 

informações ocultas. É só desta forma que acreditamos que a subjetividade possa ser 

tratada como objeto de estudo. Temos como foco o sujeito, a sua expressão, as suas 

contradições, os seus afetos... Ele é o ator principal e não possíveis categorias de análise. A 

subjetividade não pode ser apreendida por categorias universais prévias e específicas, ela é 

um conhecimento que só pode se fazer no nível individual, na particularidade.  

Diante dessa forma singular de abordagem dos sujeitos para o estudo dos sentidos 

subjetivos, cabe a pergunta sobre de que forma uma pesquisa desse perfil se qualifica como 

um saber científico no que tange às possibilidades de generalizações.  De antemão, é 

preciso que se ressalte que sob esse ponto de vista uma influência psicológica concreta não 

provoca um efeito psicológico universal; esses efeitos vão variar de acordo com a 

experiência de cada pessoa (González Rey, 2013). Dessa forma, as generalizações em 

relação a realidades complexas – que é o caso do estudo de subjetividades – terão mais um 

caráter teórico-construtivo do que descritivo. Ou seja, são estudos que se baseiam a partir 

de uma base ideográfica.  

De acordo com González Rey (2005a), “os processos complexos e irregulares que 

caracterizam a configuração e o desenvolvimento da subjetividade são irredutíveis a 

fórmulas universais suscetíveis de construir-se em forma direta pela reiteração e 

comparação de elementos definíveis no nível empírico” (p.163). O que nos leva a um 

entendimento diferenciado do que venha a ser generalização. Ao invés de ser um objetivo 

de comparação, controle ou previsibilidade para situações futuras, a generalização possível 

pelo tipo de pesquisa aqui proposta é mais de natureza construtiva e compreensiva. 
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Para González Rey (2005a), a generalização acontece na pesquisa qualitativa, no 

estudo do singular, quando se amplia o potencial explicativo da teoria. Lembrando, claro, 

que a teoria é sempre um processo em movimento. Dessa forma, o autor considera que o 

valor do caso singular para a produção de conhecimento se dá porque  

[...] mesmo que o singular seja único ao nível empírico, o significado da produção teórica produzida a 
partir dele representa um momento congruente dentro de um processo intelectual já em evolução no 
intelecto do pesquisador. Portanto, em termos da construção do conhecimento, o caso não é um 
elemento isolado, mas um momento de sentido no curso da produção teórica [grifo nosso]. (p. 167) 

 

Assim, as generalizações que chegamos aqui se referem às formulações de hipóteses 

e contribuições à teoria em questão. Cada caso será analisado em sua particularidade 

dentro dos parâmetros teóricos do que já se conceituou como sentidos e significados. 

Acreditamos que as discussões feitas até aqui tenham servido para caracterizar como 

entendemos epistemologicamente o estudo qualitativo para que possamos adiante discutir 

os métodos utilizados. A forma como concebemos a subjetividade humana demanda 

métodos específicos de estudo que possam efetivamente dialogar com o aporte teórico e 

possamos, assim, realizar pesquisas que produzam mais conhecimentos acerca do campo 

subjetivo. 

É importante que se destaque e esclareça a mudança na forma do uso dos pronomes 

na escrita que se sucederá a partir daqui. Na descrição dos trabalhos de campo e nas 

análises e discussão dos resultados, será usado sempre que necessário o pronome na 

primeira pessoa. Tal atitude se deve ao fato de procurarmos destacar a especificidade desta 

pesquisa qualitativa exploratória, baseada predominantemente na conversação e na 

interpretação dos dados.  

Desta forma, de acordo com nossos posicionamentos epistemológicos e 

metodológicos apresentados aqui, não há uma observação ou análise imparcial e 

consensual dos fatos. Por isso destacamos, ao usar os pronomes em primeira pessoa, o 

quem analisou e vivenciou o dia-a-dia nesta dada escola. Portanto, não usaremos o 

observa-se, posto que essa observação não é universal, e sim, o observei para demarcar 

sempre o espaço de autor do pesquisador na construção de seu conhecimento sobre o 

fenômeno estudado.  
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4.3 O estudo com crianças 

 

 

Os sujeitos desta pesquisa são crianças, e suas particularidades não foram ignoradas 

no momento de construção do desenho da pesquisa.  

Crianças serem informantes de suas próprias vidas ainda é uma abordagem 

incomum, apesar de termos visto que estas pesquisas não apenas têm crescido em volume 

como também têm gerado mais discussões engajadas sobre as questões éticas e 

metodológicas que aparecem para os pesquisadores sociais (Woodhead & Faulkner, 2008). 

De acordo com Woodhead e Faulkner (2008), a infância e a vida da criança têm sido 

tradicionalmente exploradas somente através das visões e compreensões de seus adultos 

cuidadores que falam e emitem opiniões sobre elas. Isso tornou a criança uma espécie de 

objeto e a excluiu do processo de pesquisa. Assim vemos muito mais estudiosos 

interessados no conceito de infância do que na vida das crianças. 

A Psicologia do Desenvolvimento, por exemplo, é um corpo teórico robusto sobre a 

criança, mas sabemos que pouca dessa produção proveio da resposta das próprias crianças. 

É claro que, excetuando-se situações onde há uma incapacidade dela em entender o que o 

pesquisador pretende e também impossibilidades de se fazer compreendida, podemos dizer 

com segurança que a maioria dos saberes que temos sobre a infância não partiu de 

respostas e construções subjetivas da mesma. 

As críticas a essa exclusão começaram a ser expressas a partir dos anos de 1970, 

questionando o papel do estudo da criança na regulação da vida delas mesmas e sobre a 

ética desse tipo de pesquisa (Woodhead & Faulkner, 2008). De acordo com Greene (1998), 

em 1989 no Reino Unido, com a publicação do The children act, observam-se as primeiras 

intervenções políticas no sentido de reconhecer a criança como o principal interessado em 

seu próprio bem-estar, com direito a expressar seus sentimentos e desejos. A própria 

definição contemporânea, desse mesmo ano, dos direitos fundamentais das crianças pelas 

Nações Unidas, como bem destaca Cruz (2010), concebe a elas o direito de exprimir 

livremente a sua opinião sobre questões que as afetam e de ver essa opinião tomada em 

consideração. 
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No entanto, até o final da década de 1990, as pesquisas com crianças restringiam-se, 

no que tange à aplicação de instrumentos diretos, a medidas de desempenho em 

habilidades específicas ou a investigação acerca de aspectos da sua personalidade 

(Dahlberg, Moss & Pence, 2003). 

Assim, se até o início do século XX foram escassos os trabalhos que procuraram 

produzir conhecimento acerca da criança, a partir deste momento, há um aumento na 

produção científica que a toma como sujeito, não para avaliá-la ou definir alguma de suas 

peculiaridades, mas para conhecer o que ela pensa e sente sobre temas que lhe dizem 

respeito (Cruz, 2010). Pois, não é preciso apenas compreender as crenças e experiências 

das crianças, é preciso também analisar esses resultados à luz dos seus interesses e não de 

abstrações teóricas. Sant’Ana (2010) ainda acrescenta que os adultos, tendo vivenciado 

suas infâncias em outras épocas, podem ter dificuldade de ter uma perspectiva que entenda 

o mundo da criança atual.  

Junto a isso, vem se firmando paulatinamente, como destacam Dahlberg, Moss e 

Pence (2003), a crença de que as crianças são competentes para expressar suas percepções 

e seus sentimentos.  

Nesse sentido, quando pensamos em uma pesquisa que procura compreender a 

subjetividade de crianças com histórico de fracasso escolar, estamos procurando colocá-las 

como respondentes de suas experiências e capazes de realizar construções subjetivas. 

Como demonstrado na introdução deste trabalho, as pesquisas em fracasso escolar, quando 

se voltam às respostas das crianças, em sua grande maioria, o fazem através de 

questionários, escalas padronizadas ou medidas de desempenho. Considera-se que as 

respostas iguais não necessariamente indicam os mesmos processos. Ou seja, uma mesma 

resposta vinda de crianças diferentes podem revelar pensamentos completamente díspares, 

mas que foram tolhidos de expressão pelas restritas possibilidades de resposta de um 

questionário. 

Faz-se, portanto, necessário que cada vez mais estudos possam produzir reflexões da 

criança sobre como a experiência escolar compõe e dialoga com sua subjetividade. Para 

tanto, é imprescindível contar com a criança como participante ativo da pesquisa. 

A adoção da nossa posição de escutar as crianças trouxe em si o desafio de construir 

um desenho de pesquisa capaz de realmente ouvi-las. Para isso, é preciso reconhecer as 
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especificidades de cada fase do desenvolvimento infantil, para escolhermos instrumentos 

que atendam ao nosso problema de pesquisa e que, ao mesmo tempo, faça sentido para as 

crianças e possam ser compreendidos por elas. 

Os outros desafios estão na adequação dos instrumentos à nossa proposta de pesquisa 

e que, ao mesmo tempo, possam se adequar aos sujeitos respondentes. É preciso que façam 

sentido para eles e que nos permitam obter, portanto, confiança e comprometimento nas 

respostas. 

 

 

4.4 Os participantes 

 

Trabalhamos com 10 alunos do 5º ano do ensino fundamental com histórico de 

fracasso escolar, com idade máxima de 14 anos e, mínima, de 11 anos. O fracasso escolar é 

entendido aqui como repetência e/ou baixo desempenho acadêmico. Aluno só com o 

histórico de repetência, mas sem, no momento, baixo desempenho acadêmico não foi 

incluído dentre os participantes. Foi condição adotada que nenhum dos alunos escolhidos 

devesse apresentar diagnóstico ou evidências de distúrbios orgânicos ou neurológicos que 

comprometessem o desenvolvimento e aprendizagem.  

Dessa forma, foram entrevistados ao todo 13 estudantes indicados pelas professoras 

como com baixo desempenho escolar, mas três deles não foram considerados nas análises 

por apresentarem dificuldades na compreensão das questões, complicações mais severas na 

escrita e desenhos ainda bastante infantis, levantando a suposição, portanto, de 

complicações mais importantes na aprendizagem, que destoavam sensivelmente dos 

demais pesquisados. Tal exigência se deve ao perfil do nosso objetivo de estudo, haja vista 

que não estamos trabalhando com possíveis patologias, que poderiam levar a outros fatores 

para a compreensão do processo de subjetivação. 

Todos são estudantes de uma mesma escola, escolhida por nossa conveniência, na 

cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Suas respectivas professoras também foram 

respondentes, apesar de não serem os sujeitos da pesquisa. Suas respostas serviram para 
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complementar dados, para trazer contribuições para a descrição do contexto relacional da 

escola. No caso da escola em questão, há somente duas professoras, que se dividem entre 

as quatro turmas de quinto ano, duas pela manhã e duas à tarde. É importante salientar que 

ambas as professoras ensinam a todos os alunos participantes da pesquisa, pois cada uma 

delas leciona matérias para todas as quatro turmas. 

Na Tabela 1, que se segue, apresentamos o perfil dos alunos com histórico de 

fracasso escolar participantes da pesquisa. 

 

Tabela 1 
Perfil dos alunos participantes da pesquisa 

Aluno Sexo Idade Anos de repetência Anos em evasão escolar 

Daiane F 14 2 4 

Juliana F 11 2 0 

Silvio M 11 2 0 

Jonas M 14 2 0 

Lívia Bruna F 14 3 0 

Danilo M 14 3 0 

Marcos M 12 2 0 

Gabriel M 12 2 1 

Kayque M 12 3 0 

Elias M 13 2 0 

Nota. O nome dos alunos é fictício.  

 

Assim como as pesquisas em geral, no Brasil e no mundo, sobre fracasso escolar, 

conforme aponta Carvalho (2001), encontramos um número bem maior de meninos do que 

de meninas afetados pelo fenômeno. Ainda de acordo com a autora, a questão do fraco 

desempenho escolar dos meninos tem levantado pesquisas nos países de língua inglesa 

através de resultados de testes padronizados. 

A escolha por estudantes nessa faixa etária e nesse momento escolar se deve a dois 

motivos. O primeiro é que, de acordo com a literatura pesquisada, principalmente no 
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estudo sobre relações entre as emoções e as atribuições e causalidade em alunos com alto e 

baixo desempenho acadêmico, Martini e Del Prette (2005) afirmam que somente depois 

dos oito anos de idade é que as crianças começam a compreender as emoções mais 

complexas e podem relatá-las com mais exatidão. Como no estudo do sentido precisamos 

trabalhar com emoções, não poderíamos deixar de levar em conta essa observação.  

O segundo motivo refere-se ao momento escolar, pois consideramos que o 5º ano do 

ensino fundamental representa um marco escolar para o aluno e, portanto, capaz de gerar 

mais reflexões e de gerar mais situações relevantes para o estudo da subjetividade que 

queremos abordar. De acordo com Gloria (2003), a incidência maior de reprovações ocorre 

no ensino fundamental, nos primeiros anos de escolarização. O 5º ano envolve a 

possibilidade de reprovação, fato que não acontece entre a passagem do 4º para o 5º, e, 

portanto, o mau desempenho não aparece apenas em sala de aula, mas envolve um 

“estacionamento” do aluno, uma repetição visível para toda a escola acerca do resultado do 

mau desempenho. E isso provavelmente traz questões subjetivas para os alunos lidarem. 

Além disso, é o último ano em que estão ligados à rede municipal de ensino, estudando 

normalmente em escolas menores e mais perto de suas casas. A passagem de ano envolve 

estar numa nova escola, maior, com mais responsabilidades, complexidade e exigências de 

mais autonomia. E isso tudo é um dado importante que certamente atravessa a vivência 

escolar. 

 

4.5 Os instrumentos e/ou técnicas para produção dos dados 

 

Um dos objetivos que de certa forma atravessa esta investigação é refletir sobre o 

próprio processo de construção do método de pesquisa, a partir de uma visão da Psicologia 

Histórico-cultural. Por isso, optamos não apenas por citar os instrumentos a serem 

utilizados para a produção de dados, mas, também, discutir as razões de suas escolhas em 

conformidade com os nossos posicionamentos teóricos e com o problema de pesquisa. 

Como partimos do pressuposto de que não existe uma relação direta entre o discurso 

linguístico do sujeito e seus sentidos subjetivos, há a necessidade, então, de construir esses 

elementos a partir de diferentes formas. Assim, para dar conta de estudar a complexidade 
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que é a subjetividade, optamos pelo uso de múltiplos instrumentos que pudessem fazer 

abordagens diferentes sobre mesmos aspectos, ou seja, como o fenômeno do fracasso 

escolar é vivenciado e incorporado aos sentidos pessoais das crianças vítimas dessa 

situação. Para González Rey (2005b), a utilização de instrumentos variados permite a 

reflexão e construção de conhecimento a partir de perspectivas diversas dos sujeitos e pode 

facilitar uma informação mais complexa.  

É bom que se esclareça que o uso de instrumentos variados não tem, neste caso, o 

mesmo objetivo que uma triangulação. A triangulação supõe considerar, como argumenta 

González Rey (2005a), todo o conjunto de dados produzidos como uma entidade objetiva 

sobre a qual qualquer pesquisador pode analisar em igualdade de condição. Na pesquisa de 

configuração subjetiva que propomos aqui, consideramos o vínculo único do pesquisador 

com os dados. A construção e interpretação dos resultados guarda estreita relação comigo, 

que fui a campo e vivenciei as falas e expressões dos pesquisados. 

Uma das características que tornam essa pesquisa empírica singular é a abordagem 

do ponto de vista dos alunos justamente a partir do uso de instrumentos de pesquisa 

diversos para atender aos nossos pressupostos teóricos.  

De acordo com González Rey (2005a), os instrumentos não são uma via objetiva 

geradora de resultados, mas uma via legítima para estimular a reflexão e a construção do 

sujeito. E é nesse sentido que encaramos o uso dos instrumentos abaixo relatados e 

justificamos a escolha de cada um deles. Os instrumentos juntos formam, então, um 

sistema, e cada sujeito pode ter uma afinidade e possibilidades de identificação e expressão 

maior com um tipo de instrumento. A própria análise dessa situação já pode fazer parte do 

caminho interpretativo dos dados. Por isso é que, numa pesquisa qualitativa, a atenção a 

esses detalhes leva a uma não diferenciação entre os processos de coleta e interpretação 

dos dados. 

Assim, as fontes de acesso ao conhecimento das configurações subjetivas dos alunos 

foram feitas através dos seguintes instrumentos:  

 

• Entrevista:  
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Entrevistamos as crianças ditas fracassadas através de um roteiro previamente 

elaborado que além de perguntas gerais de identificação, se pautou em perguntas sobre a 

relação da criança com a escola, com as professoras, sobre como se sente em relação aos 

colegas, sobre suas perspectivas de futuro e perguntas sobre ambiente e histórico familiar.  

Com estas respostas pretendemos identificar os significados de fracasso escolar e seus 

sentidos pessoais. 

O uso da entrevista foi escolhido por enfatizar a fala livre da criança, permitindo que 

seu pensamento se desdobre e se revele. Sabemos da preferência de González Rey (2005b) 

pela conversação, que é um ato que não se esgota numa única vez como é o caso da 

entrevista e permite, portanto, um conhecimento em maior profundidade do sujeito, 

evocando perguntas menos estruturadas e gerais. E estamos de acordo, mas no caso dos 

sujeitos da nossa pesquisa, tal tarefa poderia se tornar pífia. 

Os participantes são alunos entre 11 e 14 anos, e já podem falar sobre assuntos, já se 

comparam entre os outros alunos como aponta Eccles e Roeser (1999). No entanto, 

optamos pelo uso de um instrumento um pouco mais padronizado, pois nessa fase as 

crianças não costumam se colocar numa atitude tão interativa, não desenvolvem muito 

sobre os temas abordados (Scott, 2008). É preciso muitas perguntas, porque a fala livre 

ainda não ocorre com tanta facilidade e, por isso, não adotamos a conversação. Mas não 

seguimos uma estrutura rígida de entrevista, a depender das respostas e do acolhimento do 

aluno, fazia mais investigações, entreva num modo de conversação. Assim digo que foi 

uma entrevista com caráter conversacional, porque, a depender das possibilidades, podia 

adentrar com mais profundidade sobre alguns temas. 

Diante das nossas discussões teóricas, podemos dizer que o sentido sempre há antes 

de qualquer construção de significado. Desde que a criança está inserida numa sociedade, 

ela está produzindo sentidos e através dos significados compartilhados por elas e por mim, 

pesquisadora, posso me aproximar das suas construções de sentido. Pelos significados que 

emergem ao dar resposta a uma entrevista, estarei abordando a relação simbólica e 

cognitiva que está presente num sentido. 

Então compusemos um roteiro de entrevista com perguntas disparadoras sobre os 

vários temas de interesse dispostos acima. Escolhemos também fazer entrevistas com os 

professores procurando levantar dados sobre sua relação com o ensino e profissão, relação 
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e concepções sobre seus alunos com mau desempenho acadêmico e suas concepções sobre 

aprendizagem e seu papel na vida dos alunos. 

Apesar dos participantes principais da pesquisa serem os alunos com histórico de 

fracasso escolar, para construirmos as suas configurações subjetivas é preciso entender 

também os significados de fracasso escolar que perpassam os discursos dos professores e 

que são apreendidos por aqueles. É preciso entender como esse professor vê esses alunos, o 

que espera deles. Como vimos discutindo ao longo desse trabalho, a subjetividade não é 

um fenômeno que acontece no mundo privado do sujeito. Pelo contrário, a subjetividade 

está entre o sujeito e o mundo social, e, por isso, justifica-se a escuta daqueles que são os 

responsáveis por ensinar e avaliar esses alunos, que tecem julgamentos e têm ações 

dispensadas a eles para que possamos melhor desenhar essas configurações subjetivas. 

As entrevistas buscam atender aos seguintes objetivos propostos: 

- identificar a relação da criança com a escola; 

- descrever as pressuposições das professoras sobre a construção do conhecimento pelo 

aluno e identificar os fatores que consideram influenciar sobre o seu desempenho 

acadêmico; 

- caracterizar como os alunos explicam suas próprias dificuldades de aprendizado, as 

iniciativas de superação; 

- identificar os significados sobre fracasso escolar implícito nas práticas e concepções 

das professoras; 

- analisar como os sentidos que cada criança confere aos significados compartilhados 

com seus colegas e professores implicam as expectativas sobre si e seu futuro; 

Os dois roteiros das entrevistas com os alunos e com as professoras seguem abaixo 

onde explicamos ao lado de cada questão o objetivo em realizá-la.  

 

Roteiro de entrevista com os alunos: 

1. “Qual a sua idade?” 
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2. “Já perdeu o ano alguma vez? Quantas?”  

3. “Deixou de estudar por algum tempo?” 

As perguntas 1, 2 e 3 são de caracterização geral. Aqui ficamos sabendo também se 

houve evasão escolar, se o aluno deixou de frequentar a escola em algum período. 

4. “Já foi em algum médico pra fazer exame de vista, ouvido ou psicólogo?”: Essa 

pergunta serve para sondar se alguma de dificuldade que o aluno relata ter em sala 

de aula pode ter a ver com algum problema orgânico. Ao longo das entrevistas, 

pude perceber que essa resposta também poderia dar indícios dos cuidados 

familiares com o aluno. 

5. “Você entende o que a professora ensina? Por quê? E diz que não entendeu?”: Essa 

pergunta pretende levantar dados sobre a relação do aluno com a professora e 

colegas, ou seja, saber se ele sente-se envergonhado em fazer perguntas diante de 

um deles. Essa pergunta, complementada com outras seguintes, pode mostrar não 

apenas relações que mantém com a escola, mas também traços de autoconfiança ou 

questões ligadas à autoestima. 

6. “Do que não gosta na escola?”: É uma pergunta direta que tende a ter um cunho 

emocional. E, além disso, quando associada a outras questões e instrumentos, pode 

revelar contradições que venham a construir indicadores importantes de sentido 

subjetivo. 

7. “Do que mais gosta na escola?”: Essa questão é interessante ao ser associada à 

questão anterior. Permite não apenas levantar informações emocionais da criança 

com a escola, que pode ser indicativa de sentido subjetivo, como também permite 

desvelar possíveis contradições. 

8. “Onde se senta na sala de aula?”: Pergunta mais objetiva, mas que visa desdobrar 

numa conversação sobre como o aluno se sente em sala de aula, se os lugares são 

marcados, se ele está satisfeito com esse lugar. Ou seja, procura-se aqui desvelar 

mais sentidos na relação com a escola. 

9. “Onde faz seus deveres em casa?”: É uma forma de perceber o lugar da escola 

dentro da família do aluno, saber onde faz as atividades, se tem um lugar reservado 

para isso, se faz as atividades em meio ao barulho da sala etc. 
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10. “Conte-me um pouco sobre sua família”: Essa pergunta é indutora para uma 

conversação, onde pude sondar sobre ocupação da família, relações familiares, ver 

o quanto cada aluno gastava falando sobre os pais, e, com isso, descobrir afetos 

familiares. 

11. “Se você pudesse, o que mudaria em sua família?”: Aqui o aluno pode expressar 

indiretamente sentimentos de mágoa, de situações que o incomodam dentro do 

ambiente familiar que talvez não tenham aparecido na questão anterior. E podemos 

chegar, assim, associado à questão 10, a sentidos subjetivos ligados à família. 

12. “O que sua família disse quando você perdeu o ano (ou tira nota baixa)?”: Aqui 

queremos investigar mais uma vez o valor que a família dá à escola e como 

costuma se posicionar frente às dificuldades que o aluno tem. Possibilita chegarmos 

a sentidos subjetivos relacionados entre família, escola e expectativas familiares 

sobre os alunos.  

13. “Pra que serve vir para a escola?”: Essa pergunta é direta, mas implica em querer 

saber como o aluno pode ir além de respostas padrão e mostrar outros significados 

que carrega sobre a escola. 

14. “O que quer ser quando crescer?”: Essa questão permite, junto com o desenho 

sobre o mesmo tema, que o aluno se expresse em relação a si e a seu futuro, 

dinamizando, assim, sentidos subjetivos. 

15. “Você gosta dos seus colegas? Vocês se dão bem? E quando tira uma nota baixa, 

eles abusam você?”: Essa questão visa complementar a questão 5. É uma forma de 

sondar como estão as relações com os colegas, se o aluno se constrange de algum 

tipo de brincadeira e a que se referem essas brincadeiras, pois pode ter relações com 

questões de autoimagem, com capacidades intelectuais etc. 

16. “O que gostaria de fazer na escola?”: Essa pergunta visa a estimular o desejo e 

fantasia do aluno em relação à escola. Permite também levantar significados sobre 

como está a adequação entre o que a escola oferece e às suas necessidades. 

17. “Você se acha um bom aluno? Por quê?”: Essa questão tem relação direta com o 

fato de serem os alunos entrevistados com histórico de fracasso na escola. Tem 

relação direta, portanto, com o objetivo desta pesquisa. Queremos saber como o 
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aluno absorve para sua imagem a sua condição de mau desempenho escolar. Essa 

questão permite saber também como o aluno justifica seu sucesso ou insucesso, que 

categorias elege como garantidoras de ser bom aluno. 

18. “O que mais gosta de estudar?”: Essa é mais um pergunta direta, cruzar as suas 

respostas com as dificuldades de cada um deles apontadas pelas professoras. 

19. “A professora tem razão quando reclama com você?”: Aqui queremos saber como o 

aluno compreende as atitudes das professoras, como se submete às regras. Permite 

também levantar emoções associadas a estas situações e construir, portanto, 

sentidos subjetivos. 

 

Roteiro de entrevista com as professoras: 

 

1. “Há quanto tempo ensina?” 

2. “Ensina só na rede pública?” 

3. “Qual sua idade?” 

As perguntas de 1 a 3 são de caracterização geral. 

4. “Mora aqui mesmo no bairro onde ensina?”: Escolhemos fazer essa pergunta para 

saber o quão perto está a realidade de vida das professoras daquela de seus alunos. 

Queremos saber se convivem no mesmo bairro ou próximo e, portanto, se 

compartilham vivências similares. 

5. “Por que escolheu essa profissão?”: Está pergunta está orientada para trazer à tona 

sentidos subjetivos de suas escolhas, de sua história individual, com desejos e 

frustrações em relação à profissão e que podem se manifestar nas relações dessas 

professoras com seus alunos. 

6.  “Você já tem condições de saber quem são os alunos que serão reprovados ou que 

não terão um bom desempenho? Por quê?”: Essa pergunta é uma forma de saber se 

as identificações das professoras dos que serão reprovados implica numa atitude 

diferente delas com esses alunos em sala de aula – que será associada à observação 

das dinâmicas interativas em sala de aula produzidas no diário de campo. Essa 
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pergunta também possibilita levantar significados acerca das razões que elegem 

para aprovar ou reprovar os alunos. 

7.  “Por que você acha que este aluno fracassa? Onde está o problema?”: Aqui 

queremos avaliar as ideias e explicações que as professoras têm sobre o mau 

desempenho de seus alunos, como entendem e significam o fracasso escolar. Saber 

quem elas tendem a responsabilizar ou culpar e de que forma. 

8.  “Fale um pouco mais sobre cada criança destas que me apontou. Conhece história 

dele(a)?”: Nesta questão as professoras fazem comentários de cada criança que vão 

me indicar. Essas respostas servirão para compor a caracterização que será feita de 

cada aluno participante das análises. 

9.  “Quais são as dificuldades concretas que essas crianças apresentam diante das 

atividades e objetivos da escola?”: Esta pergunta complementa a anterior, é para 

que as professoras detalhe mais o que percebem de seus alunos. 

10.  “Algumas dessas crianças que não aprendem têm diagnóstico fornecido por 

profissional da área?”: Esta pergunta serve para selecionar as crianças que poderão 

participar das pesquisas daquelas que podem apresentar comprometimentos mais 

sérios. 

11.  “Como você percebe que essas crianças que não aprendem reagem na escola diante 

de seu mau desempenho?”: Esta questão foi formulada a fim de levantar 

significados sobre como as professoras percebem seus alunos com dificuldades, se 

estão atentas aos seus comportamentos e demandas. Queremos saber se percebem 

diferenças em seus comportamentos. As informações provenientes dessa pergunta 

serão associadas com as entrevistas com os respectivos alunos e as observações 

registradas nos diários de campo. 

12. “Você acha que pode fazer algo para mudar esta situação? O quê?”: Esta pergunta 

visa saber como o professor se implica no problema apresentado pelo aluno – mas 

não necessariamente um problema exclusivo do aluno. 

13.  “Como os alunos são avaliados? Tem ponto extra? De que forma é dado?”: Essa 

questão é mais direta e pretende levantar dados sobre os procedimentos de 

avaliação. 
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14.  “O que se espera na avaliação?”: Esta pergunta foi formulada a fim de levantar 

significados sobre as expectativas das professoras sobre seus alunos. 

15.  “O que um aluno precisa para ser aprovado?”: Esta pergunta complementa a 

anterior e visa fazer uma checagem entre as expectativas das professoras e os 

requisitos para a aprovação.  

16. “Na sua concepção, o que é o bom aluno? Ele é premiado de alguma forma?”: Essa 

pergunta foi formulada a fim de abrir a possibilidade das professoras expressarem, 

independente dos requisitos formais das exigências escolares, seus valore e opiniões 

sobre o aluno que considera bom. Com isso poderemos ver que qualidades e requisitos 

esperam e valorizam em seus alunos, e como se associam com suas práticas em sala de 

aula. 

 

• Desenhos: 

De acordo com González Rey (2005b), a Psicologia se conscientizou da necessidade 

de se usar instrumentos de pesquisa de expressão simbólica não escrita a fim de 

trabalhar a complexidade do sujeito.  

 Procurando aproximarmos dos sentidos em seus aspectos mais emocionais, 

escolhemos o uso de desenhos temáticos. Os desenhos no estudo com crianças 

representam um forma privilegiada de expressão simbólica. A finalidade do uso do 

desenho é a “expressão de sentidos subjetivos por um caminho diferente do da palavra, 

bem como facilitar a construção de trechos de informação nas conversações que, 

facilitadas pelos desenhos, estimulem a expressão sobre os sentidos subjetivos 

presentes no desenho” (González Rey, 2005b, p. 69). 

Assim, a fim de obter construções subjetivas das crianças sobre si, seu futuro e sobre 

sua situação de fracasso escolar, as crianças fizeram desenhos sobre os temas: eu na 

minha escola e eu quando crescer. Depois do desenho feito, foi pedido que o 

explicasse e assim foi possível aprofundar mais as imagens representadas, dirimir 

alguma dúvida. Por ser uma tarefa não escrita, e que os alunos tiveram que trabalhar 

com fantasia, criatividade e imaginação, o desenho acaba se tornando um excelente 

indutor para a produção de sentidos subjetivos, se afastando de possíveis respostas 
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padronizadas e de significados conscientes. O desenho oferece um grande campo de 

interpretação, tanto pelo tema mais explícito como pelo uso de cores, proporção e 

pressão no lápis. Tais fatores são itens de avaliação consolidados, que têm sido 

comumente usados pela Psicologia em testes projetivos.  

Os desenhos buscam atender ao seguinte objetivo proposto: 

- analisar como os sentidos que cada criança confere aos significados compartilhados 

com seus colegas e professores implicam nas expectativas sobre si e seu futuro. 

 

• Evocação de Palavras:  

Na evocação de palavras, foi pedido que as crianças falassem três palavras que 

primeiro viessem à mente ao ouvirem as seguintes palavras: escola, prova, família, e 

futuro. A evocação de palavras é considerada por Abric (2004) como um método 

associativo que permite obter respostas mais espontâneas e menos controladas do objeto 

em questão.  

O que se pretende com isso é obter associações livres dos sujeitos com temas 

relacionados ao fracasso escolar, sem um contexto específico. Neste caso, as palavras 

evocadas podem estar associadas a vivências muito particulares de cada sujeito. A 

evocação de palavras funciona, portanto, como uma maneira não muito diretiva de 

buscar a associação de experiências passadas sobre determinados temas; que é um ponto 

de formação dos sentidos pessoais. 

A evocação de palavras busca atender ao seguinte objetivo proposto: 

- identificar a relação da criança com a escola e com sua família. 

 

• Completamento de Frases: 

É um instrumento que apresenta indutores curtos a serem preenchidos pela própria 

pessoa que o responde. Ou seja, coloca o sujeito diante de frases que devem ser 
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respondidas com o significado produzido a partir de sua subjetividade no momento da 

pesquisa.  

Esse instrumento apareceu na literatura como um teste projetivo (Rotter), permitindo, 

portanto, respostas particulares dos diferentes sujeitos a partir de uma mesma pergunta 

(González Rey, 2005b). O Completamento de frases possibilita, ainda, a análise 

comparativa das respostas dos indivíduos, buscando o estabelecimento de semelhanças 

e diferenças em cada tema proposto.  

Tal instrumento foi usado em nossa pesquisa apenas com os alunos. Através de 

indutores que tratam de situações práticas, cotidianamente vivenciadas no espaço 

escolar, as crianças respondem como agem ou se sentem. As frases criadas para sem 

completadas foram as seguintes: Quando vou fazer uma prova eu sinto; Quando a 

professora vai entregar as notas eu sinto; Quando eu chego na escola eu sinto; O bom 

aluno é; O mau aluno é. 

Dessa forma, os alunos são levados a pensar sobre essas situações, que comumente 

são apenas sentidas, mas não elaboradas em termos de significado. González Rey 

(2005b) acredita que o Completamento de Frase permite que o sujeito se expresse por 

meio dos sentidos subjetivos mais significativos pra ele no momento da pesquisa. Por 

isso mesmo, escolhemos frases que, em sua maioria, estão associadas a sentimentos. 

Note-se que não se pergunta o que o aluno pensa, mas, sim, o que ele sente na dada 

situação. Essa é uma forma que buscamos de nos aproximar de suas emoções 

constituintes dos sentidos subjetivos. 

O Completamento de Frase atenderá aos seguintes objetivos propostos: 

- caracterizar como os alunos significam suas próprias dificuldades de aprendizado, as 

iniciativas de superação e a relação com o contexto escolar; 

- identificar a relação da criança com a escola e com sua família. 

 

• Diário de campo: 
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Retomando a ideia debatida aqui, de que numa pesquisa qualitativa o papel do 

pesquisador não é neutro, de que suas expectativas, ideias e relações que estabelece 

com os pesquisados são relevantes, que seu ponto de vista também é um dado 

importante na construção dos resultados da pesquisa, colocamos o diário de campo 

como mais um instrumento a ser usado. 

Como pretendemos explorar a construção subjetiva das crianças vítimas do fracasso 

escolar, é importante não apenas ter acesso direto a elas e seus discursos e demais 

manifestações, mas, também, conhecer todo o espaço no qual está inserida. É preciso 

conhecer o espaço físico, os professores e demais atores da escola, é preciso estar atento 

à produção de significados. Assim, nosso estudo se aproxima um pouco dos métodos 

etnográficos. Na etnografia encontramos, por definição, essa interação constante entre 

pesquisador e pesquisado que necessitamos para responder ao nosso problema de 

pesquisa. É um modo de descrição social científica de uma pessoa ou da configuração 

cultural onde há uma interação direta com as pessoas na sua vida cotidiana (Chizzotti, 

2006). 

Dessa forma, com a presença constante do pesquisador na escola escolhida para a 

pesquisa, buscamos fazer com que seja possível perceber mais nuances das relações 

existentes nesse espaço e ter um contato mais fácil e de certa confiança com as crianças.  

Estamos nos colocando como expectadores da vivência do espaço escolar. Pois 

acreditamos que não basta simplesmente chegar e entrevistar diretamente as crianças, 

mesmo porque, como bem ressalta González Rey (2005a), é uma ingenuidade do 

pesquisador achar que os sujeitos falarão de temas profundos ou delicados sobre eles 

mesmos, numa única sessão de entrevista, sem muito contato ou empatia com o 

pesquisador.  

 Conforme Viégas (2010), na etnografia não há dicotomização entre coleta e análise 

de dados, uma vez que ao observar fazemos interpretações. Então, realizei observações 

frequentes da rotina escolar para chegar a interpretações necessárias para a compreensão 

dos significados acerca do fracasso escolar, que são coletivamente compartilhados e 

estão engendrados nas práticas e discursos da escola estudada. 

No diário de campo, realizei observações assistemáticas, anotei a minha visão sobre 

as relações dos professores com seus alunos em sala de aula, nos intervalos, as 
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conversas dos professores na diretoria (espaço reservado a eles), as impressões que 

tenho dos alunos. A expressão de seus gestos, olhares, o como se dirigem até mim para 

iniciarmos uma entrevista, o uso que fazem dos materiais de pesquisa e de sala de 

aula... Enfim, no diário de campo, estão anotadas as expressões não ativamente 

manifestadas dos pesquisado, mas que são de suma importância para a elaboração da 

construção de sentidos e significados acerca do fracasso escolar. 

O conhecimento dentro de um contexto escolar específico permite captar os 

momentos fortuitos que possam dar pistas para a compreensão da relação do fenômeno 

em questão.  

O diário de campo atenderá aos seguintes objetivos propostos: 

- descrever o contexto social da escola, espaço empírico da pesquisa; 

- caracterizar as dinâmicas interativas das professoras junto aos alunos; 

- identificar a relação da criança com a escola e com sua família. 

 

4.6 A escola 

 

Foi escolhida, por nossa conveniência, uma escola municipal que fica situada no 

bairro da Ribeira na cidade de Salvador, Bahia, Brasil, distante em média 12 quilômetros 

do centro da cidade, da Praça Municipal. 

A Ribeira está situada numa península, a península de Itapagipe, composta também 

pelos bairros do Uruguai, Calçada, Mares, Boa Viagem, Bonfim, Montserrat, Vila Rui 

Barbosa e Massaranduba. Itapagipe é configurada por um terreno basicamente plano, 

cercado de águas calmas, clima agradável e grande beleza natural (Cardoso, 2004).  

Não só o bairro da Ribeira, mas toda a península itapagipana, estava em posição 

afastada ao primeiro povoado da incipiente cidade, nos anos de 1500 (Carvalho, 1915 apud 

Luther, 2012). Até meados do século XIX, a maior parte da população da Ribeira era 

pobre, formada principalmente por pescadores, carpinteiros, ferreiros, pedreiros, alfaiates, 

funcionários públicos e negociantes (Valverde, 2002). As famílias mais abastadas 
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moravam no centro, na chamada Cidade-Alta, e a Ribeira, de acordo com Valverde (2002), 

era um lugar de veraneio para essas famílias. Certamente as praias de águas calmas, e o 

clima tranquilo, longe do centro urbano, favoreciam tal prática. Como ressalta Luther 

(2012), ainda há resquícios da outrora presença de uma elite em Itapagipe através das 

antigas edificações que ainda se mantém.  

 

 

 

 

De seu caráter de lugar de veraneio, vai passando gradativamente a receber a 

indústria, entre fins do século XIX a meados do XX, somando-se 112 unidades, e desta 

forma o bairro começa a ser povoado por operários (Cardoso, 2011), assumindo cada vez 

mais um caráter popular. De acordo com Luther (2012), no início do século XX, só uma 

pequena parcela da alta classe média ainda morava na Ribeira, a aristocracia concentrava-

se na região do bairro da Vitória. 

Ainda no século XX, o centro industrial de Itapagipe se arrefece, perdendo espaço 

para o Centro Industrial de Aratu na região metropolitana, e surgem na paisagem ruínas 

dos edifícios fabris, chaminés desativadas, galpões, dando à península um ar de abandono 

(Cardoso, 2011). 

 

 

 

Figura 1. Foto da Ribeira em 1942 
Fonte.http://i729.photobucket.com/albums/ww292/M
adrugaSSA/praiadapenharibeira1942.jpg 

Figura 2. Vista aérea da Ribeira na atualidade 
Fonte:http://fw.atarde.uol.com.br/2013/04/g_1317869.jpg 
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A Ribeira está fora dos vetores de crescimento da cidade. Fica, assim, meio afastada, 

meio de lado, com uma população de pobres a classe média baixa, como se estivesse 

parada no tempo, dando sinais de uma cidade interiorana, à parte do crescimento da 

metrópole. No entanto, não deixou de receber os ônus de toda cidade grande brasileira: 

violência e tráfico de drogas nos locais de aterro e que abrigam a parte mais pobre da 

população. Ou seja, existe uma periferia na Ribeira. Aliado a isso, convive-se com as 

praias e o ar bucólico que atrai turistas a pontos famosos como a Sorveteria da Ribeira, a 

Ponta de Humaitá e a Igreja do Bomfim.  

Em meados do século XX, uma mudança geográfica começa a acontecer na 

península, são os sucessivos aterros nas águas da enseada dos Tainheiros, motivados pelo 

adensamento da população, e a ocupação dos manguezais com palafitas (Valverde, 2002). 

É numa dessas zonas de aterro que se encontra a escola desta pesquisa, cercada em suas 

imediações por uma ocupação desordenada, composta basicamente por casas, ruas 

estreitas, becos e comércio popular local.   

O bairro da Ribeira é considerado um bairro popular e seus moradores são de classe 

baixa. Segundo dados da SMEC7 de 2000, a escola está localizada numa área que cresceu 

desordenadamente, através de invasões e palafitas, e carente, com um alto índice de 

desemprego e marginalidade.  

A escola funciona apenas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, nos três 

turnos, atendendo, no total, 550 alunos. O turno noturno, conforme informaram as 

7 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Salvador, Bahia. 

Figura 3. Galpão de antiga fábrica têxtil 
Fonte: Valverde, A. C. L. (2002). O lugar de 
itapagipe. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Arquitetura, Universidade Federal da Bahia. 

Figura 4. Vista da Ribeira na atualidade.  
Fonte: Arquivo particular, Breno Holanda, 2014. 

                                                            



143 
 

professoras sobre a lei da prefeitura, está destinado aos alunos que têm mais de 15 anos e 

que, portanto, estão muito defasados na relação idade/série.  

 

 

 

A escola foi fundada em 1961, através do empenho de uma freira (Irmã Querubina da 

Silva), diretora de uma escola confessional do mesmo bairro, junto com suas alunas do 

curso de magistério. Vendo o grande número de crianças em idade escolar e pré-escolar 

fora da escola na região conhecida como Alagados da Ribeira – por conta de, à época, uma 

boa parte dessa comunidade se encontrar vivendo em palafitas – elas conseguiram com a 

Associação de moradores um terreno de 581,15 m2 para que a prefeitura construísse a 

escola (SMEC, 2000).  

As instalações físicas são boas. As salas têm carteiras novas, há livros suficientes 

para todos os alunos, há uma cantina que fornece regularmente a merenda escolar. É uma 

escola de médio porte, com 06 salas, 02 áreas de lazer (uma coberta e outra descoberta), 04 

sanitários, 02 depósitos de merenda escolar e 01 secretaria. A área de recreação é bastante 

pequena, não há quadras e nem espaços com algum tipo de vegetação. Durante o recreio, 

as crianças brincam nesta área e jogam futebol com uma pequena bolinha que fica 

guardada na secretaria. Esta última também tem boas instalações: há três computadores 

para as professoras com acesso à internet, armários, mesas e cadeiras suficientes.  

Figura 5. Vista da frente da escola 
Fonte: Arquivo particular da autora, 2013. 

Figura 6. Vista da rua da escola 
Fonte: Arquivo particular da autora, 2013. 
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4.7 Os procedimentos de trabalho de campo 

 

Iniciamos o trabalho de campo escolhendo, por conveniência, uma escola municipal 

no bairro da Ribeira. Apresentei-me à diretora e expliquei o objetivo da pesquisa. O 

atendimento foi muito educado e entusiasmado por ter uma profissional de Psicologia em 

contato com aquela a realidade. Ter obtido o que considero uma boa recepção, foi de 

fundamental importância para a fruição dos trabalhos. Desde o primeiro momento, as 

professoras me acolheram com muita simpatia e disponibilidade e fui logo informada de 

que a Secretaria Municipal de Educação exigia que os pesquisadores e/ou estagiários 

precisavam fazer uma solicitação formal junto a esse órgão com os objetivos e 

instrumentos de pesquisa a serem utilizados. O procedimento não foi complicado, apenas 

Figura 7. Janela de sala com vista para 
pátio interno. 
Fonte: Arquivo particular da autora, 2013. 
 

Figura 8. Sala de aula 
Fonte: Arquivo particular da autora, 2013. 
 

Figura 9. Detalhe livros didáticos 
Fonte: Arquivo particular da autora, 2013. 
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foi preciso juntar uma carta de apresentação da Universidade Federal da Bahia com o 

projeto de pesquisa. E foi-me informado, que a própria escola providenciaria a 

comunicação e autorização dos pais para os filhos participarem da pesquisa. 

Em dois dias, a autorização foi concedida e lá estava eu diante da porta da escola 

para passar um semestre escolar, entre julho e dezembro de 2013, realizando, durante 

quatro turnos por semana, entrevistas e observações registradas no diário de campo. Mais 

do que isso, estava ali para trocar experiências, para vivenciar, ainda que por um tempo 

curto, os acontecimentos, as emoções, as queixas e tudo o mais que reveste esse espaço 

escolar. Fui uma expectadora privilegiada por chegar tão perto de relações tão intensas e 

complexas, que vão extrapolar sempre qualquer tentativa de compreensão. 

Expliquei às professoras que precisava que me indicassem os alunos que 

consideravam com baixo desempenho escolar, pois a pesquisa visava obter dele a ideia que 

tinham sobre a escola e o aprender. De acordo com Silvares e Melo (2010), a literatura tem 

apontado que os professores são as melhores fontes de informação sobre os 

comportamentos de seus alunos. Martini e Prette (2005) declaram que pesquisas no Brasil 

e no Mundo têm demonstrado que a classificação e avaliação dos professores sobre seus 

alunos tem sido significativamente semelhante aos resultados obtidos em testes 

psicométricos. Então, a indicação do professor foi a forma que consideramos adequada pra 

selecionar os alunos considerados fracassados.  

De fato, como a nossa perspectiva de pesquisa considera que o ambiente e as 

relações sociais têm um papel preponderante na construção dos sentidos pessoais, é 

importante, portanto, que esses alunos sejam fruto de um olhar das professoras que os 

assim classificam como fracassados. Mais do que uma medida de padrão de desempenho 

em algum teste ou escala para medir se o aluno tem mau desempenho ou não, é mais 

importante para a nós a avaliação subjetiva que os professores fazem.  

Acreditamos que os significados sobre fracasso escolar aparecem na forma como as 

professoras tratam, olham e se dirigem aos alunos vítimas desse fenômeno. Portanto o que 

mais nos interessa é o aluno visto como fracassado e tratado como tal. São as relações 

sociais produzidas por essa avaliação que estamos interessados em conhecer e seus efeitos 

sobre o aluno. 
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Para evitar que os alunos se sentissem diferenciados ao serem chamados para 

participar da pesquisa, pedia às professoras que me indicassem também alunos com 

desempenho satisfatório para responderem ao nosso mesmo roteiro de pesquisa. Essas 

respostas não foram usadas na análise dos dados. 

Apresentei-me em cada sala de aula do 4º e 5º ano e, depois de dizer o meu nome, 

continuava com a seguinte frase: “estou fazendo um trabalho para a minha escola, e 

gostaria de conversar um pouco com alguns de vocês pra saberem o que vocês acham da 

escola daqui, pra gente jogar alguns jogos de palavras e fazer alguns desenhos. A 

professora irá me indicar alguns de vocês. Eu vou ficar aqui na escola até o final do ano 

com, vou ficar um tempo na sala de aula também”. 

Após essa apresentação, recebia, em um canto da sala da diretoria, os alunos que as 

professoras encaminhavam. As entrevistas eram realizadas, portanto, durante as aulas. 

Antes de começar, procurava deixar bastante clara a possibilidade de aceitarem ou não o 

convite de participar da entrevista comigo. Falava da confidencialidade das informações, 

que nenhuma professora poderia ter acesso a elas, e que não existiam respostas certas sobre 

o que eu ia perguntar; estava tão somente interessada em saber o que o aluno pensava e 

sentia. Também era informado que podiam me interromper a qualquer momento e fazer 

qualquer pergunta que quisessem. No entanto, nenhum aluno se recusou a prestar as 

respostas. A aplicação de todos os instrumentos levava cerca de uma hora e dez minutos 

com cada aluno.  

Um ponto positivo na aplicação desses instrumentos é que os alunos convidados 

participaram de todas as etapas de produção de dados e não foi evidenciado nenhum 

momento de ansiedade ou desinteresse. Os alunos foram, em maior ou menor grau – e isso 

será mais bem descrito na análise e discussão dos dados – cooperativos e interessados. 

Mostraram-se curiosos em responder às perguntas a uma psicóloga. Infelizmente era assim 

que as professoras teimavam em me chamar e esse foi um significado do qual não consegui 

escapar, tornando-se, para mim, o que considero um ponto negativo na coleta de dados. 

Pois não queria ser olhada como alguém que estava ali avaliando, procurando diagnóstico 

ou coisa assim. Quando os alunos me perguntavam o que estava fazendo, sempre dizia que 

estava fazendo um trabalho para a minha escola, que consistia em saber o que os alunos 

daquela escola pensavam sobre algumas questões. Após essa resposta minha não 
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perguntavam mais coisas, o que me dava a entender que estavam satisfeitos com a resposta 

ou, talvez, não entenderam e não se sentiram à vontade para perguntar mais. 

Procurei agir de modo a evitar o constrangimento, medo ou vergonha por parte dos 

alunos, olhando em seus olhos, falando baixo e utilizando uma linguagem que pudesse ser 

mais próxima a eles. Alguns alunos responderam a todos os instrumentos num mesmo e 

único momento, outros fizeram em momentos diferentes; isso dependia muito do tempo 

que tinha disponível com eles. Essa diferença na aplicação não pareceu trazer resultados 

diferentes em suas respostas.  

Para a aplicação dos instrumentos, estava de posse de gravador, roteiro de entrevista, 

papel, giz de cera e hidrocor. O gravador só era ligado no momento em que a criança 

respondia às perguntas. Enquanto fazia os desenhos e Completamento de Frases, eu fazia 

anotações sobre minhas impressões acerca do seu jeito de chegar até mim, as expressões, o 

modo de lidar com o material escolar, as vestimentas. Fazia anotações também sobre os 

comentários das professoras que porventura estivessem presentes na sala da diretoria. 

Após o contato com os alunos, aguardava as professoras para saber porque 

considerava aquele aluno um “fracassado” ou mau aluno e procurava anotar 

minuciosamente as suas razões. 

Assim que cheguei à escola, na primeira semana, fiz entrevistas com as professoras, 

e, nas semanas seguintes, iniciei os trabalhos com os alunos, concomitante às minhas 

observações em sala de aula. À medida que o tempo passava, senti que recebia mais 

confiança das professoras em me fazerem mais confidências sobre o que pensavam sobre 

os alunos e sobre as suas próprias condições de docentes. Por isso os diários de campo se 

tornaram um instrumento tão valioso nesta pesquisa. Os comentários foram anotados, os 

pequenos acontecimentos, os olhares e tudo isso pode entrar na análise dos dados brutos. 

As observações das dinâmicas interativas anotadas no diário de campo começaram a 

ser feitas a partir da terceira semana em que frequentava a escola para realizar as 

entrevistas com os alunos. Assim todos já estavam um pouco mais acostumados com a 

minha presença e, portanto, entrar na sala, sentar nas últimas cadeiras e começar a anotar 

em silêncio o que ali se passava, não foi um acontecimento que tenha causado maior 

estranheza nos alunos.  
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É claro que a presença de um adulto no espaço da sala de aula, sempre causa certa 

curiosidade aos alunos e alguma alteração no comportamento da professora. Mas o tempo 

de duração de seis meses, quatro vezes por semana, realizando esse trabalho, amenizou o 

caráter de novidade de minha presença e, em pouco tempo, observei que já não era vista 

como estranha. E, assim, a aula corria em seu ritmo aparentemente normal. Tão normal que 

foi possível presenciar situações bastante interessantes que certamente não ocorreriam se 

professores e alunos ainda estivessem intimidados com a pesquisadora.  

Quando possível e oportuno, foram feitas gravações em áudio e vídeo autorizadas 

previamente pelas professoras e com autorização dos pais ou responsáveis pelos alunos.  

 

4.8 Considerações éticas  

 

As professoras e os pais e/ou responsáveis dos alunos participantes desta pesquisa 

receberam e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

4.9 Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi realizada a partir das teorizações e propostas de González 

Rey (2005a, 2005b) e, portanto, dentro do campo da Psicologia Histórico-cultural. Para o 

autor, o tratamento dos dados é “uma via essencial para a produção de teoria, isto é, para a 

produção de modelos teóricos de inteligibilidade no estudo de sistemas que não são 

diretamente acessíveis, nem em sua organização, nem nos processos que os caracterizam, à 

observação externa” (p. 29). Diferente dos métodos tradicionais de pesquisa, os dados 

obtidos a partir da aplicação desses instrumentos não constituem por si categorias de 

análise.  

Como o sentido não é um dado pronto, que emerge a partir de uma única resposta, a 

sua análise deve identificar o que González Rey (2005a) chama de indicadores subjetivos. 

Para tanto, requer que os dados recebam um tratamento em níveis e a interpretação é o 

pressuposto fundamental. O autor conceitua o indicador como um elemento ou conjunto de 
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elementos produzido pela combinação de respostas diretas e indiretas, omitidas e 

informações emocionais. Essa definição para o trabalho de análise/construção dos dados 

parece estar em consonância com o desenvolvimento teórico dos conceitos de sentido e 

significado.  

Os sentidos não são dados acessíveis unicamente pela razão consciente do sujeito, o 

estudos das produções subjetivas individuais deve passar, necessariamente, por uma atitude 

interpretativa e depois construtiva do pesquisador. Deste modo, os processos de análise 

devem ser capazes de fazer relações cognitivas e emocionais dos pesquisados, relações 

com histórias pessoais passadas, com situações sociais, com os campos de subjetividade 

social, construindo núcleos de sentido subjetivo que vão constituir as configurações 

subjetivas de cada um dos pesquisados. O trabalho do pesquisador, neste caso, é, então, a 

partir do mundo subjetivo individual dos casos particulares estudados, produzir 

significados e novas zonas de sentido teórico. E para fazer esse trabalho relacional, é 

preciso trabalhar com um conceito como o indicador.  

O indicador “é uma construção capaz de gerar um significado pela relação que o 

pesquisador estabelece entre um conjunto de elementos que, no contexto do sujeito 

estudado, permitem formular uma hipótese que não guarda relação direta com o conteúdo 

explícito de nenhum dos elementos tomados em separado” (González Rey, 2005a, p.113). 

Ou seja, o indicador requer sempre uma atitude interpretativa, ele se constitui por um 

movimento de interpretação. De acordo com Patiño Orozco (2013), os indicadores 

subjetivos permitem a construção de hipóteses que, posteriormente, elucidam as 

configurações subjetivas.  

Assim os indicadores têm finalidade explicativa e não descritiva, são eles que vão 

fazer a ponte entre os diferentes níveis de produção teórica e as zonas de sentido a que 

esses níveis dão acesso (González Rey, 2005a). Podemos dizer que os indicadores 

funcionam como unidade de interpretação e produção de significados. O trabalho de 

análise e construção de dados vai se constituir, portanto, num ir e vir, entre o social e o 

individual, costurando novos significados na teia de sentidos subjetivos.  

Deste modo, seguindo as recomendações de Ruiz Silva (2006), as análises de dados 

foram feitas em três níveis interligados: o superficial, o analítico e o interpretativo. O nível 

superficial são os trechos destacados das entrevistas, do Completamento de Frases, as 
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palavras da evocação, os desenhos temáticos e os registros brutos do diário de campo que 

aparecerão em códigos gerais. No nível analítico, foi feito o agrupamento em categorias de 

informações mais detalhadas, por semelhanças e diferenças, desses trechos extraídos, 

construindo os núcleos de sentido subjetivo. Essas categorias de informações foram criadas 

a partir do agrupamento de indicadores de sentido subjetivo. Por fim, no nível 

interpretativo, produzimos interpretações teóricas para a compreensão do fenômeno em 

questão, produzindo novas configurações subjetivas. 

Dessa foram, a produção de dados nesta pesquisa de caráter Histórico-cultural, por 

tudo o que já foi discutido e explicitado aqui, não pode seguir a lógica dedutiva nem a 

indutiva, pois estas se referem, segundo González Rey (2005a), a uma forma mais 

positivista de fazer ciência, tomando empírico e o teórico como duas realidades diferentes. 

O que o autor sugere, então, é que nos baseemos no que chama de lógica configuracional, 

onde o pesquisador é colocado no centro do processo produtivo. Dessa forma, conclui, esta 

lógica está orientada para tratar dos complexos processos intelectuais envolvidos no 

conhecimento sobre a subjetividade. Esta postura científica é um desafio, pois além de 

envolver um tipo de análise bastante nova e recente, traz junto uma demanda de um novo 

posicionamento lógico na produção e interpretação de dados, onde o pesquisador precisa 

estar bastante consciente do seu papel interpretativo e de produtor de significados. Assim, 

recai sobre ele toda a responsabilidade sobre o tratamento dos dados, pois estes não falam 

por si só. 

Os dados coletados a partir da aplicação dos instrumentos de pesquisa serão reunidos 

nas categorias orientadoras (Ruiz Silva, 2006; Orozco, 2013) previamente estabelecidas: 

caracterização; relações familiares; relações escolares e perspectivas futuras. A partir disso, 

serão levantados indicadores de sentido subjetivo para cada um dos pesquisados dentro de 

cada categoria orientadora. Esses indicadores foram depois agrupados por semelhança a 

fim de formar o que denominamos núcleos de sentidos mais gerais para além das 

categorias orientadoras. Assim, ao redor de cada núcleo de sentido agrupamos os 

indicadores. Com isso acreditamos produzir configurações subjetivas individuais dos 

sujeitos.  

Ao final dessa análise obtivemos descrições das configurações subjetivas dos alunos 

com histórico de fracasso escolar.  
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Após isso, os núcleos de sentido de cada aluno foram confrontados entre si e com os 

significados de fracasso escolar emergidos das entrevistas das professoras – que orientam 

suas práticas e influenciam a construção de sentidos pessoais dos alunos – e das 

observações realizadas em sala de aula. Isso foi feito a fim de construirmos o que 

chamamos de categorias de informação, que são, portanto, mais amplas. Essas categorias 

de informação foram relacionadas entre si e favorecerão a geração de hipóteses, as 

possibilidades comparativas entre diferentes pesquisas e as generalizações teóricas. Dessa 

forma será possível identificar vetores de produção de sentido subjetivo e suas prováveis 

influências sobre os sujeitos. 

Assim, espera-se que os resultados dessa pesquisa produzam hipóteses para o estudo 

do significado e sentido tanto em nível de análise teórica quanto em procedimentos 

empíricos, buscando conhecer, em última instância, os complexos processos que 

constituem a subjetividade. 

Acreditamos que, dessa forma, a pesquisa possa dar conta das individualidades, das 

diferenças, que, como temos discutido aqui, nos parece o objetivo fundamental de uma 

ciência psicológica pautada na subjetividade humana.  

Esse foi, então, o desenho da presente pesquisa, que se dedica a analisar casos 

individuais, observando qualitativamente as implicações dos processos de fracasso 

vivenciados na escola nas questões subjetivas dos alunos. A Figura 10 faz uma 

representação gráfica do nosso modelo de análise/construção dos dados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Modelo gráfico de análise dos dados 
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5.0 Configurações subjetivas dos alunos com histórico de 
fracasso escolar 
 

 

 

 

 

No nível de análise superficial, elegemos como categorias orientadoras (ou códigos 

de grupamento): caracterização, relações familiares, relações escolares e perspectivas 

futuras. A escolha dessas categorias deve-se a atender aos objetivos de nossa pesquisa. Ao 

buscarmos relatar configurações subjetivas dos alunos com histórico de fracasso escolar, 

estamos, sobretudo, interessados em saber como os vetores familiares e escolares se 

aproximam ou se afastam e de que forma eles influenciam no desenvolvimento da 

autoestima do aluno, de sua segurança emocional e as relações que podem estar associadas 

às suas perspectivas futuras, às suas crenças sobre seus limites e possibilidades.  

As relações familiares são elementos produtores de sentido, pois, de acordo com 

Cardinalli (2006) são responsáveis por um conjunto de emoções e processos simbólicos 

relacionados com a escola. De fato, é a família quem conduz a criança à escola e quem 

oferece a ela significados iniciais ao processo de aprender.  

As relações escolares também são produtoras de sentido, pois são responsáveis por 

emoções e processos simbólicos ligados à aprendizagem, à autoestima, ao 

desenvolvimento emocional, às relações com autoridade e às relações interpessoais com os 

colegas.  São significados novos que se colocam em jogo com os sentidos subjetivos do 

aluno, passando a incorporar outros elementos de identidade. Assim, de acordo com 

Cardinalli (2006), a pressão da nota, da prova, de atender às expectativas de pais e 

professores atuam como elementos que configuram a subjetividade de cada estudante. 
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E, por fim, as perspectivas futuras estão ligadas a elementos de sentido da fantasia 

sobre si, das crenças e desejos que cada aluno tem. Ou seja, é como o aluno se vê num 

processo dinâmico, em construção constate das suas possibilidades de ser. São 

perspectivas, portanto, carregadas de material emocional e simbólico. 

 Assim, caracterizaremos brevemente cada caso, relatando suas configurações 

familiares, escolares e perspectivas de futuro, provenientes de todos os instrumentos 

utilizados, inclusive das minhas impressões registradas nos diários de campo. Para 

preservar a identidade dos participantes, seus nomes aqui apresentados são fictícios.   

 

Nas análises de cada participante, na constituição de seu universo particular, serão 

levantados indicadores de sentidos subjetivos para que possamos construir os núcleos de 

sentidos mais gerais. 

 

 

5.1 A construção de indicadores de sentidos subjetivos nos casos particulares 

 

5.1.1 Caso 1: Daiane 
 

5.1.1.1 Caracterização 
 

Daiane é aluna do quinto ano, tem 14 anos, perdeu o ano apenas uma vez, mas 

permaneceu quatro anos sem estudar. Mora com a mãe e o irmão e o pai é falecido. Foi 

encaminhada para a entrevista porque a sua professora a considera uma aluna 

desinteressada, que tem um baixo rendimento escolar e não faz as lições de casa. 

Daiane é alta, magra, visivelmente mais alta que as outras meninas, tem um sorriso 

no rosto, se arruma de um jeito não mais infantil, demonstra certa sensualidade: cabelos 

encaracolados, curtos,  com gel. Tem um jeito manso de falar e não demonstra timidez ou 

qualquer constrangimento em iniciar a entrevista. Fala de forma bem desembaraçada e 

articulada. Na entrevista pensei que Daiane não demonstra nenhum indício do seu enorme 

atraso escolar, devido à sua segurança no falar, em colocar suas opiniões e por ter o que 

considerei um bom vocabulário.  

A professora Ana assim a descreve: 
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“Imunda, porca, dorme a manhã inteira. Ela é aluna daqui há anos. Aprendizagem 
fraquíssima. Não absorve no tempo hábil, no tempo esperado. Lê mas não consegue 
entender o que leu. Quando ela entrou aqui, com 8, 9, anos, faltava muito. Mandamos 
chamar a mãe, ela disse que ela estava indo pra casa de um velho. Aí sumiu e só 
reapareceu agora [Ana, 52 anos].” 

  

Como observou em suas pesquisas, Carvalho (2001) diz que as meninas que aderem 

a padrões de feminilidade mais explícitos ou acentuados tenderam a ter essas 

características associadas negativamente ao desempenho escolar. De fato, o mesmo parece 

acontecer com Daiane. O seu desenvolvimento físico já quase completo parece desvinculá-

la, por parte das professoras e também colegas, de um lugar de inocência reservado à 

infância. Os comentários e os julgamentos sobre Daiane me pareceram ser sempre mais 

duros e rígidos. 

 

5.1.1.2 As relações familiares 
 

A pessoa responsável pelo sustento da casa é a mãe, que tem um pequeno negócio 

(um bazar). Daiane e o único irmão de 13 anos ajudam nesse negócio no período oposto à 

escola. O pai morreu quando tinha oito anos, vítima de infarto. 

Atualmente moram dentro desse bazar, pois o dono do imóvel em que moravam pediu de 

volta e ela disse que foram “despejados”. Para ela, a mãe foi despejada injustamente e por, 

isso, entrou na justiça. E assim relata a situação: 

“Era aluguel. Pediram a casa, invés de dar um prazo pra ela sair, ele pegou e... 

despejou a gente. Então ela [a mãe] entrou com uma ação contra ele, entendeu? Aí 

também... com esses problemas  gente tá morando lá [no bazar].” [Daiane, 14 anos] 

 

O que percebo, no discurso de Daiane, é que isenta sua mãe da responsabilidade 

sobre os seus estudos, quando, de fato, os pais têm obrigação por lei de manter seus filhos 

na escola. Quando pergunto sobre o que a mãe fez sobre o fato dela passar quatro anos sem 

estudar, ela responde: 

“Ela não ficou falando nada, só ficou falando: ah, você tem que estudar, você não pode 
ficar aqui...  
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Aí de noite era muito engraçado porque eu ia dormir chorando porque eu não tinha 
como estudar. E o engraçado é que eu não gostava de estudar aí tava chorando porque 
queria estudar. Aí ela falava: ah, mas se não conseguir vaga...seu irmão tentou achar, 
ele procurou na internet mas o... os colégios da cidade-baixa já tava tudo sem vaga. 
Ela falava isso [Daiane, 14 anos].” 

 

Nessa situação, vemos o quanto a mãe não parece devotar aos estudos uma grande 

preocupação, como uma atividade essencial para a formação de Daiane. É claro que o que 

temos aqui é o relato de Daiane sobre os discursos e pensamentos de sua mãe. Mas, de 

qualquer forma, nessa sua descrição, sua mãe aparece lidar com a escola de uma forma 

afastada das outras atividades da vida, como se não fizesse muito sentido.  

Pelos seus discursos, Daiane não teve uma grande cobrança da mãe para voltar a 

estudar e também não assumiu para si essa responsabilidade. É, portanto, o irmão menor 

que, ao que parece, sem muito empenho e esforço, procurou, durante quatro anos, 

matriculá-la numa escola. 

Pergunto o que sua mãe faz ao ver que ela (Daiane) não faz os deveres de casa, ao 

que me responde: 

“Ela fica me croban... me cobrando. Eu sempre falo pra ela: mainha, eu vou ter que 
arranjar (....) aqui mesmo de tarde. E ela: menina, vc não disse que ia fazer o dever? Aí 
eu digo: ah, mais depois [Daiane, 14 anos].” 

 

Numa outra situação, vemos como a mãe de Daiane toma para si a responsabilidade e 

se engaja para resolver o problema. Isso acontece quando uma vizinha levanta a suspeita 

de que Daiane teria sido estuprada por um vizinho que costumava frequentar sua casa. 

Mesmo com a negação de Daiane, a mãe vai às últimas consequências para apurar os fatos: 

“Não, não aconteceu nada não. É porque ele ficava muito lá em casa, entendeu? Ele e 
a irmã dele. Ficavam em casa comigo o tempo todo. Aí começou a vizinha de lá de 
baixo começou a falar. E minha mãe invés de acreditar em mim acreditou nela. Se eu 
era a vítima e eu tava falando que não tinha acontecido nada [Daiane, 14 anos].” 

 

Na evocação de palavras, a família aparece ligada às palavras: mãe, sobrinho, pai. 

 

O indicador nas relações familiares é de que a mãe de Daiane não toma para si a 

responsabilidade em cuidar das necessidades da filha. Não dá um grande valor à 
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escola, talvez não tenha grandes expectativas em relação ao desempenho e futuro de 

Daiane na escola. 

 

5.1.1.3 Relações escolares 
 

Daiane relata que não gosta de estudar, mas não quer ficar atrasada na escola. Gosta 

de ir à escola, mas não arranja tempo para fazer as lições de casa. Na verdade, o que parece 

é que ela não coloca as lições como uma prioridade ou algo importante a ser feito. 

Sobre a sua história de abandono escolar, assim justifica: 

 

“Eu não estudava nada, aí eu perdi. E eu fiquei sem estudar... primeiro: eu fiquei 
procurando vaga num colégio na cidade-baixa e não achei vaga em nenhum.  Quando... 
no segundo ano... meu irmão falou: ah, deixe que eu matriculo [Daiane]. E quando ele 
foi matricular já foi tarde demais. E a mesma coisa. Nos outros dois anos foi a mesma 
coisa. E também eu tive problema no meu atestado lá na outra escola que eu estudei. Aí 
num... num dava pra matricular. Por isso eu fiquei sem estudar [Daiane, 14 anos].” 

 

Daiane voltou a estudar, diz que não quer mais ficar atrasada, mas não arranja tempo 
para fazer as suas lições de casa. E assim segue este diálogo entre eu e ela: 

“- [Pesquisadora] Onde é que você faz em casa seus deveres do colégio? 

- [Daiane] Em casa eu não faço dever. 

- [Pesquisadora] Em casa você não faz o dever? 

- [Daiane] Não porque eu não tenho tempo pra fazer, entendeu? Eu fico... de noite eu 
vou dormir geralmente muito tarde então não dá tempo de fazer o dever. 

- [Pesquisadora] E de tarde você faz o que? 

- [Daiane] De tarde eu fico... eu ajudo minha mãe a abrir o bazar. Porque não tenho... 
eu fico lá, né. Dia de sábado mesmo porque eu tenho curso em outro colégio. Dia de 
semana que fico lá ajudando ela a arrumar. acabo deixando pra fazer de noite só que 
de noite não dá tempo. Aí de noite acaba ficando... 

- [Pesquisadora] [interrompendo] Você fica fazendo o que de noite? 

- [Daiane] De noite... de noite é como eu falo pra professora. Eu saio pra pegar 
mercadoria com meu irmão, mas não é todo dia. Só que às vezes eu tô (sic) cansada e 
aí eu vou dormir cedo ou então fica muito tarde pra mim, entendeu?” 
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Quando perguntada sobre o que mais gosta na escola, responde que são dos seus 

colegas. Diz não se sentir envergonhada por ainda estar no quinto ano porque não é a única 

que está nessa situação. 

Em relação ao seu entendimento do que é ensinado em sala de aula, Daiane admite 

não entender tudo que a professora ensina, mas não pergunta por vergonha. 

Tem vontade que a escola oferecesse cursos de inglês, espanhol e informática. E aos 

sábados está fazendo curso de informática numa outra escola pública. 

Daiane não se acha uma boa aluna e justifica: 

“Eu me acho muito fraca nas matérias. Mas porque também eu não gostava de estudar. 
Eu não ligava pra isso, entendeu? Aí eu não me acho uma boa aluna. Agora tô (sic) 
arrependida (risos)”. [Daiane, 14 anos] 

 

O que nos aparece como indicador é que a escola não representa algo muito 

sério em sua vida. Daiane ainda não tomou a escola como algo que possa contribuir 

positivamente para seu futuro e não se acha capaz de melhorar seu desempenho. 

Nas observações em sala de aula, pude perceber o quanto Daiane é discriminada 

pelos alunos e pelas próprias professoras. A sua estatura maior que a dos outros alunos, o 

fato de estar algumas vezes dormindo em sala, de ser vagarosa nos exercícios e ter uma 

higiene que é julgada não adequada fazem dela motivo de chacota entre todos. A sensação 

que tive é de que ninguém leva Daiane muito a sério, ninguém acredita nas suas 

capacidades, nem ela mesma. 

Numa situação de avaliação, percebo que Daiane, após passar um tempo olhando 

para o vazio, está dormindo sobre a prova. A professora Jane também percebe e fala: 

“ – [Jane] Daiane, você vai dormir até na hora da prova?” 

Os alunos cutucam, mas ela não acorda. Nesse momento, chega a diretora na sala e a 
professora Jane conta que Daiane está dormindo. A diretora grita: 

“- [Diretora] Daiane! Acorda Daiane! 

Ela acorda, mas continua sem fazer a lição. Não aparenta estar constrangida. 

“- [Jane] Dia de segunda-feira é difícil, não é Daiane?” 
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Daiane fica debruçada sobre a avaliação, olhando, mas não responde nada. Volta a 

dormir. Acorda, boceja. Está de brincos grandes, pulseiras, um colete sobre a farda. 

Num outro dia, a situação acontece com a professora Ana. Daiane está 

completamente debruçada sobre a prova. Três meninos, que já acabaram, estão sentados 

próximos e desconfiam que ela esteja dormindo. Dão risada.  

Os alunos, a pedido da professora, trocam as provas ente si para se corrigirem, mas 

Daiane nem se manifesta, porque ainda não acabou. Continua quieta sobre a prova, 

respondendo. Então a professora Ana fala na frente de todos: 

“- [Ana] Daiane, você já terminou a sua? Fecha as pernas minha filha. Será que vou 
ter que trazer um laço pra amarrar essas pernas? Daqui fica um cena triste essas 
pernas finas arreganhadas!” 

 

Os alunos caem na gargalhada. Daiane sorri e cruza as pernas, obedecendo. 

“- [Ana] Que horas você vai terminar essa prova?” 

A turma está sem fazer nada, aguardando Daiane terminar. Conversam entre si enquanto 
Daiane, em meio ao barulho, faz calmamente e com atenção a prova, até o momento em 
que termina. Mas não avisa nada, um dos alunos percebe que ela terminou a prova e 
grita: 

- Professora, Daiane já acabou! 

Outro aluno diz: 

- Aleluia! 

Professora pede que eles troquem as avaliações para corrigirem uns dos outros. É 

uma prova de gabarito. Noto que Daiane não troca a prova com ninguém e corrige a sua 

própria. Erra várias questões, inclusive as mais elementares. 

Nas situações de observação descritas aqui, vemos como Daiane não é defendida ou 

acolhida por nenhum dos atores da escola: professores e colegas. As professoras não 

repreendem os comentários e risadas de seus alunos sobre Daiane, pelo contrário, ao 

acabam dando mais força a essas atitudes porque confirmam perante toda a turma as 

dificuldades de Daiane e até há deboche acerca do seu jeito de se comportar. 

Dessa forma, Daiane não poderia ter outra relação que não a de afastamento 

emocional com a escola, e este é, portanto, outro indicador de suas relações escolares. 
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No Completamento de Frase diz que o mau aluno é aquele que é atrasado; que é a 

sua própria condição.  

Na evocação de palavras, Daiane elege as palavras livro, estudar e professora quando 

se refere à escola. Já sobre a palavra prova, elenca: matemática, português e ciências. O 

momento das avaliações deixam Daiane nervosa e ansiosa.   

No Completamento de Frase, Daiane, quando chega à escola, diz sentir vontade de 

dar risada. Talvez, de fato, isso mostre a forma pouco compromissada que tem com sua 

educação. Também costuma cochilar durante as aulas: 

“Ó, como eu falei pra você, eu durmo tarde e cochilo na sala. Eu não consigo ficar 
acordada. Aí eu cochilo na sala. Ou então quando eu tô (sic) conversando com a 
menina que está na minha frente, ela briga comigo.” [Daiane, 14 anos]  

 

No seu desenho – Figura 11 – sobre a escola, aparece pequena, na frente de um 

prédio grande, que em nada se parece com a sua. Está de bolsa na mão e não com 

cadernos. O desenho dá uma sensação que de algum modo está em consonância com tudo 

que apresentou: o distanciamento emocional que Daiane tem com a escola. Há uma relação 

de ambiguidade com a escola: ela quer estudar, chorava no período em que não estava 

estudando, mas não sabe muito bem o compromisso que deve ter com a escola. Não 

entende que as tarefas cotidianas são importantes para aprender. É como se houvesse uma 

separação entre estar na escola e aprender. Dessa forma, no seu caso, o fracasso escolar 

aparece como algo que é culpa dela, porém é visto como normal, porque percebe que 

outros alunos também são atrasados e não fazem as tarefas. 

 

    

 

 

 

 

Figura 11. Desenho sobre a escola de Daiane 
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5.1.1.4 Perspectivas Futuras 

Daiane quer ser modelo e trabalhar de secretária. As suas associações de palavras ao 

futuro vêm com trabalhar, casa e famoso (nesta ordem). Apesar de sua relação com escola, 

ou seja, de não se dedicar ao aprendizado, fala do seu futuro com alegria. Traz uma 

imagem bastante positiva de si no desenho: caminhando de bolsa, já adulta, indo trabalhar, 

“de secretária”, me responde. Aparece numa figura centralizada, porém sem nenhum 

entorno, como na Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falta de outros elementos no desenho pode demonstrar uma certa imprecisão ou 

desconhecimento sobre o que se faz em uma determinada profissão. A ambiguidade em 

relação à escola aparece novamente: ela deseja para si um futuro glamoroso, de ser modelo 

e, portanto, desvinculado da escola, por outro lado, coloca também como sonho ter um 

trabalho mais intelectual, ser secretária. 

O que nos aparece como indicador é que Daiane tem uma imagem promissora 

de si, o que pode revelar uma boa autoimagem, segura, independente de seu 

rendimento na escola. E foi justamente essa a impressão que tive quando ela chegou para 

a entrevista.  

Figura 12. Desenho sobre o seu futuro de Daiane 
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Mas, apesar de segura e determinada, Daiane não é capaz de fazer perguntas à 

professora quando tem dúvidas. Assim, outro indicador é que a escola é um ambiente 

diverso de toda a sua vida e não se sente capaz de ter um bom rendimento. A única 

identificação que Daiane parece ter é com seus colegas, é o que diz a escola ter de bom.  

 

5.1.2 Caso 2: Juliana 

5.1.2.1 Caracterização 

O caso de Juliana chegou até mim da seguinte forma: estava entrevistando outra 

aluna (Daiane), quando adentra uma menina na secretaria dizendo que a professora Ana 

tem outra aluna pra me indicar. Quando levo Daiane de volta à sala, encontro Juliana, 

sentada no fundo, chorando bastante. A professora Ana diz em voz alta, para todos da sala 

ouvirem, que ela está chorando porque falsificou a assinatura da mãe. No dia anterior, 

todos os alunos que não tinham feito a tarefa de casa receberam um bilhete onde o pai ou 

responsável deveria dar ciência da situação. A professora desconfiou que a assinatura que 

Juliana tinha apresentado era falsa, que tinha sido forjada por ela mesmo. E me diz em voz 

alta, irritada: 

“Ela insistiu dizendo que a assinatura era da mãe! Mas a “pró” sabe que não!” 

Levo Juliana chorando para a secretaria onde iniciaremos a entrevista. Quero saber, 

primeiro, o porquê do choro. Pergunto se é verdade o que a professora falou; preciso ter 

sua confiança, quero ouvir a sua versão do fato. Ela concorda e diz que fez isso por medo 

de apanhar se algum dos pais soubesse que ela não tinha feito a lição de casa do dia 

anterior. 

Juliana tem 11 anos, é aluna do 5º ano e foi indicada porque tem baixo rendimento 

escolar além, claro, de ter tido um comportamento que a professora julgou completamente 

reprovável. Ela é alta, bem magrinha, me encarou poucas vezes durante toda a entrevista. 

Vestia a camisa da escola e uma calça jeans surrada, um pouco menor do que o tamanho de 

suas pernas. 
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Juliana já foi ao oculista, necessita de óculos, mas no momento está sem; contou-me 

que é porque precisa trocar, mas a mãe ainda não o fez. Então, agora passa as aulas com 

dificuldades de enxergar o quadro. 

A professora Ana, assim descreve Juliana e justifica o fato de considerá-la uma aluna 

com histórico de fracasso:  

“Tem dificuldades sérias na aprendizagem. Na fala A ela entende B. Dificuldade na 
leitura, na escrita. Sempre teve essa dificuldade [Ana, 52 anos].” 

 

5.1.2.2 As relações familiares 

Juliana mora com a mãe e o padrasto. Diz que a mãe trabalha o dia todo e só chega à 

noite. Pergunto qual o trabalho da mãe, o que ela faz, e me parece que Juliana não sabe 

bem, tem certa dificuldade em explicar. 

“- [Pesquisadora] Sua mãe faz o que? 

- [Juliana] Trabalha. Só chega de noite. 

- [Pesquisadora] Ela trabalha de que? 

- [Juliana]  De... limpar roupa. É... trabalha de... de vez em quando ela faz roupa e de 
vez em quando ela limpa roupa.  

- [Pesquisadora] Ela faz roupa? Ela costura roupa, é isso? 

- [Juliana]  É. 

- [Pesquisadora] Em casa? 

- [Juliana] Não, no trabalho. 

- [Pesquisadora] Você sabe o nome do trabalho dela? 

- [Juliana] Não 

- [Pesquisadora] É na casa de alguém? Ou é numa empresa? 

- [Juliana]  Empresa.” 

 

O pai, separado da mãe, assim como o padrasto, são pedreiros. Mas não é sempre que 

o pai arranja trabalho. Assim ela descreve a situação: 
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“De vez em quando ele também é predrero [sic]. Aí de vez em quando ninguém chama 
ele e ele não trabalha. Mas o que ele trabalha mais é de vigilante. Ele ganha dinheiro 
com vigilante. Ele trabalha de 5 horas até amanhã de manhã. É só que... é um dia sim, 
um dia não.”[Juliana, 11 anos] 

 

Juliana me confessa que quando tira notas baixas seus pais reclamam e batem nela. E 

chora ao lembrar dessas situações durante a entrevista. Parece-me que Juliana tem uma 

relação de medo constante desses pais e um desejo de não ser castigada dessa forma. E 

apresenta uma justificativa para não ter feito a tarefa. 

“-[Pesquisadora]  E por que você não fez o dever? 

- [Juliana] Eu tenho banca8, só que ontem eu não fui pra banca porque meu pai... a 
chave de meu pai, ele levou a chave, ele tinha saído... aí, aí, eu não tenho a chave de lá 
[da casa do pai]. Aí eu não tenho a chave de lá de cima, aí minha mochila, minhas 
coisas  tava  (sic) tudo lá em cima, aí eu não fui pra banca. 

-[Pesquisadora] Você faz o seu dever na banca? É sempre que acontece isso de não 
fazer o dever? 

- [Juliana] Não é todo dia não. Só foi ontem e outro dia que já faz tempo. Foi no outro 
ano que eu não fiz o dever. No outro ano não, em junho [estamos em julho no momento 
da entrevista], com a outra professora. Aí eu não tinha feito no dia.  

-[Pesquisadora]   E você disse à professora que não pediu pra assinarem o bilhete 
porque você estava com medo de apanhar? 

- [Juliana] Não...[chora, soluços]” 

 

Mas, ainda assim, sabe que irá apanhar tanto por não ter feito, quanto por ter 

falsificado a assinatura. As reprovações de seus pais são sempre manifestadas com surras 

nela.  

O que chama atenção, é que ela faz as tarefas na banca e seus pais não acompanham 

de perto seus progressos, mas estão sempre prontos a castigá-la se algo, nesse percurso 

acadêmico, vai mal. Também ainda não providenciaram a compra de novos óculos; 

questiono-me: será que pensam que isso pode esperar? 

No completamento de Frase, ao apresentar o indutor: quando a professora vai 

entregar as notas eu sinto... Juliana assim responde: 

8 Espécie de reforço escolar, feito informalmente, geralmente na casa de algum vizinho com somente um 
pouco mais de instrução, que orienta e explica os exercícios escolares. 
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“eu sinto que minha mãe vai mim (sic) bater” [ Juliana, 11 anos] 

E quando pergunto o que ela gostaria de mudar em sua família, se fosse possível, ela, 

depois de muita hesitação, me responde: 

“- [Pesquisadora] Se você pudesse mudar alguma coisa na sua família, o que vc 
mudaria? 

- [Juliana] É... sei não.  

- [Pesquisadora] Se você pudesse mudar alguma coisa, qualquer coisa, o que você 
queria que mudasse? 

- [Juliana] [silencio, depois firma bem rápido com convicção] meu pai e minha mãe 
parar de me bater.” 

 

Ao final da aplicação dos instrumentos de pesquisa, o celular que estava em seu 

bolso cai e peço a ela que me mostre ele, me mostre as fotos que tem vontade. Ela abre um 

sorriso e começa a me mostrar. Vejoa foto da meia-irmã cujo nome do arquivo é “amor da 

minha vida”. Depois, vêm várias fotos da prima, que é um bebê. Em seguida aparece a foto 

dela fazendo um coração com as mãos. Depois muitas imagens de coração, de vários tipos 

e cores. E, por fim, uma figura de um cachorrinho com cara de triste dizendo “me 

perdoa?”. Na pasta de fotos e imagens de seu celular, não há fotos dos pais. 

Dessa forma, podemos levantar como indicador o fato de que Juliana não se 

sente afetivamente acolhida por sua família, parece um ambiente violento e relapso 

com ela. Sua família também não parece ter uma preocupação em compreender o seu 

desempenho escolar. Há apenas castigos físicos.  

Juliana não encontra escuta na escola e nem em casa. Em casa há sempre castigos 

para seus erros, mas não há relatos de acolhimento dos seus acertos. Juliana demonstrou 

ser uma menina sensível, capaz de dar amor e carinho a sua irmã e prima, mas não parece 

esperar isso de seus pais.  No entanto, na evocação de palavras, a família aparece ligada às 

palavras: bem, organizada e ótima. Podemos dizer que é isso que Juliana quer e espera de 

uma família. 

 

5.1.2.3 Relações escolares 
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Através do Completamento de Frases, Juliana diz que quando vai fazer uma prova 

“sinto que eu perdi”. O que me leva a pensar que já criou para si uma ideia de que seu 

rendimento em prova é sempre ruim, de que não tem as capacidades necessárias para se 

sair bem numa avaliação. 

Na evocação de palavras, a palavra escola está associada a: caderno, caneta, lápis. E 

prova a: matemática, ciências, geografia. O ambiente escolar e seu dispositivo de avaliação 

parecem guardar pra Juliana uma relação não relacionada à sua afetividade. Não aparecem, 

em ambos indutores, palavras ligadas a sentimentos. 

Relata, ainda no Completamento de Frase, que ao chegar à escola, sente: “que eu tor 

[sic] bem”  

Fala que o que mais gosta na escola são os colegas. Ou seja, o que gosta é da relação 

que estabelece com seus pares, chega disposta à escola, mas os conteúdos e avaliações 

escolares são coisas distantes de seu universo afetivo, porque certamente estão associadas a 

um baixo rendimento e, consequentemente, ao castigo de seus pais. 

No entanto, Juliana nunca perdeu o ano, ou como diz ela: 

“que eu me lembre não” [Juliana, 11 anos] 

A escola confirma que não há repetições em seu histórico. Dessa forma, posso pensar 

de dois modos: ao dizer que não se recorda de ter perdido o ano, Juliana pode estar se 

referindo ao fato de não se lembrar, por exemplo, quando estava em anos muito iniciais da 

educação infantil. Uma segunda hipótese é de que há confusão dela em reconhecer se 

houve repetição ou não por justamente se sentir alheia ao seu processo escolar, de não 

saber diferenciar o que aprende num ano e em outro. 

Em seu desenho cujo tema proposto foi: eu na minha escola, produziu a seguinte 

imagem: 
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O desenho aparece em uma cor só, amarela, bem no canto o papel, Juliana sentada na 

carteira da sua sala de aula, não há mais nenhum outro desenho compondo a cena. Essa 

imagem já pode nos dizer muito sobre como se sente na escola: num canto, pequena e que 

a escola é, de certo modo, algo que não integra a sua vida, é apenas uma obrigação a ser 

cumprida. No geral, posso dizer que a escola tem sido um lugar que acarreta mais castigos 

do que alegrias a Juliana. Estar na escola gera o mau desempenho, e, como consequência, 

as surras que recebe.  

Sobre o desenho, explica: 

“Quando eu chego de manhã eu não fico alegre não. Porque de manhã eu não fico 
animada, porque ninguém fica comigo na sala brincando. Porque eu sento distante das 
meninas que gostam de brincar. E eu não posso levantar.” [Juliana, 11 anos] 

 

Juliana, por seu tamanho, foi colocada pela professora pra sentar no fundo da sala de 

aula, apesar de ter dificuldade em enxergar o quadro. Não senta no lugar que gostaria, fica 

longe do que mais gosta na escola: suas colegas. A impressão é de que ninguém está atento 

às suas necessidades.  

Quando, no Completamento de Frase, inicio com “o bom aluno é...” ela me responde 

o nome de uma colega que julga ser uma boa aluna muito provavelmente por conta de suas 

notas e comportamentos. E, por oposição, quando inicio que “o mau aluno é...” ela escreve 

  

Figura 13. Desenho sobre a escola de Juliana 
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“Eu”. Um indicador é encontrado aqui, Juliana tende a se comparar negativamente 

em relação aos outros colegas. 

Juliana acredita ser má aluna, e acha que a professora tem razão quando reclama com 

ela, mas faz a ressalva, entre choro, de que a professora apesar de certa não precisa falar 

alto. Ou seja, entendo que Juliana não questiona as reclamações e insatisfações das 

professoras em relação a ela, acredita que estão sempre certas, mas receber reclamações, 

gritos, a fragiliza. Penso que são nesses momentos que o ambiente da escola se torna muito 

parecido com o que tem na família. E não é nesse viés que a escola deve-se tornar familiar, 

mas sim, quando se coloca como um lugar acolhedor e compreensível para seus alunos. Só 

assim poderemos ter verdadeiros espaços educativos. 

O que aparece como indicador é que Juliana toma toda a culpa para si, coloca a 

professora como dona da razão. O insucesso é um fracasso pessoal. E, desse modo, a 

escola não pode ser, de fato, um lugar de acolhimento para ela.  

 

5.1.2.4 Perspectivas Futuras 

Quando falo a palavra futuro, Juliana pensa nas profissões de médico, enfermeira e 

policial. Falar sobre essas profissões não significa exatamente que se vê com possibilidade 

de desempenhar uma delas.  

Em seu desenho sobre “eu quando crescer”, aparece na casa já reformada de sua mãe 

ao lado de uma mesa com bolos e doces. O desenho, diferente do dela na escola, é 

colorido, bem distribuído no papel.  

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Desenho sobre o seu futuro de Juliana 
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As perspectivas de Juliana estão associadas a, em um futuro próximo, ver a casa 

pronta –  que é um sonho também de sua mãe – e comemorando isso.  

As relações que se entrelaçam entre família, escola e sobre o que pensa dela mesma 

parecem confirmar a ideia que vimos construindo de que Juliana tem uma relação de 

afastamento afetivo com a escola. E o indicador que podemos ver é que seu futuro não 

consegue ser pensado como fruto de uma contribuição ou consequência de sua 

frequência na escola. 

 

5.1.3 Caso 3: Sílvio 

5.1.3.1 Caracterização 

Sílvio tem 11 anos e me conta que nunca perdeu o ano. No entanto, percebo que ele 

frequenta as aulas de reforço, porque, conforme as professoras me relatam, tem dificuldade 

na leitura e na escrita. Sílvio usa óculos de grau bem forte e armação velha, está sempre 

com o short azul da escola e uma camisa branca bem maior que seu tamanho. Professora 

me conta que no início do ano ele tinha questões de higiene bem marcantes. Chegava sujo 

e com cheiro forte de suor, e os outros alunos reclamavam e se afastavam dele. Também 

tinha uma letra bem ilegível e dificuldade até para segurar no lápis. Ela me conta que com 

orientações à avó sobre higiene, e as aulas de reforço, Sílvio melhorou sensivelmente.      

Sílvio foi extremamente interessado ao dar as respostas aos instrumentos aplicados. 

Foi curioso, colaborador, chegou logo dizendo que gosta de desenhar ao avistar os lápis de 

cor que estavam sobre a mesa.        

 

5.1.3.2 As relações familiares 

Sílvio mora com a sua mãe, que é professora de informática, padrinho, um tio, avó e 

um irmão mais novo. Diz que mora com sua mãe de criação, e que sua mãe biológica vive 

no interior do estado com seus outros irmãos.  

Pergunto sobre o pai e me conta que morreu de infarto no dia em que ia visitá-lo no 

bairro de Itinga, na região metropolitana de Salvador. Pela falta de emoção com que me 
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contou o acontecido, deduzo que Sílvio não tinha uma convivência próxima com ele e nem 

uma grande relação afetiva. 

Quando pergunto sobre a reação da família sobre quando tira uma nota baixa ou 

perde o ano, Sílvio me responde: eles dizem: “tem que melhorar mais.” Essa frase feita e, 

mais uma vez, a falta de emoção com que relata isso, me parece que a família não 

demonstra uma preocupação muito grande com seu desempenho escolar. 

Essa falta de habilidade que Sílvio apresentava com o uso do lápis pode indicar que 

vive num ambiente familiar que lhe oferece poucos recursos fora da escola. Poucos 

recursos para se desenvolver em termos de curiosidade e desafio intelectual. É 

contraditório perceber que a mãe que o cria é professora de informática e Sílvio tinha uma 

relação de tão limitado desenvolvimento com o mundo acadêmico, além da falta de 

cuidados básicos de higiene.  

Assim, o que nos aparece como indicador do significado que a família tem da 

escola é de que é um lugar para onde Sílvio tem que ir, mas não parece haver grandes 

expectativas sobre seu desempenho, na verdade, parece não haver expectativa alguma 

sobre Sílvio. 

Essa aridez familiar, essa pouca presença que a família parece ter em sua vida, se 

confirma no teste de evocação de palavras. À palavra família, Sílvio limita-se a responder: 

mãe, pai, irmão. É uma descrição de elementos familiares e não um envolvimento afetivo. 

 

5.1.3.3 Relações escolares 

Sílvio me afirma categoricamente que entende tudo que as professoras ensinam. 

Responde que o que mais gosta na escola é de seus amigos. Por outro lado, afirma que não 

gosta dos meninos abusados. Não detalha que abuso esses meninos fazem, mas imagino 

que tenham a ver com a rejeição que sofreu por conta da falta de higiene que apresentava. 

Percebo em Sílvio uma inclinação para as artes, para o uso de cores. E o desenho “eu 

na minha escola” aparece como um lugar colorido. É curioso notar que no desenho 

aparecem sol, nuvens, árvores, brinquedos de parque e nenhuma referência à escola 

mesmo. Este desenho poderia ser de qualquer lugar.  
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Sílvio, apesar de seu mau desempenho escolar, gosta de frequentar e escola, tem uma 

imagem colorida dela, conforme reproduzido na figura 15. É como se a escola não 

estivesse associada com as dificuldades escolares que passa. Sílvio tende a minimizar os 

problemas, não olha pra eles.  

           

 

A escola é colorida e bonita, os colegas abusam, mas ele tem outros de que gosta. O 

interessante é que sua escola de verdade não tem nenhum desses brinquedos, Sílvio foi 

longe em sua criação e imaginação. O que nos sugere que ele desenhou o sentimento que 

tem pela escola.  O instrumento do Completamento de Frase também ajuda nessa hipótese. 

Quando respondeu que sente inteligência ao chegar na escola, isso parece ser um jeito bem 

lúdico de mostrar o quanto a escola o invade de bons sentimentos e qualidades, mesmo 

sendo um aluno que é rejeitado pelos colegas, que frequenta aulas de reforço e tem mau 

desempenho escolar.  

Na evocação de palavras com a palavra escola, aparecerem as seguintes palavras e 

frases: “estudar”, “aprender mais”, “boas notas”. Ou seja, a escola o lembra também de 

tudo que ele ainda precisar fazer e ter. 

Podemos pensar, portanto, que na escola ele é olhado de algum modo, tem um papel 

de aluno. O indicador que nos aparece é que talvez a escola dê a ele a possibilidade de 

ocupar um lugar melhor do que na família.  E dessa forma, qualquer problema escolar 

Figura 15. Desenho sobre a escola de Sílvio 
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não ganha peso, preocupação, mas também não ganha solução. Sílvio continua com 

dificuldades e não foi aprovado no fim do ano. 

As avaliações parecem ser um problema para Sílvio. No Completamento de Frases, 

diz que se sente nervoso tanto quando vai fazer uma prova tanto quando a recebe. E atribui 

às qualidades pessoais o fato de alguém se sair bem ou não na escola; para ele o bom aluno 

é o que é estudioso e o mau, por oposição, é o não estudioso. 

E quando perguntado sobre se acha que é um bom aluno, Sílvio responde: 

“Às vezes eu apronto, às vezes não. Quando a pró fala eu logo fico quieto [Sílvio].” 

O que sugere é que Sílvio é um aluno obediente, e que, talvez, credite parte do seu 

mau desempenho acadêmico ao fato de não ser o tempo todo um aluno bem comportado. 

Não hesita em dizer que a professora tem sempre razão quando reclama com ele. E a ideia 

que fica é como se o não conversar, o não fazer brincadeiras em sala de aula fosse uma 

garantia do sucesso escolar. E, mais uma vez, vemos aqui a crença no problema do 

fracasso como algo estritamente pessoal. 

 

5.1.3.4 Perspectivas Futuras 

Em suas perspectivas futuras não aparecem ligações com a família. Na evocação de 

palavras, com a palavra futuro, aparecem: “jovem”, “o que vai acontecer”, ou seja, o futuro 

como tempo cronológico mesmo e, por último, “melhor aluno”. Ou seja, no futuro, naquilo 

que está distante do presente, Sílvio se lembra de ser o melhor aluno.  

Isso nos mostra que Sílvio não se vê como um bom aluno no presente, esse desejo 

existe, mas está deslocado para um futuro longe, quando se é jovem, ou seja, algo que está 

muito distante de sua vida. No desenho que faz, Figura 16, aparece o seu desejo de ser 

jogador de futebol e seus grandes óculos. Nessa imagem de futuro não aparece família, 

nenhum outro elemento e nem parece ter conexão alguma com o seu presente, pois 

Sílvio quase nunca joga futebol e a escola não tem espaço para isso. O que nos sugere, 

portanto, como indicador, a falta de perspectivas futuras. 
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A imagem permite a livre interpretação que Sílvio está no futuro esperando o que vai 

vir para agarrar, como goleiro. Está na mesma posição que parece estar hoje na escola, 

esperando para receber, para que alguém lhe dê algo, seja afeto, atenção ou inteligência. 

 

 

5.1.4 Caso 4: Jonas 

5.1.4.1 Caracterização 

Jonas tem 14 anos, e me conta que já perdeu o ano duas vezes. Nas entrevistas se 

mostra educado, quieto e usa com muito cuidado o material escolar que deixo à sua 

disposição. Jonas é visivelmente mais alto que seus colegas. Anda sempre com fones de 

ouvidos grandes, ouvindo música, inclusive na hora da aula. 

Quando peço à professora Ana, que me descreva por que considera Jonas um aluno 

que pode ser tido como fracassado na escola ela me relata: 

“O ano passado eu reprovei por falta. A mãe é jovem. Ele vive mais com a avó que é 
alcoólatra. É uma pessoa [Jonas] tranquila. O pai e a mãe até hoje não sei se moram 
com ele ou se ele mora com a avó. Ele tem muita dificuldade na escrita. O problema 

Figura 16. Desenho sobre o seu futuro de Sílvio 
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maior dele é a lentidão. Letra parece hieróglifo. Disse que de noite vende rosca com o 
pai. Ele é na dele, tranquilo. Eu percebi mais as dificuldades porque reprovei ele ano 
passado, então ele está comigo. Eu atribuo [o fracasso escolar] à falta e à orientação. 
Não consigo conceber a ideia de que esses meninos têm um problema diferente. São 
problemas de orientação mesmo” [Ana, professora]. 

 

5.1.4.2 As relações familiares 

Jonas mora com o pai e a mãe. A mãe trabalha numa loja. Conta que o pai é 

“autônomo”, trabalha vendendo drink numa barraca que arma todo fim de semana. Jonas 

diz que às vezes fica “em cima na casa de minha avó e meu pai fica na rua com os 

colegas.” 

Quando perguntado sobre o que gostaria de mudar em sua família diz: 

“Se eu pudesse, eu mudava minha avó. Ela fuma e bebe [Jonas, 14 anos].” 

O alcoolismo da avó parece ser um ponto de problema e incômodo para Jonas. Essa 

situação foi notada pela professora, o que significa que esse problema, de algum modo, 

chegou até a escola, talvez pela constatação da própria professora em alguma visita da avó.  

O que podemos levantar como indicador é que Jonas sente-se deslocado na 

família, com a convivência com a avó alcoólatra, a distância do pai, que fica na rua com os 

colegas, e uma mãe que não apareceu muito presente em seu discurso. 

Na evocação de palavras, a apalavra família foi seguida de: “boa família, paz e 

alegria.” O que me parece uma descrição de um modelo que imagina de sua família e não 

com relações com sua família real. 

 

5.1.4.3 Relações escolares 

 

Sobre seu comportamento na escola, Jonas me diz que somente às vezes pergunta à 

professora as coisas que não entende, pois sente vergonha.  

O que não gosta da escola é a hora do recreio, diz não sentir vontade de ficar 

brincando. Por outro lado, diz que o que mais gosta é das professoras e de ficar estudando 
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na sala. Senta no fundo, por causa de sua altura. Um indicador que aparece aqui em sua 

relação com a escola é que Jonas sente-se deslocado frente aos colegas muito mais 

jovens, não gosta do recreio porque certamente não se identifica mais com as brincadeiras 

dos outros alunos. A escola já não se adapta aos seus interesses e às suas necessidades 

interativas, por isso talvez passe o tempo todo com os fones de ouvido, que é uma forma 

indireta de dizer isso. Diz que gosta dos colegas, que os trata como “se fossem da minha 

idade [Jonas, 14 anos].” 

Essa frase corrobora a ideia trazida no indicador, a de que Jonas está sempre se 

sentindo diferente em relação aos colegas mais novos. 

Diz que se acha um bom aluno porque as professoras não reclamam muito com ele, 

porque faz o dever e presta atenção na aula. Essa ideia que tem de si também aparece na 

evocação de palavras, pois quando pensa na palavra escola, vem a atitude que tem em 

relação a ela: “estudar, prestar atenção, se comportar.” 

No Completamento de Frase, afirma que o bom aluno é exemplar e o mau aluno, 

mau visto. Ora, Jonas disse se considerar um bom aluno, e com isso podemos dizer que 

talvez persiga esse posto de ser exemplar, de querer ser um bom exemplo. Podemos dizer 

que outro indicador que parece se mostrar é a vontade de ocupar um papel de 

importância na escola, de uma visibilidade positiva. Papel que talvez seja diferente do 

ocupado na família, onde parece ter baixa visibilidade. 

Essa relação solitária que Jonas mantém com a escola aparece claramente em seu 

desenho. A Figura 17, “eu na minha escola”, revela Jonas em três momentos diferentes, 

como ele conta, mas as únicas pessoas que aparecem interagindo com ele é a professora e 

uma colega, que também é mais velha como ele. Os colegas mais novos não estão 

representados. 
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O desenho confirma o nosso indicador de que Jonas se sente deslocado frente aos 

colegas de classe. Isso faz com que interaja pouco e se coloque sempre à parte das 

conversas e brincadeiras, como foi notado nas observações das dinâmicas interativas em 

sala de aula. 

Assim, a relação que estabelece com a escola está voltada quase que estritamente 

para as tarefas escolares, para o estudo e o conteúdo formal. No Completamento de Frases, 

por exemplo, diz que ao chegar na escola sente vontade de estudar. Ainda no 

Completamente de Frase, diz que quando vai fazer uma prova sente medo e quando vai 

receber o resultado dela sente ansiedade. Dessa forma, aparece como indicador que 

Jonas está comprometido e preocupado com seu desempenho escolar. 

 

5.1.4.4 Perspectivas Futuras 

Jonas não sabe ao certo o que quer ser quando crescer: talvez advogado, médico ou 

policial, diz. 

Na evocação de palavras, o futuro apresenta-se seguido de: “bom, bom emprego, boa 

ação.” Independente de qual for a escolha, Jonas espera um futuro bom para si, que possa 

fazer uma boa ação para os outros. Em seu desenho, Figura 18, aparecem, mais uma vez, 

três momentos, ou seja, o indicador de que o futuro aparece como conquistas graduais 

e vinculado à escola. 

Figura 17. Desenho sobre a escola 
de Jonas 
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Descreve-me o desenho como ele indo para a universidade, procurando um trabalho 

e, por fim, no trabalho. Noto como o prédio onde ele faz cada uma dessas coisas vai 

ficando, em cada etapa, maior e com mais janelas. Sugere o futuro visto sempre como um 

crescimento. 

Ao final, diz que quer ir para base aérea, para ser policial. Conta que o pai foi 

subtenente. É o único momento em que aparece uma referência familiar em sua visão de 

futuro. Isso reforça o indicador de que Jonas tem pouca identificação com os membros 

de sua família. 

 

5.1.5 Caso 5: Lívia Bruna 

5.1.5.1 Caracterização 

Lívia Bruna tem 14 anos, me diz que já perdeu o ano duas ou três vezes, não sabe ao 

certo. Ela tem uma cicatriz na pálpebra, que faz com que um dos seus olhos tenha uma 

abertura diferente. A professora Ana a descreve assim: 

“Ela tem anos aqui na escola. Aprendizagem deficiente. Foi pro reforço, avançou, mas 
não no nível de um 5º ano. Aprendeu a ler. A mãe aparece de vez em quando. Não é 

Figura 18. Desenho sobre o seu 
futuro de Jonas 
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uma pessoa presente e atuante na vida dela. Pedi à mãe pra levar na clínica CURE9. 
Disse eu vou, eu vou, mas não saiu do lugar [Ana, professora].” 

 

Diz que nunca foi a um psicólogo ou médico de ouvido e/ou olhos. Fala que tem 

certa dificuldade em enxergar o quadro. 

“De longe tem vez que eu não enxergo a palavra [Lívia Bruna].” 

Lívia Bruna parece interessada em responder aos instrumentos. É colaboradora, 

responde de forma longa e acabamos, por diversas vezes, entrando em situação que 

González Rey (2005a, 2005b) conceitua como conversação. 

 

5.1.5.2 As relações familiares 

Conta que mora com o pai, a mãe e seus dois irmãos. E diz que só quem trabalha é o 

pai. Diz que, na família, o pai trabalha– no Hospital Geral do Estado – como maqueiro. 

Acha que trabalha muito e, assim, queria um emprego melhor para ele. Tem vontade de 

começar logo a trabalhar para poder ajudá-lo.  

Apesar de dizer que apenas o pai trabalha em casa, na mesma conversa Lívia Bruna 

conta que a mãe trabalha, alguns dias da semana, como doméstica. Nessas contradições, 

aparece, assim, como indicador, uma possível identificação com o pai, uma maior 

valorização do seu sacrifício em detrimento da sua mãe. 

Por sinal, a mãe a quem Lívia Bruna se refere, ao que tudo indica, não é sua mãe 

biológica. Ela não me disse isso diretamente, mas ao longo da entrevista, quando estava 

perguntando sobre se ela achava que a professora exagerava nas reclamações, segue este 

diálogo: 

- “[Lívia Bruna] Não... Exagera não. Ela fala o que é certo. Aí o que aconteceu comigo 
é que ela disse que... é... porque minha mãe, quando ela foi me ter, ela teve eclampsia. 
Aí ela morreu por causa de... eu era muito pequena [começa a chorar]. Por causa 
disso. Aí eu, aí eu... quando eu era pequena batia muito a cabeça. Meu pai falava: 
[inaudível]. Só. Só isso. 

9 A CURE é uma instituição do governo do Estado que avalia e trata casos de Transtornos de Aprendizagem 
encaminhados pelas escolas estaduais e municipais. 
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- [Pesquisadora] Não entendi, quer dizer que quando sua mãe te teve ela teve 
eclampsia? 

- [Lívia Bruna] É. E quando eu era pequena eu batia a cabeça e desmaiava. Eu nasci 
de 6 meses. [...]Eu cabia numa caixa de sapato. 

[...] Minha mãe ficou em coma. Ela teve aquele negoço (sic) eclampsia. Aí eu era muito 
pequena. Aí com meu pai eu batia a cabeça e desmaiava. Aí meu pai dizia que eu tinha 
aquele negoço (sic) que segura na língua. 

- [Pesquisadora] Epilepsia? 

- [Lívia Bruna] É aquele negoço (sic) que o povo se treme. Eu já tive aquilo. Aí agora 
o povo fica me chamando de maluca [chora]. 

- [Pesquisadora] Quem te chama de maluca? 

- [Lívia Bruna] Minha irmã. 

- [Pesquisadora] Por que você teve isso quando era pequena? 

- [Lívia Bruna] [soluçando] deve ser. 

- [Pesquisadora] E você acha que é maluca? 

- [Lívia Bruna] Não, maluco é quem tá no hospício. Se eu fosse maluca num tava (sic) 
aqui no meio das pessoas. Eu sou normal. 

- [Lívia Bruna] É porque minha mãe não pode ter filho. Quando minha irmã nasceu 
ela também teve isso. Mas minha irmã nasceu normal. Ele só teve uma filha normal o 
resto foi tudo Cesária. Tudo ela teve essa eclampsia. Aí se ela tivesse outro filho ela 
podia morrer que ela não ia aguentar mais.”  

 

Nessas relações familiares, outro indicador que nos aparece é que Lívia Bruna 

pode carregar certa culpa pela morte da mãe, já que a mãe morreu no seu parto. 

Note-se que ela diz que a mãe teve eclampsia em todos os partos, mas só veio a falecer no 

dela. Outro indicador é a crença de que é cognitivamente diferente dos outros por ter 

batido a cabeça várias vezes quando criança. 

Lívia Bruna deixa transparecer uma preocupação com o sustento da casa, com o pai 

que é o único que tem uma renda fixa em casa e um medo de perder a casa onde moram. 

Quando pergunto se gostaria de mudar alguma coisa na família ela assim me 

responde: 

“Tem nada pra mudar em minha família não.  Eu queria era ter um trabalho bom pra 
ajudar meu pai a pagar as dívidas, as coisas. Ter uma casa própria, só isso. Pra não 
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passar por essas dificuldades. Porque meu pai não tem uma casa, minha mãe tem, ele 
não. Só que a casa de minha mãe não é aqui, é no São Paulo. 

 Aí meu pai tem essa casa. Porque a minha vó, ela ia fazer uma casa pra ele. Aí ele 
morreu. Minha família tá brigando contra a casa. Aí se ele perder, onde é que eu vou 
morar? [choro] a minha tia quer tomar a casa, quer que meu pai compre outra casa. 
Mas meu pai não tem condições de ter outra casa. Aí ela disse que todo mundo ia 
ajudar pra fazer a casa dele. Porque minha tia já tem casa própria, todo mundo, menos 
ele [Lívia Bruna]”.  

 

Assim, outro indicador é que Lívia Bruna toma para si as responsabilidades que 

cabem aos adultos e às pessoas que deveriam estar cuidando dela. Em momento algum 

diz que a mãe deveria trabalhar mais ou um dos irmãos mais velhos, ela traz para si essa 

tarefa. 

Em relação aos cuidados dessa família com a educação de Lívia Bruna, fica claro um 

desleixo. Ele é multirepetente, tem dificuldades para enxergar o quadro, a professora já 

orientou e pediu que fizesse uma avaliação, mas nada foi feito e Lívia Bruna continua com 

um aprendizado deficiente. Quando pergunto sobre o que sua família diz quando perde o 

ano ou tira notas baixas, ela diz, referindo-se somente à mãe: 

- “[Lívia Bruna] Ela fala as coisas. “ah, você não tem vergonha de tá com os meninos 
menores do que você”. É isso que ela fala. 
- [Pesquisadora] E você fala o quê? 

- [Lívia Bruna] Eu fico normal, não falo nada. Eu fico calada. Ela fala: “ah, você 
perdeu de ano (sic) não vai ganhar roupa, não vai ganhar nada.” Assim como os outros 
pais fala (sic). É isso que ela fala.”  

 

Além da descrição de uma reclamação sem muito efeito, ou seja, uma mãe que não 

assume de fato uma responsabilidade e preocupação maior com o desempenho acadêmico 

da filha, podemos perceber uma outra mensagem na frase de Lívia Bruna. Ela diz que a 

mãe fala “como os outros pais”. Essa afirmação nos parece que traz um indicador de que 

Lívia Bruna deseja ser vista por essa mãe como uma filha de fato, como os outros pais 

veem e falam com seus filhos. Nisso está o desejo de ser amada por essa mãe, 

efetivamente adotada, e receber os cuidados em forma de reclamação, porque sabemos que 

limites podem ser também uma forma de amor, de dizer que tem alguém se preocupando 

consigo. 
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Na evocação de palavras, família foi seguida de: “que Deus faça alguma coisa por 

eles, obedecer”. Lívia Bruna não soube dizer mais nenhuma outra palavra para completar 

as três pedidas. Veja, a evocação de alguma forma confirma o que estamos defendendo: o 

indicador de que Lívia quer uma família que precisa ser cuidada e que cobre dela, 

que ela possa obedecer e certamente se sentir amada. 

 

5.1.5.3 Relações escolares 

Lívia Bruna não tem uma boa relação com a escola. Os colegas costumam perturbá-

la com brincadeiras desqualificadoras; eu mesma, em observações das dinâmicas 

interativas, presenciei vários dessas situações e tapas quando Lívia Bruna passava na sala 

entre eles. Esses acontecimentos nunca eram percebidos pelas professoras, ou quando 

percebiam, ignoravam. Isso certamente influencia o comportamento de Lívia Bruna na 

sala. 

Ela conta que nem sempre entende tudo o que as professoras ensinam. Mas não faz 

perguntas de suas dúvidas por vergonha. A vergonha não é de que seja julgada por elas, 

mas, sim, pelos seus colegas: “Porque os meninos ficam: “ah, não sei que lá, que você não 

sabe”. Aí eu não pergunto. Aí minha mãe fala: “quando você não souber, você pergunta”. 

Aí eu não pergunto [Lívia Bruna, 14 anos].”  

 

Então pergunto sobre o que não gosta na escola, e este diálogo se segue: 

- “[Lívia Bruna] É dos meninos que ficam botando apelido em mim. Só isso. “ah, ela 
vai ficar aqui de novo.”  
- [Pesquisadora] Quem fala isso?  
- [Lívia Bruna] O povo da sala.  
- [Pesquisadora] Você tem vergonha de estar aqui na escola ainda?  
- [Lívia Bruna] Tenho.  
- [Pesquisadora] E por que você acha que está aqui ainda?  
- [Lívia Bruna] Num sei, porque... a professora disse que... eu não sou muito de 
aprender o assunto. Aí eu fico aqui. Às vezes eu faço o dever, quando chega na prova 
eu erro.  
- [Pesquisadora] Você fica nervosa na hora da prova?  
- [Lívia Bruna] Fico.   
- [Pesquisadora] Porque aqui [no Complementamento de Frase] você escreveu tudo 
certinho.  
- [Lívia Bruna] Mas o caso não é assim. Hoje eu posso estar escrevendo certo, na prova 
posso estar escrevendo errado. 
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- [Pesquisadora] E você se chateia com esse negócio dos colegas ficarem abusando 
você?  
- [Lívia Bruna] Sim.   
- [Pesquisadora] Eles te chamam de quê? 
- [Lívia Bruna] Eu falo: até parece que ninguém nunca perdeu de ano (sic) na vida, 
cada um tem seu poblema (sic).” 
 

Quando pergunto sobre o que mais gosta na escola, ela me responde: 

- “[Lívia Bruna] Eu gosto de... a educação é boa mas tirando isso eu não gosto de nada.  
- [Pesquisadora] Você acha a educação daqui boa?  
- [Lívia Bruna] Acho. Assim... o que a professora dá eu acho boa (sic). Ela ensina 
direito.  
- [Pesquisadora] Como você gostaria que ela te tratasse?  
- [Lívia Bruna] Ela me trata como [trata] todo mundo. Mas só que tem vez que ela fala: 
“eu não quero te ver aqui no próximo ano que não sei que lá”. Não é minha culpa que 
eu to (sic) no próximo ano aqui, porque eu também quero sair daqui é lógico, né?” 
 

A escola tem parecido um lugar hostil para Lívia Bruna. Todos, alunos e professores, 

acabam por repetir a mesma sentença: de que Lívia Bruna, mais uma vez, irá repetir o ano 

e permanecer na mesma escola. A própria professora, quando pedi para que me 

descrevesse Lívia Bruna, começa dizendo que ela “tem anos aqui na escola.”  

Lívia Bruna frequenta o reforço da escola, apesar de não achar que o que é dado tem 

a ver realmente com as dificuldades dela. No seu desejo de finalmente sair da escola, e 

entrar o Ensino Médio, Lívia Bruna acata o que a escola lhe propõe. Vejamos a 

conversação que segue. 

 “- [Pesquisadora] Você acha difícil a escola? 
- [Lívia Bruna] Mais ou menos. Não acho muito difícil mas é difícil um pouco. [pausa] 
É um pouco difícil... o ruim é na hora da prova, que vem a prova, aí diz que se perder 
de ano (sic) vai ficar aqui novamente. O ruim é só isso. O resto... normal. 
 

Conta-me que está nesta escola “desde pequena” e que está querendo mudar. Lívia 

Bruna está no último ano o que significa, assim como para todos os outros pesquisados, 

que mudarão obrigatoriamente de escola se forem aprovados. Pergunto se acha que vai 

conseguir a aprovação e responde: 

“ - [Lívia Bruna] Se depender de Deus sim, porque eu num tô (sic) mais como eu era 
nos outros anos que eu só conversava, conversava. Mas agora eu to prestando 
atenção... só isso.  
- [Pesquisadora] Você está fazendo as aulas de reforço? 
- [Lívia Bruna] Tô (sic) porque eu não sei escrever direito, eu escrevo faltando, 
comendo letra. Mas ela [professora do reforço] dá muita coisa de ABC... muito fácil 
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ainda. Aí ler eu sei, tudo de ler eu sei. Escrever é que eu não sei direito. Escrevo 
faltando, só isso.” 
 

 
Essa conversa com Lívia Bruna transpareceu o fato de que parece que vive na escola 

sem entender o que precisa saber realmente para ser aprovada. Toma para si o esforço 

pessoal, a culpa e responsabilidade pelo fracasso, mas o sucesso é como se não dependesse 

dela. Assim, podemos dizer que outro indicador é que Lívia Bruna credita a si o 

fracasso escolar, mas o seu sucesso e aprovação não. É como se as leis e regras de 

escola fossem muito complicadas, e ela não sabe ao certo como chegar no ponto esperado. 

Às vezes dá a entender que é apenas deixar de conversar em sala que será suficiente para 

garantir sua aprovação.  

Diante disso, parece ser um indicador Lívia Bruna não se sente acolhida na escola 

e não se percebe como ocupando um lugar positivo nela. Até a forma como se refere: 

“eu também quero sair daqui” demonstra que Lívia tem uma relação da escola como um 

castigo ou prisão. Ou melhor, uma obrigação que precisa ser cumprida, mas que ela não 

está conseguindo finalizar. 

Não conseguir sair da escola, por estar sempre repetindo e, portanto, não aprendendo 

os conteúdos, é um fato pelo qual parece ser Lívia Bruna reconhecida e cobrada por todos. 

Numa situação em que estava na sala dos professores, observei a diretora conversando com 

a mãe de um aluno, ao final da conversa a diretora diz: 

“Por isso que seus filhos estudam, estão na faculdade... [referindo-se à mãe do aluno 
que ali estava]. Se todos fossem iguais a você...” 

 

Vira-se para mim e continua: 

“Ela já teve três filhos aqui na escola. Este é o quarto. Tem um na Federal10, outro no 
CEFET11 e um no ensino médio. Ela é empregada doméstica, mas vive pra cuidar 
desses filhos. Lívia Bruna já era pra estar no Ensino Médio e até hoje não conseguiu 
sair desta escola! O filho da mãe [refere-se a um ex-aluno que está no Ensino Médio] 
que estava aqui agora há pouco foi colega dela! Mas é isso, a mãe não liga...” 

 

10 Universidade Federal da Bahia. 
11 Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. 
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Note-se que durante essa conversa Lívia Bruna estava participando das aulas de 

reforço, que acontecem no pátio da escola, ao lado da sala dos professores; onde 

estávamos. Percebo que estava sentada bem próxima à janela dessa sala e seria impossível 

não ter escutado a conversa. Ela permanece impassível, de cabeça baixa, fazendo seus 

exercícios. E a diretora sabe que Lívia Bruna está ali.  

Nessa situação, além de ser mais uma vez apontada como uma aluna que está 

atrasada nos estudos, a diretora ainda acusa sua mãe de ser negligente. As causas do 

fracasso são postas para fora da escola. Essa falta de respeito e cuidado ao se referir à 

situação de Lívia Bruna acaba sendo autorizada para os alunos também. Os abusos que 

percebi sofrendo entre os colegas são uma reprodução da forma como a escola, na figura 

da diretora e da professora, se refere a ela.  

A relação que mantém com a escola também pode ser percebida no Completamento 

de frase. Diz que quando chaga na escola sente “nada”. Outro indicador que parece 

surgir é que, para ela, a escola está desprovida de afetos positivos. 

Vejamos como o desenho “eu na minha escola” demonstra essa mesma relação de 

afastamento emocional com a escola. 

 

                   

 

 

Figura 19. Desenho sobre a escola de Lívia Bruna 
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Primeiro vemos como o desenho não é colorido, foi feito à lápis, pouca pressão no 

papel. A escola não aparece fisicamente, apenas 3 colegas e ela segurando algo na mão, e 

eles não estão interagindo entre si, mas apenas colocados um ao lado do outro. Peço que 

me descreva o desenho e diz: 

- “[Lívia Bruna] Aqui eu botei eu saindo da escola. 

- [Pesquisadora] O que é isto que você está segurando? 

- [Lívia Bruna] Tô (sic) segurando um papel de aprovação.” 

 

No desenho parece ficar bem claro o seu desejo de aprovação, que significa sair 

dessa escola, e a falta de vínculos em relação a professores, colegas e com o próprio espaço 

escolar. Portanto, outro indicador é que Lívia Bruna tem um sentimento de 

afastamento em relação à escola como um todo.  

Sente medo quando vai fazer uma prova, e ansiosa em receber sua nota. E não se 

acha uma boa aluna, quando pergunto sobre isso me responde: 

“Eu... mais ou menos. Porque pra ser um bom aluno  tem que... ser um bom aluno 
também nas coisas, nas... no dever ... Tem que coisar (sic) as professoras... respeitar as 
professoras...só [Lívia Bruna, 14 anos].” 
 

No Completamento de Frases descreve o bom aluno como aquele que é “querido 

mãe e pai e na sala de aula”. Dessa forma, o indicador levantado é que Lívia Bruna, 

por não se considerar uma boa aluna, também credita a isso o fato de talvez não ter o 

afeto pretendido pelos pais e pela turma. Outro indicador é que Lívia Bruna toma 

para si as responsabilidades do seu fracasso escolar e, talvez por isso, de algum modo, 

aceita sem grandes revides, as acusações, tapas e abusos que sofre dos colegas. Certamente 

falta a ela uma estima por si, um orgulho, que a faça não se submeter a tantas brincadeiras 

de seus colegas, às gozações sobre a cicatriz em seu olho, os tapas quando volta do reforço 

para a sala de aula; fatos que foram registrados no diário de campo. 

As palavras que aparecem no teste de evocação de palavras em relação à escola são: 

estudar, aprender e respeitar. Vemos assim como a escola não evoca palavra de afeto e 

nem de convivência, amizade ou interação; que são, de fato, também funções da 

escolarização. 
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5.1.5.4 Perspectivas Futuras 

Essa relação de afastamento com a escola observada parece trazer como 

consequência direta o indicador de que Lívia Bruna não credita à escola as suas 

perspectivas futuras. Um exemplo disso se dá quando é perguntada sobre o que quer ser 

quando crescer. 

“Eu não quero ser nada. Eu quero ter uma profissão boa, que ganhe um salário bom. 
Eu num quero ser essas coisas, “ah, médico”, essas coisas. Eu quero ser uma coisa boa 
que tenha um salário bom e coisas na vida [Lívia Bruna, 14 anos]”. 
 

O “ser” alguma coisa quando cresce, remete a ela uma profissão. E Lívia Bruna 

deixa claro que não quer ter uma profissão, pois, o que ela não diz, mas fica patente, é que 

ter uma profissão requer estudar, aprender alguma coisa. Ela já se comprometeu a um 

futuro longe dos bancos escolares. 

O futuro que Lívia Bruna quer para si é de uma vida boa, mas não faz relações com a 

escola, como podemos ver no desenho sobre “eu no futuro”. 

O desenho está feito de lápis, assim como foi o da escola, mas é possível ver em seu 

futuro ela ao lado de uma casa, que é a sua, e com um balão que sai da boca dizendo vida 

boa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Desenho sobre o seu futuro de Lívia Bruna 
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Ela assim descreve o desenho: 

- “[Lívia Bruna] Aqui é minha casa, chegando do trabalho. 

- [Pesquisadora] O que você quer no seu futuro? 

- [Lívia Bruna] Ter minha família sempre por perto. 

- [Pesquisadora] E o que é vida boa? [fazendo referência ao que escreveu no balão] 

- [Lívia Bruna] Vida boa é ter meu emprego, meus filhos, que eles nunca sofram nada.” 

 

Assim, Lívia Bruna elege o que quer para o seu futuro. São coisas que não são muito 

diferentes do que qualquer um pode desejar: família, emprego, uma casa pra morar. O 

curioso é mesmo a falta de qualquer relação com a escola ou assuntos como profissão. 

 

5.1.6 Caso 6: Danilo 

5.1.6.1 Caracterização 

Danilo tem 14 anos e me diz que “já perdi as contas já” de quantas vezes perdeu o 

ano nesta mesma escola. Danilo se apresenta como um menino extremamente tímido, é 

possível perceber que tem vergonha do próprio tamanho, não por ser tão alto, mas por ser o 

mais alto em relação aos seus colegas. 

Fala baixo e mostra-se inseguro. Um indício dessa sua insegurança pude perceber 

quando perguntei se sabia ler e ele me disse: “mais ou menos.” No entanto, leu tudo, sem 

precisar de minha intervenção, nos instrumentos que disponibilizei para ele. Fala tão baixo 

que precisei pedir a ele que repetisse o que dizia várias vezes, não conseguia compreender 

devido ao volume baixíssimo de sua voz. Fez uso do material escolar, que disponibilizei 

para confeccionar os desenhos e responder ao Completamento de Frases, com extremo 

cuidado. 

A Professora Ana assim descreve Danilo: 

“Foi meu aluno quando entrei aqui. Não lê, não escreve, se eu tivesse que identificar, 
diria que é um aluno pré-silábico. De todos que eu citei, ele é o pior. Ele quase que não 
abre a boca. Aí, um dia desses, ele chegou e perguntou: “professora, quer massagem?”. 
Eu disse : “quero”. Depois me perguntou: “gostou da massagem?”, “Gostei”. Eu até 
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estranhei, quando ele perguntou, pensei que queria meter a porra [sic] atrás de mim 
[Arlete, 52 anos]”. 

 

É interessante a professora considera-lo num estágio pré-silábico, dizer que Danilo 

não consegue ler e escrever, e, como observei, ele não só respondeu à Complementação de 

Frases como compreendeu perfeitamente o sentido das frases propostas sem pedir a minha 

ajuda para nada. 

 

5.1.6.2 As relações familiares 

Danilo mora com a avó, um tio, irmãos, mãe e um primo de quem a mãe também 

cuida. As únicas responsáveis pelo sustento da família são a vó, aposentada, e a mãe que 

lava roupa para fora e também cuida de alguns meninos da vizinhança, quando as suas 

mães precisam sair para trabalhar. O tio tem problemas mentais e não trabalha, só estuda. 

Na evocação de palavras, Danilo assim faz com a palavra família: “minha família, 

filhos, mãe (minha mãe).” 

Quando pergunto o que a família dele diz, a mãe principalmente, quando ele perde o 

ano ou não quer ir para o reforço. Ele responde: 

“Ela diz: vá, vai ser melhor pra você [Danilo, 14 anos].” 

O indicador que aparece é de que a família de Danilo não deposita muita 

expectativa em seu sucesso na escola. Vejamos esta conversação que confirma isso: 

-“[Pesquisadora]  O que quer ser quando crescer? 
- [Danilo] É... como é o nome... eu queria ser técno...[inaudível]. Só que minha mãe 
disse pra ser policial já que eu num tô (sic) conseguindo fazer outras coisas aqui na 
escola. 
- [Pesquisadora] Mas você acha que pra ser policial não precisa estudar? 
- [Danilo] Estuda. Então, eu tava (sic) querendo esse sonho. 
- [Pesquisadora] Então, você tem um futuro pela frente, você desenha bem, está na 
escola... 
[silêncio] 
- [Pesquisadora] Você não concorda? 
- [Danilo] [sorri de um jeito tímido] Concordo. 
- [Pesquisadora] Você acha que é inteligente? 
- [Danilo] Um pouco... mais ou menos.” 
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A falta de expectativa de sua mãe, que diz que ele deve optar pela carreira de policial 

porque ele não está bem na escola, sugere claramente como não espera que o alcance 

profissional de Danilo tenha a ver com a escola. 

Um dia, estava observando a diretora dar conselhos à mãe de Danilo, para que ele 

voltasse a frequentar as aulas de reforço. A mão concorda, diz que tem tentado convencê-

lo, mas ele não quer. Nesse mesmo dia, Danilo não havia comparecido à escola e a mãe 

justifica dizendo que foi porque ele precisou ficar tomando conta do sobrinho, que estava 

doente e ela, a mãe, precisava lavar roupas. 

Em situações como essa, além da situação de dificuldade e pobreza em que vive sua 

família, é possível perceber o valor que a família tem dado à escola. Parece que, de fato, 

não há expectativas de que Danilo vá ter sucesso com a escola. Ou mais: talvez, pela 

própria história pessoal da mãe, não haja grandes expectativas de que a escola possa ser a 

responsável por dar uma qualidade de vida melhor à Danilo, por isso, permite-se a falta 

dele por qualquer necessidade. E, com isso, o indicador que observamos é de que a 

escola é uma obrigação, um dever a cumprir, mas sem uma conexão com a utilidade 

para a vida dele. 

 

5.1.6.3 Relações escolares 

Danilo, por conta das deficiências percebidas em sua leitura e escrita, foi 

recomendado para o reforço, mas depois de algumas aulas ele passou a se recusar a 

frequentá-las. Presenciei algumas vezes as professoras incentivando Danilo a voltar ao 

reforço, sem sucesso. Em outra vez, a mãe dele estava na escola, e a diretora conversou, 

pediu que o convencesse a voltar para o reforço, mas nada tem adiantado. Danilo 

simplesmente se recusa, diz que não quer voltar para o reforço.   

Numa conversação sobre o que não gosta na escola, ficam mais claros os motivos de 

Danilo: 

“- [Pesquisadora]  Do que não gosta na escola? 

- [Danilo] Eu gosto de tudo. Só não gosto desse negócio aí.  
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- [Pesquisadora] O reforço? 

- [Danilo]  É.  

- [Pesquisadora] E por que não gosta? 
- [Danilo] Não me sinto bem. 
- [Pesquisadora] E você fazia? 
- [Danilo] Eu fazia. 
- [Pesquisadora] E o que aconteceu? Alguém te disse alguma coisa? 
- [Danilo] Alguém ficou dando risada da minha cara. Meninos das outras salas. 
 - [Pesquisadora] Dando risada por quê? 
- [Danilo] Não sei. 
- [Pesquisadora] Você se acha grande pra estar fazendo o reforço? 
- [Danilo] Acho. 
- [Pesquisadora] Mas não é uma coisa boa pra você? 
- [Danilo] É mas... não dá não... Eu não queria tá (sic) aqui na escola. 
- [Pesquisadora] Por quê? É muito ruim tá aqui? 
- [Danilo] Não... é que são muitos dias... aí eu não queria ficar aqui.  
- [Pesquisadora] E você acha os alunos daqui são muito novos, muito bobos? 
- [Danilo] Acho. 
- [Pesquisadora] É seu último ano aqui, né? 
- [Danilo] É, seu eu passar, é.  
- [Pesquisadora] Você é o mais velho da sua turma? 
- [Danilo] Não... tem Daiane e Rubens. 
- [Pesquisadora] Eles fazem reforço também? 
- [Danilo] Não.” 
 

Danilo sente vergonha pelo seu insucesso escolar, a vergonha que sente é tão grande 

que abandona o reforço, que poderia ser de importante ajuda para seu aprendizado. Talvez 

além da vergonha, pois, pelo visto, se vê como o único menino mais velho que frequentaria 

o reforço, carrega consigo a mesma descrença que a família tem sobre sua vida escolar. 

Dessa forma, não vale a pena enfrentar a vergonha.  Em troca do quê? Ele pode se 

perguntar. Não vê a escola como ruim, mas não a acha tão interessante assim a ponto de ter 

que passar todos os dias da semana nela. 

Então, neste caso, o indicador que aparece é que a escola não será capaz de lhe 

trazer benefícios, não absorve a sua importância. 

O desconforto por ser mais velho parece ser a causa de se sentir tão envergonhado 

nas situações escolares. Danilo conta que nem sempre entende tudo que a professora 

ensina, mas não pergunta suas dúvida por vergonha dos outros alunos que ficam olhando 

para ele. 
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Dessa forma, a escola não aparece como um lugar de interação para Danilo. Talvez 

por isso, diz que o que mais gosta na escola são as atividades que a professora passa, 

apesar de não fazer os deveres de casa, por não “entender muito bem” o que é pra fazer. 

Danilo acha a escola difícil e assim explica o seu fracasso: 

“- [Pesquisadora] Por que você acha que perdeu o ano? 
- [Danilo] Porque eu só queria ficar brincando, brincando... Aí não tinha cabeça pra 
estudar. E hoje eu tô (sic) aqui.  
- [Pesquisadora] E você acha que dá pra recuperar? 
- [Danilo] De dá, dá. Só precisa eu me esforçar. 
- [Pesquisadora] Eu perguntei se você sabia ler e escrever, e você me disse que lia mais 
ou menos. Mas você leu as perguntas do nosso teste. 
- [Danilo] Porque na hora da sala eu fico nervoso, quando fica acelerando, quando 
fica botando... aí eu não consigo ler direito.” 
 

Podemos dizer, a partir das observações feitas nas dinâmicas interativas em sala de 

aula, que Danilo mantém interação com os colegas e com as professoras. De fato, ter se 

oferecido a fazer massagem na professora foi um ato bem incomum dentre os 

comportamentos usuais de Danilo. E pode ser entendido como um movimento positivo em 

direção à escola, às suas relações. No entanto, diante do material produzido pelos 

instrumentos, o indicador que construímos é que Danilo não se sente acolhido na 

escola, tem uma relação de afastamento e desconfiança com ela. 

Relação de desconfiança com a escola também foi um sentimento encontrado por 

Glória (2003) em sua pesquisa com os pais de alunos de baixo rendimento escolar em uma 

escola da rede municipal da cidade Belo Horizonte, Brasil. 

No desenho “eu na minha escola” foi produzido isto: 

 

 

 

 

 

Figura 21. Desenho sobre a escola de Danilo 
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Reparamos como Danilo se coloca do lado de fora da escola, sem livros, sem farda, 

sem qualquer material escolar. Descreveu a situação do desenho como: “eu entrando na 

escola.” 

 Essa imagem está em conformidade com as interpretações que vimos fazendo aqui: 

a de que não possui uma relação de proximidade com a escola. Esta se encontra de portas 

fechadas, não há referência ao que se passa dentro dela. Olhando a Figura 21, podemos 

dizer que esse prédio desenhado poderia abrigar qualquer coisa. A única semelhança com a 

escola real é a de que ela também é um prédio com apenas o pavimento térreo. 

Danilo não se acha um bom aluno e diz: 

“Um bom não. Muito bom não. Eu sou um ruim aluno. Eu não presto atenção na aula, 
não faço as atividades que a professora passa, só algumas... [Danilo, 14 anos]” 
 

Quando peço para completar a frase “o bom aluno é”, ele escreve o nome de um 

colega e escreve o seu próprio nome quando tem que completar a frase “o mau aluno é.” 

Assim, mais um indicador ligado às relações escolares é o de que Danilo tem uma 

visão negativa sua como aluno, se vê como um mau aluno, se compara com os outros 

colegas e se sente em pior condição em relação a eles; por isso tanta vergonha que o 

impede de interagir mais na escola.  

 

5.1.6.4 Perspectivas Futuras  

Os sonhos de Danilo sobre o seu futuro ainda são poucos nítidos. O desenho que faz de si 

no futuro é praticamente o mesmo que faz de si na escola, só que agora sem utilizar as 

cores, conforme vemos na Figura 22 (o desenho está bem esmaecido, foi feito à lápis e 

com pouco pressão no papel). Há uma construção de um pavimento e Danilo se encontra 

ao lado dela. 
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Assim, podemos dizer que Danilo tem uma ideia de si em relação ao futuro talvez 

muito parecida com a que tem da escola: a de pouco envolvimento, de certo afastamento. 

O que nos leva a levantar como indicador que Danilo não traz muitos desejos e 

expectativas sobre si. O desenho é pobre em detalhes e cores, e é vago. Quando peço que 

me explique o que desenho, diz: 

“eu sozinho em minha casa pra pensar na vida [Danilo, 14 anos].” 

Esta única frase diante deste desenho me levou a pensar também em como Danilo se 

sente dentro da convivência familiar. Como já foi exposto aqui, ele vive numa casa cheia 

de gente, com grandes restrições financeiras, e talvez surja uma imagem de sossego 

quando pensa no futuro, ou seja, um desejo de sossego. Danilo deseja um lugar onde possa 

ter um pouco de paz.  

 

5.1.7 Caso 7: Marcos 

5.1.7.1 Caracterização 

Marcos tem 12 anos, já sofreu duas reprovações e atualmente frequenta as aulas de 

reforço, para melhorar, de acordo com as professoras, sua leitura e escrita. Marcos anda 

sempre de bom humor, sorrindo, anda passeando pela sala, mexendo com os colegas. Sua 

Figura 22. Desenho sobre o seu futuro de Danilo 
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entrevista foi difícil, porque falou muito pouco e muitas vezes me deixou pensando que 

não estava muito interessado no que propunha. É possível que as minhas perguntas não 

tenham conseguido tocar, de fato, nos interesses de Marcos; e me pergunto se a escola 

consegue.  

 

5.1.7.2 As relações familiares 

Marcos mora com o pai e a mãe no terceiro andar de uma casa onde em cada 

pavimento moram pessoas de sua família. Esse é um arranjo muito comum entre as 

famílias desse bairro. Normalmente os filhos vão construindo andares em cima da casa dos 

pais; é uma forma mais barata de conseguir realizar o desejo de se ter uma casa própria. 

Pergunto sobre a ocupação dos pais e ele me diz que o pai trabalha, e que a mãe “não 

faz nada”.  Sobre o trabalho do pai, não sabe me responder o que faz, ou melhor, diz que 

sabe, mas que, naquele momento, esqueceu, que não está conseguindo se lembrar.  

Durante toda a entrevista, essas situações de esquecimento se repetem. Marcos está 

sempre sem saber o que responder, ou sem lembrar o que deve responder. E, muitas vezes, 

dá respostas evasivas, sem grande reflexão, como que para se livrar logo da pergunta, 

como no trecho abaixo: 

“- [Pesquisadora] Se você pudesse mudar alguma coisa em sua família, o que você 
mudava? 
- [Marcos] Pô... aí tá difícil. 
- [Pesquisadora] Qualquer coisa. 
- [Marcos] Tá difícil aí. [pausa]. Casa! 
- [Pesquisadora] Você mudava a casa? Não gosta de sua casa? 
- [Marcos] Gosto. Mas não veio nada... aí eu botei casa.” 

 

A frase “não veio nada” se repete em várias perguntas, ou seja, Marcos diz que não 

vem em sua mente nenhuma ideia sobre a pergunta. O que nos pareceu pouco 

envolvimento com a entrevista e demais instrumentos. 
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Sobre a reação de sua família quando perdeu o ano ou quando tem notas baixas, ele 

se limita a dizer que a mãe “se reta12”. Relata também que apanha em casa, mas “não 

muito” e quem bate mais é a vó, que mora no andar abaixo de sua casa.  

O seu teste de evocação de palavras com a palavra família se resume em: “meu pai, 

minha mãe e eu.” 

Imagino que o não dito de Marcos pode dizer muitas coisas. Do pouco que expressou 

sobre sua família, permite-nos levantar como indicador o pouco interesse familiar nos 

assuntos escolares, significando a escola apenas como uma obrigação, mas que não 

veem com importância na vida de Marcos. É claro que este indicador precisaria de mais 

dados para se confirmar melhor. 

Quando pergunto onde faz seus deveres em casa ele me diz que não faz dever em 

casa, apenas na “banca” (espécie de auxílio escolar geralmente dado por algum vizinho 

mediante um pagamento; exposto na nota nº8). Isso reforça a ideia do indicador de que a 

escola e a casa não guardam relação de proximidade. Ou seja, nada do que se passa na 

escola, é vivenciado ou trazido para dentro de casa de algum modo. 

 

5.1.7.3 Relações escolares 

Marcos continua evasivo e muitas vezes contraditório ao falar sobre suas relações 

com a escola. Quando pergunto sobre se entende o que a professora ensina, me responde: 

“- [Marcos] Entendo tudo... mais ou menos.  
- [Pesquisadora] E você pergunta pra professora quando não entende? 
- [Marcos] Não pergunto, tenho vergonha.  
- [Pesquisadora] Por que?  
- [Marcos] Num sei...” 

Diz que gosta de tudo na escola, das atividades e do recreio, não consegue apontar 

uma coisa ruim. Diz, mais uma vez, que “não veio nada agora”. 

Na evocação de palavras ligadas à escola, responde: “sala, atividade, recreio.” Note-

se que Marcos faz possível referência às interações com os colegas, quando pensa em 

“recreio”. E não faz referências às professoras em nenhum momento. 

12 Zanga-se, se aborrece de forma mais severa. 
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Uma observação em sala de aula teve Marcos como o protagonista principal. Estava 
no fundo da sala fazendo minhas anotações quando a diretora aparece na porta e fala em 
alto e bom som para todos ouvirem.  

“- [Diretora] Tá [sic]  faltando pouco pra eu dar uma broca em vocês. 

Dá risada pra mim e diz: 

- [Diretora] Anota tudo aí! Sabe o que Marcos falou pra Lívia Bruna? Que ela tinha 
vindo da África! Passei a tarde toda chamando ele de europeu. Marcos... Marcos, Ana! 
[essa frase final foi uma forma de salientar a cor da pele de Marcos, que é negro, com o 
tom de pele muito mais escuro que o de Lívia Bruna]. 

- [Ana] Ele tem cara é de asiático [em tom de ironia].” 

 

Nesse momento, tanto Marcos quando Lívia Bruna estão na aula de reforço, e os 

alunos que estão na sala caem em gargalhada com os comentários da diretora e da 

professora. Tempos depois, eles retornam à sala, e são recebidos aos gritos e gargalhadas 

pelos colegas, prenunciando a reação da professora. Assim, Ana começa: 

“- [Ana] Olhe pra você [pega um espelho], seu nariz afilado. Você chamou Lívia de 

quê? Aqui só tem branco, né? [pausa] Todo mundo aqui tem nariz de panela!” 

Marcos, sem muita reação, demora um pouco para entender do que ela está falando. 

E tenta argumentar, fala que não disse que Lívia Bruna veio da África. Marcos não parece 

muito assustado nem tímido com o acontecido, parece que está lidando apenas com mais 

uma situação comum em sala de aula. A professora o interrompe em seus argumentos e 

continua: 

“- [Ana]  Você gosta de chamar ela de mendiga. Você se tivesse dinheiro não vinha pra 
escola de chinelo! Você ia estudar em colégio de gente que tem dinheiro e não aqui. 
Você ia estudar no Marista, no Vieira, no Panamericano... [escolas particulares de 
Salvador onde costuma estudar a classe média alta]. 

- [Marcos] Eu não falei que ela era da África, não. Só perguntei o que ela tinha no 
olho.  

- [Lívia Bruna] Falou que eu era mendiga, que namorava o povo da rua! 

- [Ana] É por isso que você não aprende nada! Nem na aula de reforço! Vai pro reforço 
e ao invés de aprender está vendo o que a outra tem no olho. Venha ver aqui o que eu 
tenho no meu olho, venha! Vá sentar! E Lívia pode voltar para o reforço.” 



196 
 

Não percebi nenhuma reação de tristeza em Marcos, ou de indignação ou surpresa 

pela humilhação que ele acabara de passar. O que imagino é que em situações como essa, 

escola e família se aproximam. Ou seja, em situação onde ele recebe uma reclamação 

pública e agressiva parece fazer eco a um ambiente familiar.  Infelizmente não temos mais 

indícios para levantar essa questão como indicador. 

Quanto à sua posição como aluno, o indicador que aparece é que Marcos tem um 

comportamento evitativo ou de negação de encarar a sua condição em relação ao 

desempenho escolar. Ele me diz que sabe ler e escrever direito, mas não explica por que, 

então, está fazendo aulas de reforço, como vemos no trecho abaixo da entrevista: 

“- [Pesquisadora] Pra que serve vir para a escola? 

- [Marcos] Pra estudar. Aprender a ler e escrever. 

- [Pesquisadora] Você sabe ler e escrever? 
- [Marcos] Sei.  
- [Pesquisadora] Mas você está num reforço aqui? Você ainda tem alguma dificuldade 
na leitura ou não escreve direito ainda?  
- [Marcos] Sei, sei. Eu escrevo certo.” 

No desenho “eu na minha escola”, aparece apenas uma casa, sem maiores detalhes 

ou identificação e nenhuma pessoa dentro dela ou próxima. A escola parece árida e 

abandonada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Desenho sobre a escola de Marcos 
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Pergunto a Marcos, onde ele está no desenho, e me responde de imediato: “eu estou 

aqui dentro.” É notório como a escola aparece de uma forma pouco cuidadosa em seu 

desenho, como não transparece um afeto em relação ao lugar. Podemos dizer que outro 

indicador é a falta de afetos positivos em relação à escola, falta de uma ligação, de 

uma importância maior em relação a ela. 

Quando pergunto se acha que é um bom aluno, Marcos diz: 

“- [Marcos] Eu? Acho que sim. 
- [Pesquisadora] Por quê? 
- [Marcos] Num sei...” 

No trecho transcrito da observação em sala de aula, a professora é bem clara ao dizer, 

para todos os alunos presentes, que Marcos não aprende nada, mesmo frequentando as 

aulas de reforço. Declarações como essa, que devem se repetir ao longo do ano, podem 

contribuir para uma imagem negativa que talvez carregue de si. E uma forma de lidar com 

isso é negar a existência de seu mau desempenho escolar. É tratar a escola de uma forma 

bastante superficial, meio que como uma brincadeira sem consequências. Aliás, leve é 

como ele diz se sentir ao chegar à escola, no instrumento de Completamento de Frases. 

Apesar de não saber dizer por que se acha um bom aluno, ainda no teste de 

Completamento de Frases, Marcos diz que o bom aluno é aquele que faz as atividades e o 

mau é aquele que não as faz. As respostas curtas, evasivas e contraditórias que Marcos dá 

ao longo de todos os instrumentos e, mais particularmente aqui, no que se refere às 

questões escolares, permitem o estabelecimento do indicador de que ele não tem uma 

maior reflexão sobre sua relação com a escola e nem com o seu papel de aluno. 

 

5.1.7.4 Perspectivas Futuras 

A imaginação e sonhos sobre seu futuro são muito restritos e pouco desenvolvidos. 

Quando pergunto sobre o que quer ser quando crescer, ele fica um longo tempo em pausa 

sem saber o que responder. Parece que eu fiz uma pergunta inesperada para ele, como se o 

assunto futuro não aparecesse em seu cotidiano. Depois da longa pausa me responde: 

“Pô... agora não veio nada... Jogador de futebol! Não veio nada mesmo...” 
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Esse sonho de futuro parece tão incomum em sua vida, que no desenho aparece uma 

imagem completamente diferente ao de jogador de futebol, como pode ser visto na Figura 

24. Quando peço que me explique o desenho segue-se este diálogo: 

“- [Marcos] Aqui sou eu indo pro trabalho. 

- [Pesquisadora] Hum, e qual e o eu trabalho? 

- [Marcos] Pô... [fica um tempo pensando]. Médico!” 

 

É curioso que Marcos também não soube responder qual a ocupação de seu pai. 

Disse apenas que ele trabalhava. Essas relações que estabelece com o futuro se mostram 

bastante evasivas e pouco elaboradas. Sua imaginação e criatividade aparecem restritas e 

empobrecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sua evocação de palavras, o futuro foi associado a: “trabalho, profissão, 

trabalhar.” Dessa forma, o que nos aparece como indicador é que Marcos tem uma visão 

pouco desenvolvida ainda sobre futuro, sobre novas etapas de sua vida. O “não veio 

nada” que ele tanto repetiu ao longo das entrevistas, para as diversas perguntas, parece ser, 

de fato, uma característica sua em relação à própria vida, aos seus desejos, aos seus 

Figura 24. Desenho sobre seu futuro de Marcos 
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sentimentos em relação à escola, às suas dificuldades. Parece que Marcos se coloca numa 

posição de afastamento em relação a questões que podem levá-lo a algum sofrimento. 

 

5.1.8 Caso 8: Gabriel 

5.1.8.1 Caracterização 

Gabriel tem 12 anos, perdeu o ano duas vezes, é um menino desinibido, cuidadoso 

com o material que lhe disponibilizei e bastante educado.  

Estávamos na secretaria, que é o lugar onde apliquei a maior parte das entrevistas e 

demais instrumentos, Gabriel desenhava caprichosamente o que lhe pedi, quando entram 

dois alunos menores para guardar um som na sala. Gabriel prontamente fala: 

“- [Gabriel] Ei, licença ainda se usa! [e aponta para mim]” 

Os meninos então pedem licença para mim, olham para Gabriel e dizem: 

“- Olha o que ele está fazendo: desenho de maternal! Burro! 

- [Gabriel] Burro são vocês que ainda estão no 4º ano!” 

Gabriel foi o primeiro aluno indicado pelas professoras, que além de declararem o 

mau desempenho escolar dele, se queixaram que era um menino muito agressivo. Confesso 

que foi difícil acreditar nisso ao ver um menino magro, de voz fina e rosto ainda bem 

infantil. 

A professora Ana assim me descreveu Gabriel: 

“Ele mora com a avó e a mãe numa casa minúscula. Some de casa. Tem um irmão que 
foi preso. Não enxerga. É agressivo com a outra professora, não respeita. Jane tem 
medo dele. Passou uma semana sumido. A avó diz que não aguenta mais, que vai 
entregar ele pro Conselho Tutelar. É isso... E a gente vai ter que passar ele porque 
ninguém aguenta mais ela na instituição [Ana, 52 anos].” 

 

Desta forma conheci Gabriel: sendo encaminhado para conversar comigo depois de 

ter se recusado, de forma agressiva como contaram, a fazer uma atividade que a professora 

Jane tinha passado. Antes de ele vir até mim, a diretora me conta que tem seis anos que é 
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acompanhado pelo Conselho Tutelar, por causa deste comportamento de fugir de casa. 

Foge para ficar pela rua, jogando bola, andando com uns rapazes mais velhos. Foi a própria 

família quem acionou o Conselho e a avó a toda hora ameaça entregá-lo para que o órgão 

dê os devidos encaminhamentos. A escola também já abriu uma ocorrência junto ao 

Conselho por conta desses sumiços dele. 

Pouco depois dessa entrevista, no mês de agosto, próximo à audiência que sua 

família teria com o Conselho Tutelar, Gabriel fugiu da escola e nunca mais apareceu. A 

diretora estava levando ele para casa, segurando em seu braço, porque ele não queria ficar 

na escola, não estava colaborando, não estava fazendo as atividades e dispersava os outros 

colegas também. Gabriel se desvencilha do braço dela e vai embora pela rua. Não apareceu 

mais na escola. Nem a família entrou em contato com a escola e nem a escola procurou a 

família.  

As notícias que chegam dele são trazidas pelos próprios colegas de classe que 

relatam vê-lo em diferentes situações pelo bairro. Assim a professora Ana descreve a 

situação atual de Gabriel e o seu mau desempenho escolar: 

“segundo as meninas [alunas], fica entre o Papagaio [nome de uma grande praça que 
fica no bairro da Ribeira], as drogas e a casa. Vai em casa só tomar banho. Tinha todas 
as dificuldades. Primeiro ele não enxergava. A gente falava com a mãe, ela não levava 
[para um oculista]. Aí tinha letra horrível, grafia horrível...[Ana, 52 anos].” 

A grafia complicada foi confirmada no nosso instrumento de Completamento de 

Frase. 

 

5.1.8.2 As relações familiares 

Gabriel mora com a avó e a mãe, é o filho caçula de três irmãos. Mãe trabalha como 

recepcionista e passa o dia todo fora de casa. Assim, quem é a responsável por cuidar dele 

é a avó. Diz que não quer ter o exemplo do pai, que roubou um caminhão de manteiga e 

apareceu na televisão, num noticiário policial e uma prima dele, que estuda no colégio, 

contou para todo mundo. Os alunos começaram a gritar e dizer: “seu pai escorregou na 

manteiga!” Quando relata isso está chorando, diz que o pai é um “mau exemplo.” 
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Conta que seu irmão mais velho saiu há pouco da prisão por tráfico de drogas, e foi 

morar com a namorada em outra casa. Gabriel costuma visitá-los, passar as tardes com 

eles. E o irmão do meio vai entrar para a marinha. Gabriel também quer entrar para a 

marinha. 

No meio da entrevista me pergunta se posso comprar um Skate pra ele, digo que não 

e ele não insiste no assunto. 

No teste de evocação de palavras, família é seguida de: “esposa, família, mãe.” 

A professora Jane em conversa depois de uma aula, me relata que, para ela, todo o 

problema de Gabriel começou por causa dos óculos. Ela diz:  

“Tudo começou por causa dos óculos. Ele não enxergava o quadro. Pedimos pra mãe 
levar ele pra um oculista. E ela nada. Pedimos, pedimos, ela levou, mas não comprou 
os óculos, disse que não tinha dinheiro. Aí nós, as professoras, nos cotizamos, e demos 
um óculos pra ele. Logo depois ele aqui na sala sentou em cima, sem querer, e quebrou. 
E a mãe disse que não compraria um óculos pra ele. Pronto, ele se revoltou. Passou a 
não fazer o dever, a não ficar quieto em sala” 

 

Esses relatos são muito elucidativos das relações que podemos estabelecer entre 

Gabriel e sua família. Um indicador é que Gabriel tem respeito por essa família, 

despreza o pai e seu comportamento, porém essa mesma família que ele respeita, não 

toma com ele os cuidados necessários, estão sempre querendo passar Gabriel para a 

responsabilidade de alguém. Acontece isso com a situação dos óculos, a mãe não 

providenciou, não cuidou, deixou que a escola resolvesse, não assumiu o papel de mãe que 

lhe cabia. E aqui não estamos falando apenas de uma questão financeira de poder comprar 

ou não. Mas o de tomar para si a responsabilidade de cuidar das necessidades desse filho. 

O mesmo acontece com a avó, que quer entregá-lo ao Conselho Tutelar, que o Estado tome 

conta de seu neto, porque não quer fazer mais esse papel. 

Dessa forma, Gabriel acaba se aproximando dos comportamentos que ele mesmo 

reprova do pai e do irmão, e que sua mãe e avó tanto temem: a marginalidade. Um 

indicador que aparece é que Gabriel tem comportamentos de risco para obter, sem 

sucesso, a atenção e o cuidado tanto da escola quanto da família. 
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5.1.8.3 Relações escolares 

Gabriel diz que não entende tudo o que as professoras ensinam porque não se 

interessa muito, fica brincando na sala de aula. Diz que não se interessa em estudar, que só 

gosta de estudar matemática. Por outro lado, quando pergunto sobre o que mais gosta na 

escola, responde: “Gosto de tudo aqui.” 

No Completamento de Frase diz se sentir bem quando chega na escola. E na 

evocação de palavras, escola é seguida de: “aluno, estudar, brincar.” Vemos aqui como a 

escola suscita nele tanto o sentimento do conteúdo formal, das matérias, como do lúdico, 

que envolve brincadeiras e interações com os colegas.  

O desenho “eu na minha escola” foi representado conforme a Figura 25. O desenho é 

extremamente rico em detalhes, em cores e foi feito com muito capricho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O caráter dual da escola, como lugar de estudo e de brincadeiras, que pareceu no 

teste de evocação, também se confirma no desenho. Nele, Gabriel se desenha em três 

momentos distintos: em sala de aula, brincando de Totó (Pebolim) com algum colega, e na 

secretaria. E fica claro como a sua preferência é pelas brincadeiras, que aparece bem no 

Figura 25. Desenho sobre a escola de Gabriel 
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centro do desenho e está feliz. Nos cantos do desenho encontra-se, como explica Gabriel: 

“eu na sala e na secretaria triste.” 

Assim, vemos como indicador que Gabriel tem uma relação ambivalente com a 

escola: gosta das interações e brincadeiras que acontecem nela, mas não gosta do 

estudo escolar e nem, certamente, das reclamações que o levam frequentemente a 

ficar de castigo na secretaria.  

As provas e a entrega das notas o deixam com medo e com frio na barriga, conforme 

relata através do Completamento de Frase. Curioso notar que na evocação de palavras, a 

palavra prova foi seguida de: “medo, frio, mãe.”. O fato de ter citado a mãe quando pensa 

em prova, demonstra que pode haver uma cobrança de sua mãe por bons resultados 

escolares ou de que pensa nela, nas expectativas que cria em relação a ele. A professora 

Ana também me relatou que a mãe e a vó dizem não saber mais o que fazerem e que têm 

medo de que ele entre no crime tal qual o irmão mais velho. Dessa forma, a família aparece 

para Gabriel relacionada com a escola; aparecem unidas no desejo de querer dele um bom 

desempenho. 

Percebo que Gabriel é um menino muito esperto, que pode se entregar a uma 

atividade e interesse quando é adequadamente motivado. Numa das poucas oportunidades 

que pude ver Gabriel em sala de aula – já que ele deixou de frequentar a escola ainda no 

início das nossas pesquisas – fui expectadora do seu raciocínio rápido. A professora Ana 

estava perguntando aos alunos sobre a semelhança entre dois textos que acabaram de ler, 

Gabriel foi o único que soube responder. Era uma questão que envolvia um raciocínio de 

extrair a ideia geral de cada um dos textos e comparar. 

Seu comportamento em sala não é tímido, ele se coloca, mas o que aparece como 

indicador é que Gabriel não é adequadamente motivado para a escola. Ele tem um 

contato muito fácil com os amigos, brincadeiras e vícios que a rua pode oferecer. E dentro 

da escola é sempre chamado à atenção;  não vi alguém elogiar suas capacidades cognitivas 

nem afetivas. Assim, acredito que essa falta de sedução da escola e falta de acolhimento 

familiar jogaram-no para a rua, onde talvez ele encontre o que busca. 

Outro indicador é que Gabriel credita somente a si a razão do seu insucesso 

escolar. Quando pergunto se é um bom aluno, ele diz: “Não. Se eu fosse um bom aluno 

estaria estudando.” 



204 
 

Essa sua afirmação está de acordo com o Completamento de Frase, quando afirma 

que o bom aluno é o que estuda e o mau é o que não estuda. 

 

5.1.8.4 Perspectivas Futuras 

Sobre seu futuro, Gabriel diz que quer ser engenheiro e acha que vai conseguir isso. 

Mas não consegue render mais numa conversação sobre esse assunto. 

Na evocação de palavras pensa no futuro seguido de: “esposa, família, filhos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No desenho sobre seu futuro, Figura 26, aparece novamente em três momentos 

diferentes, com a família (mãe e avó apenas), no seu trabalho (um escritório) e com a 

família que quer criar para si (mulher e filha).  O desenho é colorido, alegre, ocupa bem o 

papel, é expansivo como o próprio Gabriel. É possível dizer que os desenhos conseguiram 

corresponder bastante às suas características e desejos.  

Assim, aparece como indicador que a família a qual Gabriel se importa e 

considera e apenas sua mãe e avó, apesar delas não suportarem mais conviver com seus 

problemas e constantes fugas e desejarem deixá-lo sob a responsabilidade do Conselho 

Figura 26. Desenho sobre seu futuro de Gabriel 
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Tutelar. Outro indicador é que suas perspectivas futuras são otimistas, são afetivas e 

também envolvem a escola (a formação em engenharia). 

 

5.1.9 Caso 9: Kayque 

5.1.9.1 Caracterização 

Kayque tem 12 anos e me conta que já perdeu o ano “umas três vezes, não lembro 

direito.” Kayque vem para a entrevista sem farda. A escola ainda não recebeu o fardamento 

novo. É uma segunda-feira e ele tem unhas sujas e está bem vestido. Olha nos meus olhos 

sempre, jeito de falar calmo. É extremamente cuidadoso na manipulação e uso dos lápis 

que deixo à sua disposição. Fizemos a entrevista num canto na sala dos professores, que 

está vazia, já que estamos em horário de aula. Começa a entrevista tímido, fala pouco. 

Digo que o que ele me disser ficará somente entre nós. Aos poucos vai se soltando mais, o 

que me leva a achar que vai ficando mais à vontade. Noto que olha sempre fixamente para 

um ponto antes de responder cada pergunta; imagino que está buscando, de verdade, as 

respostas mais sinceras que pode dar. 

A professora Ana me diz que o grande problema de Kayque é que falta muito às 

aulas. A mãe sai para trabalhar cedo, e ele mente, diz que vai para a aula, mas não vai. Diz 

que ele “não sabe nada”, que o rendimento é muito baixo. Em outra ocasião de conversa, 

ela me confidencia: 

“Se eu lhe disser uma coisa você não vai acreditar: Eu não tenho como avaliar, ele 
nunca entrega nada em tempo hábil! Os testes que eu faço aqui ele sempre falta no dia. 
Sei que ele não lê porque de vez em quando eu faço leitura e percebo a dificuldade dele 
[Ana, 52 anos]”. 

 

No entanto, em mais outra conversa, me diz que Kayque será aprovado este ano, 

porque elas não têm mais condições de tê-lo na escola. Talvez pelo jeito com que Kayque 

se veste, a professora Ana o considera “mais descolado” e com isso tem medo que seja 

levado para o mundo das drogas e que vá, portanto, traficar dentro da escola. Diz que a 

escola é considerada um modelo na comunidade, é respeitada e, por isso, para manter esse 

papel, não pode correr o risco de ter uma situação de uso ou venda de drogas. Dessa forma, 

a política das professoras é aprovar os alunos que consideram passíveis desse risco. E 
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Kayque é um deles, por conta de usar relógio, ter uma mochila nova e ter roupas “da 

moda.” 

 

5.1.9.2 As relações familiares 

Kayque mora com a mãe, o pai e a avó. Tem mais um irmão, mas que mora com a tia 

e estuda em outro colégio. A mãe de Kayque é cuidadora de idoso e dorme no emprego, só 

encontra com o filho nos finais de semana. Seus contatos durante a semana se dão por 

ligações telefônicas. O pai é pedreiro.  

Durante todo os seis meses que acompanhei o cotidiano escolar, com observações em 

sala de aula, notei as ausências constantes de Kayque. Um dia, quando o reencontrei, 

queria saber os motivos das faltas e a posição de sua família sobre o assunto. Digo que tem 

tempo que não o vejo, pergunto se estava doente. Ele me diz que tem faltado algumas 

vezes, mas não esteve doente. Pergunto: 

“- [Pesquisadora] Então às vezes você falta por quê? 

- [Kayque] Porque agora eu estou morando na suburbana. 

- [Pesquisadora] É longe, não é? 

- [Kayque] É, tenho que acordar 5 horas da manhã. 

- [Pesquisadora] Então o que acontece?  

- [Kayque] Dá preguiça de vir. É... tem que acordar muito cedo. 

- [Pesquisadora] E o que sua mãe diz? 

- [Kayque] Ela diz: “ah, mas amanhã você vai, viu?” 

 

Como Kayque passa o tempo com a avó, quero saber o que ela diz quando ele não 
vai para a aula. 

“- [Kayque] Ah, ela diz: “menino, você não vai pra escola hoje? Não digo nada a você! 
Quer ficar sem estudar, como vai ser quando você crescer?” 

 

Kayque não parece ter a menor preocupação com isso, mas, acredito, para que se 

preocupasse com a escola, precisaria sentir que ela é realmente um assunto importante para 
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a sua família. E o que aparece como indicador é que a família não credita muita 

importância à escola. As faltas de Kayque são muitas e as cobranças de sua família para 

que ela vá à escola parecem ser frágeis, sem força de convencimento. Ele recebe uma 

dupla informação, uma explícita, de que precisa ir à escola, esse é o discurso manifesto, 

mas ações para que isso aconteça são frágeis. 

Se nunca apresenta as tarefas à professora, pode significar que nunca está em casa 

fazendo os deveres. Aí a pergunta é inevitável: ninguém em sua casa percebe isso? 

Ninguém olha seus cadernos, mochila? Que crédito esta família esta dando aos pedidos das 

professoras sobre as tarefas? 

Na situação da entrevista, seu celular toca, ele atende, me diz que é a tia, ele informa 

a ela que está na escola, mas mesmo assim continuam se falando, falando um assunto que, 

por suas respostas, percebo não ser urgente. É nesse sentido que outra informação sobre a 

escola – a não explícita – se manifesta: a escola é importante, mas qualquer assunto tem 

prioridade sobre ela. Então, qual é mesmo a importância da escola para essa família? 

Kayque parece ter um relacionamento distante com o pai, pois ele não aparece mais 

em momento algum da sua fala. Cabe à mãe a repreensão quando perde o ano ou tira nota 

baixa: “ah, ela diz: se você perder de ano (sic) eu vou te bater, não vai ficar saindo.” 

Quanto à evocação de palavras, parece que família remete Kayque a situações 

prazerosas em família que ele não costuma fazer muito. Então podemos dizer que família o 

remete a uma convivência mais intensa e harmônica, as palavras evocadas foram: “brincar 

com meu irmão, sair com todo mundo, almoço em família.” Seu irmão não mora consigo, a 

mãe fica fora durante toda a semana, então certamente Kayque está se referindo a situações 

que vivencia pouco, que são importantes para ele e que, portanto, desejaria viver mais. 

Assim, podemos levantar como indicador o desejo de ter uma convivência mais 

próxima com sua família. 

 

5.1.9.3 Relações escolares 

Kayque me diz que não há nada na escola de que não goste. Diz que o que mais gosta 

de fazer nela é estudar e só de vez em quando brinca com os colegas. Quando pergunto o 

que gostaria de fazer na escola que não faz, me responde: 



208 
 

“Queria desenhar mais. Hoje não saí da sala [Kayque, 12 anos].” 

 

Pude observar que a interação de Kayque com os colegas não acontece muito. Ele 

realmente pouco sai da sala para brincar com os outros. Em situações que não traz o livro, 

ou não faz a tarefa, fica quieto, não busca os colegas pra pedir ajuda. Mas presenciei várias 

vezes dando informações corretas aos outros alunos de sua sala. Pergunto se os colegas 

costumam abusá-lo por algum motivo, se fazem brincadeiras chatas, ele me responde: 

“Sim. Fico com vergonha, né? Ficam lá dando risada [Kayque, 12 anos].” 

No desenho “eu na minha escola”, Kayque demorou bastante fazendo, com muito 

capricho, o que deu pra notar que desenhar é, de fato, uma atividade que gosta muito de 

fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayque faz um desenho seu em dois momentos na escola: “brincando e feliz no 

recreio e bem na sala de aula estudando.” É interessante como a sua representação fora da 

Figura 27. Desenho sobre a escola de Kayque 
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sala de aula é mais robusta, mais forte, de braços abertos. E esse “brincado e feliz” no 

recreio acontece sozinho. 

O que parece é que Kayque vive uma vida solitária, tanto em casa, onde ninguém se 

aproxima muito da sua relação escolar e na escola também. Nunca entregar as tarefas 

escolares é um jeito de fuga, de esquiva por se mostrar, mostrar seus erros e acertos. Isso 

nos leva a propor como indicador que Kayque sente vergonha de sua condição como 

estudante se acha um aluno ruim e sente vergonha perante os colegas. 

Uma situação que aconteceu na aula de ciências da professora Jane é um bom indício 

do que acabamos de afirmar. Estava na sala, sentada próxima à Kayque, fazendo minhas 

anotações. Ele olha para mim e meu caderno e pergunta: 

“- [Kayque] Aí já é outra página? 

- [Pesquisadora] Sim. 

- [Kayque] Escreve rapidinho! [sorri].” 

 

Esse trecho de diálogo traz significado quando conectado a outra situação que havia 

acontecido minutos antes. A professora Jane falava sobre as características e 

potencialidades do cérebro, e disse: 

“- [Jane] Ele [o cérebro] faz a gente aprender as coisas. Tem gente mesmo que pega [os 
assuntos] rapidinho.” 

Kayque então fala baixinho: 

“- [Kayque] Meu irmão é assim.” 

 

Assim fica mais claro o indicador de como tende a se comparar com as pessoas e 

se achar inferior. Kayque se compara com seu irmão, como o acha inteligente, como 

admira as pessoas que fazem “rápido” as coisas. Então, pela forma como se comporta na 

escola, pode-se supor que se acha inferior, mais lento, com menos capacidade intelectual. 

Sua escrita é bastante precária. Letra pequena, mistura letras e escreve errado várias 

palavras. Quando perguntado se acha que é um bom aluno, responde: 

“Não. Sei lá. Porque eu fico conversando, não faço o dever [Kayque, 12 anos].” 
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Curioso é que todo o tempo que estive na escola, Kayque conversou pouquíssimo 

com os colegas e normalmente os assuntos eram ligados ao que se passava na sala de aula. 

Por outro lado, descreve, no Completamento de Frase, que o bom aluno é o que fica quieto, 

e o mau é o abusado.  

Talvez, ao ficar quieto em sala de aula, Kayque espera que, de algum modo, possa 

ser considerado um bom aluno. Podemos ver com isso, um desejo em agradar, em ser bom 

na escola, mesmo sem achar que “pega” os assuntos rápidos; mas ser bom por ficar quieto.  

 

5.1.9.4 Perspectivas Futuras 

A palavra futuro é seguida de “trabalhar e estudar” no teste de evocação de palavras. 

Não conseguiu dizer mais nenhuma outra. Essas palavras parecem ser apenas uma 

reprodução do que normalmente ouve falar sobre o que se faz quando se cresce. Porque 

quando desenhou sobre seu futuro, uma situação menos estruturada e onde sua imaginação 

e fantasia pode se expressar mais livremente, a imagem de seu futuro foi a que vemos na 

Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Desenho sobre seu futuro de Kayque 
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O desenho mostra ele e o irmão, quase que de mãos dadas, jogando futebol. Essa 

imagem lembrou o que ele chama à memória com a palavra família: um fazer coisas 

juntos, coisas prazerosas que não são feitas normalmente. Assim o indicador que aparece 

é que Kayque pensa no futuro como algo prazeroso, como possibilidade de viver mais 

perto do irmão que admira. 

Quando perguntado o que queria ser quando crescer, falou em ser jogador de futebol, 

coisa que o desenho representa um pouco. Mas essa pareceu ser mais uma resposta 

automática, sem muita reflexão. O dado mais forte que aparece em relação ao futuro é o 

desejo de uma proximidade com o irmão. Não há nenhuma outra referência aos demais 

membros da família. 

 

 

5.1.10 Caso 10: Elias 

5.1.10.1 Caracterização 

Elias tem 13 anos, me conta que já perdeu o ano, mas não sabe dizer quantas vezes. 

Responde: “pior que não lembro... Acho que foi [sic] duas vezes aqui.” Conta que já foi ao 

médico “de vista.” Pergunto se também já foi a um psicólogo (explico o que faz um 

psicólogo), e ele me responde: 

“Psicólogo também já fui. Porque minha mãe disse que eu estava muito estressado. 
Gostei de ir [Elias, 13 anos].” 

 

Elias é quieto, está sempre com a farda da escola, calça jeans e tênis. Tem material 

escolar novo, assim como a sua mochila. Pelas observações, pude perceber que em sala de 

aula, senta no meio, e não costuma conversar muito com os colegas. Sente perto de 

Kayque, mas os dois praticamente não interagem entre si. Elias costuma ficar desenhando 

em seu caderno, quando termina de fazer as atividades. 

 

5.1.10.2 As relações familiares 
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Elias mora com o pai, a mãe e um irmão mais velho. O único responsável pelo 

sustento da família é o pai, que trabalha como pedreiro e o irmão, às vezes, vai ajudá-lo nas 

obras. Diz que tem vontade de ajudar o pai, pra ele “largar de ser pedreiro.” Pergunto o que 

ele acha do trabalho do pai e Elias diz: 

“Pra mim é ruim. Ficar toda hora se abaixando, subindo em telhado... [Elias, 13 anos]” 

 

No teste de evocação de palavras, família é seguida de: “amor, carinho, fidelidade.” 

Vemos, portanto, que Elias lembra de afetos positivos à sua família. E parece que 

podemos eleger como indicador que Elias recebe uma relação afetuosa de sua família. 

Ele está sempre, como foi dito, com material em ordem, roupas limpas, isso mostra que as 

pessoas que têm em casa, cuidam disso, zelam para que esteja tudo em ordem. A mãe leva 

Elias a médicos, psicólogos por conta de problemas emocionais, assim dá pra perceber que 

ele recebe uma atenção importante em casa, um cuidado com a saúde geral dele, inclusive, 

a emocional. 

Sobre seu mau desempenho escolar, ou seja, quando perde o ano ou tira notas baixas, 

o conselho que recebe de sua mãe é: 

“Minha mãe diz que é porque eu fico conversando. Ela diz pra eu me sentar sozinho. E 
às vezes eu não presto atenção. Ela diz que é pra eu ter futuro garantido. Pra não ser 
ladrão [Elias, 13 anos].” 

 

Vemos aqui que esse afeto familiar de algum modo também se expressa quando se 

refere à escola. A sua mãe não coloca nele uma culpa intelectual, mas, sim, aponta onde 

pode estar o erro e diz como ele pode recuperar. Essa parece ser uma atitude mais positiva, 

de incentivo e que pode render resultados melhores do que apenas castigá-lo; como vimos 

em outros relatos os pais fazerem ou ameaçarem fazer. Assim aparece como indicador 

que a família acredita nas possibilidades de sucesso escolar dele. 

 

5.1.10.3 Relações escolares 
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Elias diz gostar de tudo na escola. E o que mais gosta é das professoras porque elas 

“tão [sic] ensinado a gente.”  

Elias traz sensações positivas ao completar frases sobre situações na escola. Diz que 

ao fazer uma prova se sente “bem e um pouco cofiavel [confiável]”, “normal” quando vai 

receber uma prova e “bem e muito alegre” quando chega à escola.  

O desenho “eu na minha escola”, Elias se representou com outro colega, brincando 

ao lado do bebedouro, como podemos ver na Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elias aproveita pouco o espaço do papel, não colore, e se coloca no canto, maior que 

o colega. Isso provavelmente demonstra como ele se sente em relação aos colegas, ou seja, 

maior em tamanho por já ter repetido o ano. Parece haver uma contradição entre a escola 

onde ele se sente bem e alegre e seu sentimento dentro dela representado em seu desenho. 

E foi observado em sala de aula que Elias gosta de desenhar super-heróis em seu caderno, 

então a pobreza do desenho não vem da falta de gosto por isso. Por isso podemos 

levantar como indicador o fato de que Elias tem uma relação ambígua com a escola, 

ao mesmo tempo em que acha um lugar alegre, parece não se sentir totalmente 

integrado a ela. 

Figura 29. Desenho sobre a escola de Elias 
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Em todos os momentos observados em sala, Elias está sempre quieto e fazendo seus 

exercícios. Não conversa muito, não abusa ou brinca com os colegas. Numa situação, onde 

a professora Jane pediu que uma fileira dos alunos fizessem perguntas ao outros sobre um 

assunto de ciências, Elias permaneceu calado, não tentou responder nenhuma questão 

proposta, nem recebeu incentivo da professora para isso. 

Em outro momento, a professora está fazendo a correção em voz alta de um exercício 

e os alunos acompanhando através de seus livros. Quando Elias percebe que acertou uma 

das questões, levanta os braços, discretamente, comemorando. 

Pergunto a Elias se acha que é um bom aluno e me responde: 

“Se perguntar eu vou dizer que sim. Tem aluno que abusa e eu nunca vim pra diretoria 
[Elias, 13 anos].” 

Pergunto, logo após, se a professora tem razão quando reclama com ele: 

“Sim. Porque tem vezes que a gente tá [sic] conversando quando ela tá [sic] 
explicando. Ela sai de casa pra vim [sic] ensinar e a gente conversando.” 

 

Elias parecer ter um respeito grande por suas professoras. Sempre faz referências a 

elas; foi assim ao dizer o que mais gosta na escola e ao revelar seu respeito pelo trabalho 

delas. Na evocação de palavras, escola foi seguida de: professora, atividade e bom lugar.” 

E no Completamento de Frases, diz que o bom aluno é: “aquele que fais (sic) as atividade 

(sic) e respeita a professora.” E, por oposição, o mau aluno não faz as atividades e abusa na 

sala.  

Dessa forma, podemos levantar como indicador o fato de que para Elias, o bom 

aluno está associado mais a um fator comportamental do que ao intelectual.  

 

5.1.10.4 Perspectivas Futuras 

Elias diz que quer ser mecânico quando crescer. E a palavra futuro, no teste de 

evocação de palavras, foi seguida de: “se formar, fazer um curso, trabalhar.” 
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Vemos assim como indicador que o futuro se apresenta para Elias de uma forma 

mais estruturada, vinculado aos estudos e ao trabalho. Conforme também nos indica o 

desenho da Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedia a Elias que me explicasse seu desenho e, então, disse: “Eu grande, já 

trabalhando. Comprei um carro. Estou andando na rua com a minha mãe. E os meninos 

jogando bola.” 

É interessante essa polaridade que aparece em seu desenho: ele e a mãe, e os 

meninos. Parece-me que, assim, Elias pensa no futuro como um diferenciar-se das 

brincadeiras, dos jogos de bola, que, acredito, ele deve presenciar na rua onde mora. Então 

é como se crescer, trabalhar, fosse o oposto da diversão e brincadeira. De qualquer forma, 

Elias vislumbra pra sim um futuro promissor, com aquisição de bens, e afetivo, ao lado da 

mãe. Trazer a figura materna para a sua visualização do futuro pode estar indicando 

a boa relação que mantém hoje com sua família, de modo que quer estar próxima 

dela sempre. 

 

 

 

Figura 30. Desenho sobre seu futuro de Elias 
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5.2 Os significados compartilhados na escola 

 

Para descrevermos os significados compartilhados na escola, utilizamos o material 

proveniente das entrevistas com as professoras e das observações registradas no diário de 

campo de suas práticas e expressões dirigidas aos alunos. Com isto, visamos atender aos 

seguintes objetivos específicos propostos: 

- caracterizar as dinâmicas interativas das professoras junto aos alunos; 

- descrever as pressuposições das professoras sobre a construção do conhecimento pelo 

aluno e identificar os fatores que consideram influenciar sobre o seu desempenho 

acadêmico; 

- identificar os significados sobre fracasso escolar implícito nas práticas e concepções das 

professoras. 

E por que estudar os significados? Porque eles atuam como elementos que 

configuram a subjetividade de cada estudante. 

Como já discutido em capítulo anterior, o significado tem relação com o que é 

expresso pelo sujeito através de suas palavras, de sua opinião sobre determinado assunto, 

suas práticas e expressões. Ele provém do sentido, é uma zona daquele, como afirma 

Vigotski (1993). Os significados estão nas palavras, mas não somente nelas; se faz também 

nas práticas e ações, no não dito, que é compreendido e vivenciado por todos num dado 

espaço. Porque, de alguma forma, se expressa em nível simbólico. Para González Rey 

(2003), os significados trazem “ordenadores”, para além de seu caráter individual, de 

diferentes aspectos da vida escolar, tais como os códigos morais, as relações interpessoais, 

padrão emocional dominante... 

Não se trata de um conhecimento compartilhado e construído socialmente, como 

acontece na Teoria das Representações Sociais, não se trata de uma espécie de síntese de 

algo, mas de um processo mais dinâmico. Por exemplo, sobre os significados que provêm 

dos sentidos subjetivos das professoras, nós tentamos, a partir deles, construir os 

significados predominantes compartilhados na escola. Acreditamos que são ele que podem 
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caracterizar, dar o tom, a nuance, do material subjetivo ofertado aos alunos. Pois, como 

afirma González Rey (2003), as formas de subjetivação individual têm a ver com os 

significados dominantes. 

A relação que as professoras vão estabelecer com seus alunos vai depender do que 

elas consideram que eles precisam, dos significados engendrados em suas concepções 

sobre a criança e o saber. As professoras reproduzem em suas práticas em sala de aula os 

discursos sociais que se dirigem às crianças ditados pela Declaração Universal dos Direitos 

da Criança, pelas teorias pedagógicas, pelas teorias psicológicas, pela pediatria, pelo 

Estado, entre outros. Discursos que definem, em maior ou menor escala, o que é ser 

criança e do que elas precisam. Mas as professoras não são meras reprodutoras dos 

discursos instituídos; seus significados ligados à experiência escolar compõem-se entre a 

influência das instituições mais formais, e às suas experiências mais idiossincráticas. As 

suas atividades no âmbito dessa espaço, farão com que se apropriem, reformulem e 

reconstruam compreensões próprias do fenômeno. Para Boto (2003), o professor traz para 

a sala de aula sua concepção de seu trabalho, seus preconceitos, seus receios e suas 

deficiências pessoais, suas ambições, sua humildade e afeição.  

Assim, elas têm também uma apropriação singular do que é ser aluno e, 

concomitantemente, compartilham semelhanças entre si nos modos de tratá-lo. Essas 

semelhanças são constituídas pelas atividades pré-definidas acerca do papel social do 

professor. Para Zanella e Cord (1999), qualquer instituição de atendimento infantil, ao 

cumprir o seu papel de cuidar, socializar e educar, veicula significados nas ações das 

professoras em relação às crianças que são constitutivos dos sujeitos em relação. 

As professoras, ao falarem sobre suas compreensões acerca da escola e de sua 

própria profissão, estão evocando sentidos pessoais, experiências particulares, mas que são 

perpassadas e circunscritas, ao mesmo tempo, pelos significados de uma trama social mais 

ampla. 

 Dessa forma, ao realizarem as suas atividades institucionalmente constituídas e 

determinadas, estabelecem um diálogo constante entre os programas pedagógicos e seus 

sentidos pessoais que se relacionam com aspectos específicos de suas inserções micro 

sociais. Esse diálogo orienta, portanto, o surgimento de uma prática pedagógica própria, 

que é orientada, principalmente, pelos significados compartilhados.  
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Trabalhar com significados implica lidar com o material mais explícito emitido pelo 

sujeito. Assim, partir destas expressões das professoras, tentou-se estabelecer uma 

uniformidade, ou seja, significados mais gerais que povoam o espaço escolar. É claro que 

aparecem diferenças nas características pessoais de cada professora que repercutem em 

modos diversos de se portarem com seus alunos; mas, nesse caso, estávamos interessados 

em trabalhar no sentido de estabelecer significados mais predominantes, ligados e 

compartilhados no ambiente escolar. Procuramos, assim, a partir das expressões de 

sentidos pessoais das professoras, e das observações, apontar significados. 

No caso da nossa pesquisa, trabalhar com os significados é uma etapa importante 

para a construção de núcleos de sentidos individuais dos pesquisados. A análise que 

fizemos se apoia numa análise mais discursiva, pois procuramos estabelecer relações 

sociais que aparecem nessas interações entre alunos e suas professoras. 

Para Tacca (2005), os processos comunicativos são inerentes às relações entre 

professor-aluno, são os primeiros canais pelos quais percorrem os processos de 

significação dos alunos no que tange à apreensão do saber escolar. De acordo com a 

referida autora, ao entrar na escola, a criança vai tecendo seus conhecimentos e 

constituindo-se como pessoa, fazendo com que o espaço da sala de aula se transforme em 

espaço de desenvolvimento pessoal. 

Dessa forma, na escola, através do contato com as professoras, as crianças 

apreendem significados que influenciarão a construção de seus sentidos subjetivos. Pois, 

conforme visto anteriormente, os sujeitos se constituem a partir de seu contato com o 

mundo social, que lhe fornece significados para agir e perceber esse mesmo mundo. 

Duarte (2001) afirma que o trabalho das professoras consiste numa dupla função, 

transmitir aos alunos a lógica social historicamente constituída, para que se tornem sujeitos 

sociais, com habilidades requeridas por essa sociedade e, por outro lado, devem favorecer 

ao desenvolvimento da constituição de um sujeito singular.  

Assim, as palavras ditas pelas professoras, não apenas nas entrevistas, mas nas 

observações feitas, as formas de tratamento e de castigo dos alunos, a forma de se dirigir a 

eles são os elementos importantes e considerados na criação dos tópicos a seguir. Esses 

tópicos foram construídos, portanto, a partir das manifestações explícitas das professoras e 
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se basearam, para pode dialogar com as informações dos alunos, nas mesmas categorias 

informacionais utilizadas nas avaliações iniciais dos alunos. Ou seja, as seguintes 

categorias informacionais: relações familiares, escolares e perspectivas futuras foram 

desdobradas em tópicos. 

 

5.2.1 Caracterização das professoras 

 

As duas professoras entrevistadas são denominadas de Ana, 52 anos, 20 anos de 

ensino e Jane, 47 anos, 17 anos de ensino. Coincidentemente, as duas professoras estão 

praticamente na mesma situação em relação à idade e momento de vida, e quanto ao tempo 

dedicado ao magistério. 

Ambas disseram ter escolhido a profissão docente por vontade própria. Jane relata 

que a família no início foi contra, pois ela já era técnica em química quando decidiu 

abandonar a carreira para fazer faculdade de pedagogia e se dedicar ao ensino. 

Ana fala de uma vontade de “fazer a diferença”, uma vontade de poder contribuir 

com a formação de crianças, mas termina seu dialogo relatando uma descrença e 

motivação atual como vemos na reprodução abaixo:  

“Na verdade, na época, eu tive a intenção... porque eu ensinei, comecei ensinando na 
verdade antes até de ter uma formação, né? De magistério, em pedagogia... Depois que 
eu comecei a ensinar foi que me chamou a atenção. Na verdade a questão das 
deficiências, a questão da... da falta de orientação familiar... aí eu resolvi fazer 
pedagogia, que eu nem tenho magistério. Entendeu? Que a minha formação de segundo 
grau é uma formação completamente diferente. E aí eu resolvi fazer pedagogia. 
Pensando, sonhando em fazer diferente. Mas... passados 20 anos... Porque hoje eu 
tenho a convicção de que o beija-flor só ele não resolve. Entende? Não resolve mesmo” 
[Ana, 52 anos]. 

As duas professoras moram em regiões próximas à escola e conhecem de perto a 

realidade do bairro e das famílias de seus alunos. Jane só tem experiência com ensino em 

rede pública e Ana já ensinou em escola particular durante 15 anos, mas atualmente só esta 

na rede pública. 
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As demais análises feitas nos permitiram organizar e elaborar os seguintes tópicos: 

 

5.2.2 Relações familiares 

5.2.2.1 Papel da família:  

As professoras, ao responderem a pergunta “Por que você acha que este aluno 

fracassa? Onde está o problema?” apontam a família como a responsável ou co-

responsável pelo fracasso de seus alunos.  

Professora Ana, assim justifica: 

“Eu acho que é uma questão de base. E a questão da orientação da família. Sabe, de 
orientação mesmo. Não tem, não existe na família a preocupação com a educação, o 
conhecer. Sabe, a escola, na minha concepção, virou um depósito, sabe... de crianças 
com mães que querem colocar em algum lugar. Uma creche. Sabe, “meu filhinho já 
tem 8 anos, já tem 9, tem 10, as creches já não comportam... então vamos deixar na 
escola”. Entendeu? Como um lugar pra lagar, um depósito mesmo. Por isso que eu 
sou muito contra essa questão da escola integral. Porque o que vai acontecer é isso. 
Ninguém pense que mãe vai colocar filho na escola pra “ah, de manhã ele vai fazer 
isso, de tarde ele vai ter um curso profissionalizante...”. A ideia não é essa. A ideia 
não é essa. E particularmente a ideia dos governantes também não é essa. Eles não 
querem que ninguém aprenda nada, eles querem de fato é sobrecarregar a escola, 
ganhar os votos, né? Por que pra que melhor? Porque o menino passa o dia todo na 
escola, “mainha” vai votar, entendeu? E aí a história é essa” [ Ana, 52 anos].  

A professora Jane, também coloca a culpa na família, mas aponta, além disso, o 

próprio problema gerado pela escola, que é a distorção idade/série como mais um fator que 

contribui para a perpetuação do mau rendimento do aluno 

“A família não acredita. A distorção de idade, não querem dizer que não sabem, que 
não entendem... Constrangimento mesmo. É o que eles chamam de pagar mico” [Jane, 
47 anos]. 

Na fala de Jane, vemos o aparecimento de um entendimento de uma questão 

subjetiva ligada ao fenômeno do fracasso. Jane, diferente da professora Ana, coloca uma 

tese interessante: a de que o fracasso gera o próprio fracasso. E, portanto, aí o problema 

tem possibilidade de ser resolvido dentro da escola, porque é lá que se pode quebrar este 

círculo vicioso.  
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Ao mesmo tempo em que as professoras colocam na família uma importância grande 

para a manutenção do sucesso escolar, faltou observar em seus discursos de que essas 

famílias não podem dar aquilo que não obtiveram. É muito provável que os pais e 

responsáveis desses alunos, que não dão apoio aos seus filhos no processo educativo, 

tenham histórico de fracasso escolar, que não tenham em suas vidas história de associação 

positiva entre escola e conquistas e realizações pessoais e profissionais.  Assim fica difícil 

devotar aos filhos um olhar de crença e expectativa sobre a escola, e não apenas de uma 

obrigação. 

Em várias situações de observação das dinâmicas interativas em sala de aula, vi as 

professoras se referindo negativamente às famílias de seus alunos, como ocorreu na sala da 

professora Ana, relatado abaixo. Esse diálogo ocorreu depois que a professora se irritou 

por, mais uma vez, vários alunos terem se esquecido de trazer o livro correto para a aula. 

Depois de constatar e lembrar novamente que era pra trazer o determinado livro na 

próxima quinta-feira a professora Ana vira-se para mim e diz: 

 “ - [Ana] Olha, esteja aqui na próxima quinta pra você ver que vai ter gente que não 
vai trazer o livro. Eu fico querendo entender a diferença entre vocês e os outros. E 
tenho vontade de fazer o que Giovana faz ainda. Quero atestar que a culpa é do pai de 
vocês!! Aposto que a “mainha” de vocês estava dormindo quando vocês vieram pra 
cá.” 

Muitos respondem baixinho: “a minha mãe não.” A professora não escuta ou não dá 

importância e continua: 

“- [Ana] Mas o que eu estou vendo aqui é o contrário! Tem aluno que até chave no 
pescoço vem! [olha pro aluno e ele baixa a cabeça]. É o dono da casa! “Mainha” tem a 
obrigação de olhar a pasta de vocês e ver se estão trazendo o livro certo. Depois a 
escola, no curso, diz que é pra escola abraçar a família. Eu abraço minhas duas filhas 
e me marido! Porque a questão não é a comunidade. Tem aluno dessa comunidade que 
estuda na Península [escola particular situada no bairro] e dá conta! Então a questão 
não é a comunidade! 

No início pensavam que a motivação era comida. Você sabe? Então passaram a dar 
comida pra escola pública. Não resolveu. Dizem que é nutritiva a merenda daqui, eu 
não acho. Depois falaram que era a falta de leitura em casa. A escola tem um monte de 
livro aqui, pra quem quiser levar pra ler, ninguém leva. 

Eu não sei qual é o problema, você sabe? Você acha que pode ser uma questão 
genética? [digo que não com a cabeça]. Eu também acho que não. Aqui só tem 4 alunos 
que não me dão trabalho. Que você vê que pega as coisas rápido. Que você vê pelas 
coisas que fazem e escrevem. Mas o resto... São x, y, z, w [os bons alunos]. X mesmo, a 
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mãe é da comunidade, é da mesma comunidade, e é boa aluna. A mãe não tem dinheiro, 
cria 3 filhas... é igual a todos os outros. W é a vó que cria, tinha tudo pra... né? Mas no 
entanto... Lucas também é criado pela vó, mas... 

- [Lucas] Eu não! 

- [Ana] Mas fica a maior parte do tempo com a vó. 

- [Lucas] É.” 

 

Esse diálogo aconteceu durante uma aula na frente de todos os alunos, que ficaram 

calados ouvindo.  

De acordo com Barreto (1997), quando o professor se incomoda com os modos e 

maneiras de seus alunos ou de suas famílias, ostensivamente coloca os padrões dominantes 

de família como modelo e, ao invés de favorecer sua aproximação entre as crianças, 

contribui, em geral, para aumentar a distância social existente entre eles. Desse modo, ao 

culpar a família pela falta de educação das crianças, as professoras acabam se eximindo de 

ter uma relação mais próxima e ativa com seus alunos, visando sanar as possíveis carências 

provocadas pelo meio em que vivem os mesmos. 

Numa conversa depois de uma aula, a professora Jane me fala do modo pouco 

afetuoso com que muitas famílias tratam seus filhos e da forma relapsa com que tratam os 

assuntos da escola. Conta que uma mãe, ao ver a tarefa de pesquisa que o filho tinha que 

fazer, mandou esse recado através do filho: “diga a sua pró (sic) que eu fiz a minha unha, e 

foi cara [justificando o porquê não ia ajudar o filho a fazer um trabalho de colagem]. E 

continua: 

“Deixei de passar muita atividade pra casa [porque os alunos não fazem]. O que eu 
posso eu faço aqui. Mando coisas mais fáceis pra casa e o mais difícil aqui. Se passar 
uma pesquisa não fazem, mesmo com computador. As mães não gostam de trabalho, de 
tarefa de casa, porque trabalham o dia todo e quando chegam em casa querem ver sua 
novela, tomar a cervejinha. E não querem fazer exercícios com os filhos [Jane, 47 
anos].” 

 

Jane acaba por prejudicar os alunos por conta do comportamento de seus pais. Como 

não encontra o apoio esperado, deixa de passar as atividades que poderiam ser muito 

interessantes para aproximar o mundo externo dos alunos com a escola. Mas o que acaba 

acontecendo é que Jane acolhe essa falta de interesse dos pais e não faz um movimento 
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contrário efetivo. Ela poderia não tentar, no primeiro momento, fazer com que os pais 

tenham interesse pelas atividades dos filhos – tarefa que não se mostrou eficaz – mas 

poderia fazer com que a escola, com que os interesses da escola ultrapassassem seus muros 

e se fizessem presentes e importantes na vida dos alunos.  

Apesar do jeito afetuoso que observei como trata seus alunos, Jane não consegue 

criar laços mais efetivos, que os impulsione a vencer o descaso e a falta de interesse e 

expectativas de boa parte de seus pais. Jane relata como exemplo a fala de um dos alunos 

sobre a importância que observa de sua família: “ó minha pró (sic), por minha mãe eu 

morro.” Se ele não se vê como importante para a família, isso não precisa ser confirmado 

na escola; pelo contrário. Aliás, essa frase, ao expor o que se ouve em casa, o aluno pode 

estar buscando com a professora, uma escuta diferente, um acolhimento. Outro 

posicionamento que o faça se sentir melhor, com um sentimento de importância. 

Nesse sentido, a escola pode e deve ser um lugar onde esse aluno tenha a 

possibilidade de ocupar lugares sociais e afetivos diferentes. A criança pode entender que 

se na família ela não é valorizada, na escola ela pode encontrar um espaço de identidade 

mais positiva. 

Nas entrevistas com as duas professoras, ambas disseram que não querem fazer o 

papel da família, que não acham que a escola deve assumir funções familiares, como 

explicitado numa conversa particular que tive depois de uma aula com a professora Ana. 

“- Nos cursos que a gente faz, sempre dizem pra gente esquecer a família. Mas como 
esquecer?! Porque eu acho que a escola não tem mais o que fazer. Por isso não me 
diga pra vir de Xuxa me vestir de palhaço, a escola é pra ensinar, passar conteúdo. 
[Ana, 52 anos].”         

 

 Em seus discursos sempre estão fazendo referências negativas às famílias de seus 

alunos, estão prestando atenção no que consideram o mau exemplo familiar ou falta de 

interesse. Tal como discutido no trabalho de Mattos (2005), as professoras colocam as 

causas dos problemas escolares para fora da escola, sem fazer uma análise, uma 

implicação, da responsabilidade das interações pedagógicas nesse fenômeno. Damiani 

(2006) chegou a resultados semelhantes em seu estudo sobre fatores de risco para fracasso 

escolar: as características pessoais e familiares dos estudantes são frequentemente 
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relacionadas aos problemas de aprendizagem; ou seja, professoras do ensino fundamental 

têm imputado as causas do mau desempenho a fatores extraescolares. 

Assim, acabam “incluindo” a família na escola de uma forma negativa ao culpa-la 

pelo fracasso e demais comportamentos indesejados. Em geral, esse tipo de pensamento e 

postura tende a levar os educadores a achar que não têm muito que fazer para resolver a 

questão. O que significa, portanto, uma forma limitada de enxergar a questão. Na fala da 

professora Jane, vemos como ela atrela o bom desempenho acadêmico à família mais 

participativa. 

“Nos cursos que nos dão eles dizem: “esqueçam a família”. Mas o que eu percebo é 
que as famílias que estão aqui é que têm os melhores alunos.” 

Numa conversa comigo e com a diretora, na sala dos professores, Ana diz: 

“Ficaram uma semana aqui sem merenda escolar. E ficamos dando biscoito. Um pai 
veio aqui reclamar que o filho estava comendo biscoito seco. Ora! Quem tem que 
dar a merenda é ele! Conversei com uma mãe sobre o livro na sexta [para o aluno 
trazer o livro]. Quando chega hoje, segunda!, ela não trouxe o livro. Esses pais não 
olham a mochila! [Ana, 52 anos].” 

 

Note que há um problema institucional maior, no caso ligado à prefeitura, que não 

disponibilizou a merenda escolar no prazo correto, mas a professora não enfatiza isso em 

seu discurso, ela quer culpar a família e emenda logo com outro exemplo sobre o descuido 

da mesma com o material dos filhos. Essa culpa também é dita diretamente aos alunos 

como na passagem abaixo quando proferia uma aula sobre valores: 

“Vocês não têm valores. Porque suas mães vêm aqui com a blusa aqui no peito e a 
barriga, a banha, derramando na xereca [sic] [Ana, 52 anos].” 

 

Neste exemplo, o que parece é que a vontade de agredir e culpar a família dos alunos 

é tão grande que a professora faz uma associação equivocada entre o conceito de valor e o 

comportamento da mãe dos alunos. Na verdade, o que parece é que a professora quer dizer 

que os alunos vivem em um ambiente de valores muito diferentes e inferiores em relação 

aos seus. 

As discussões feitas nesse tópico nos permitem dizer que os significados que 

aparecem na escola sobre as relações familiares são que: família não é valorizada nem 
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vista como parceira no processo de aprendizagem; culpa da família pelo mau 

desempenho dos alunos. 

 

 5.2.3 Relações Escolares 

5.2.3.1 As dinâmicas interativas 

Os tratamentos observados dispensados aos alunos foram quase sempre baseados na 

autoridade e, muitas vezes, com ironias e desqualificação dos alunos. 

“Os alunos estão indo ao quadro responder questões de análise morfológica. 

- [Ana] Cadê a classe gramatical, Diego? 

- Não fiz não... 

- [Ana] Você tá maluco, é? Nesse instante você colocou aí! Você fumou o quê? 

Alunos riem alto. O aluno continua no quadro apagando e tentando responder suas 
respostas do caderno no quadro. 

Danilo está no fundo da sala completamente alheio ao que se passa. Olhar alheio, se 
coloca à parte. Ele é visivelmente bem maior e mais velho que os demais. 

- [Ana] Agora que eu falei que TRATA é verbo e não substantivo, todo mundo 
respondeu. Estão com a língua no rabo? 

Alunos riem mais alto ainda. 

- [Ana] Só um pau na cara de vocês! 

[gargalhadas] 

Daiane está mais na frente, no canto, copia tudo mas não dá risada. 

- [Ana] Está anotando tudo Daiane? 

Outro aluno vai ao quadro e acerta tudo. 

- [Ana] Salvou sua alma do inferno, conseguiu fazer tudo sem errar nada [diz para ele].  

Outra aluna vai ao quadro. 

- [Ana] Laura, se você escrever paroxítona com QUI de novo, você ia perder a cabeça 
do dedo hoje de tanto escrever “paroxítona” [ela rapidamente apaga enquanto todos 
riem]. 
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- [Ana] Essa daí [aponta para uma menina do meu lado] a irmã dela foi minha aluna há 
uns 4 anos. Eu estava dando pronomes reto, oblíquo e de tratamento. Aí eu disse: qual 
o tratamento que se deve dar aos idosos? E ela responde: remédio de pressão! 

Alunos caem na gargalhada. 

- [Ana] É... deve ser eu que não me fiz entendida [com ironia].” 

Esse tipo de tratamento foi observado dirigido a praticamente todos os alunos, mas 
para os que apresentam pior desempenho eles foram ainda mais constantes, como acontece 
com Daiane. 

“Daiane está completamente debruçada sobre a prova. 3 meninos que já acabaram 
estão sentados próximos e desconfiam que ela esteja dormindo. Dão risada. Ela é a 
última a acabar a prova. 

Os alunos trocam as provas ente si, mas Daiane nem se manifesta, porque ainda não 
acabou. Continua quieta sobre a prova, respondendo. 

- [Ana] Daiane, você já terminou a sua? Fecha as pernas minha filha. Será que vou ter 
que trazer um laço pra amarrar essas pernas? Daqui fica uma cena triste essas pernas 
finas arreganhadas!  

Alunos caem na gargalhada. 

- [Ana] Que horas você vai terminar essa prova? 

Daiane apenas sorri. 

A turma está sem fazer nada, aguardando Daiane terminar. Conversam entre si. 
Daiane faz calmamente e com atenção a prova. 

Uma aluna diz: 

- Professora, Daiane já acabou! 

Outro aluno diz: 

- Aleluia! 

Ele não recebe nenhuma advertência pelo comportamento irônico.” 

 

Numa outra situação, no horário da aula da professora Ana, os alunos, durante a 

correção de um exercício, começam a conversar entre si e em pouco tempo a sala fica com 

muita zoada. A professora então, ao olhar para um dos alunos que está conversando alto e 

em pé, diz: 

“- [Ana] Juan! Você quer aparecer pinta o rabo de vermelho! 

Aí um outro aluno comenta: 
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- [Aluno] Ainda mais que ele veio da África!” 

 

Juan é o menino mais negro da sala. Mas esse aluno que falou é bem moreno também. 

Percebo que a professora não repreende esse comentário. 

 Num outro momento, uma aluna está mexendo no celular durante o exercício de 

sala. A professora Ana percebe e diz: 

“- Já terminou Stéfanie? Não, né? Mas está mexendo no celular. Olha o tamanho do 

celular dela! Eu trabalho tanto e não tenho um celular desse [Ana, 52 anos].” 

 

Curioso observar que nos momentos em que mais tratamentos irônicos e de 

desqualificação eram dirigidos aos alunos pela professora, mais os colegas se portavam da 

mesma forma entre si. Desrespeitavam uns aos outros, mas não recebiam nenhuma 

advertência por isso. Muitas falas pareciam reproduzir o que escutam em casa, fazendo da 

escola, não um espaço de diferenciação, mas de reprodução do ambiente familiar vivido. 

Dizemos isso porque, pelas informações que obtivemos nas entrevistas com os alunos e já 

expostos anteriormente aqui, ficou explicitado como muitas famílias têm com seus filhos 

uma relação de descaso com as suas necessidades e, muitas vezes, aparecem discursos 

desqualificadores. 

Em tese, poderíamos dizer que trazer para a escola reproduções de comportamentos 

desempenhados na família poderia parecer uma forma positiva de tornar o estranho (a 

escola) familiar (como a casa). Mas esse não é um caminho bem sucedido neste caso. Pois 

o ambiente familiar não tem aparecido como muito apoiador da importância das atividades 

e necessidades escolares e nem a escola tem desempenhado esse papel.  

Assim como na pesquisa de Mattos (2005), que estudou o comportamento das 

professoras nos conselhos de classe, observamos o quanto a professora Ana emite 

julgamentos fatalistas, preconceituosos e discriminatórios sobre os alunos e, no nosso caso, 

emitidos na presença deles. 

O mais grave é notar que a professora compartilha dos mesmos discursos 

desqualificadores e não repreende as agressões de alunos contra outros.  
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Uma aluna fica inquieta procurando um corretivo antes de fazer o exercício. 

 “- [Ana] Está procurando o que Mirela? 

- Um corretivo. 

- [Ana] Quando a gente não tem como apagar usa cuspe ou meleca. Ou destaca a folha 
e faz de novo. 

- Ela não sabe o que é destacar! [grita um aluno] 

- Sei sim... [fala baixo Mirela que está sentada no fundo da sala] 

O aluno não é chamado atenção sobre seu comportamento desqualificador sobre a 
colega.” 

 

Outro dia chego na sala de aula e Ana está muito irritada com uma aluna, de uma 

turma menor, que foi desrespeitosa com sua professora. Aí foi conduzida à sala de Ana 

para receber o castigo e uma repreensão. A situação se passou desta forma: 

“- [Ana] Tá (sic) vendo essa sentada aí na sua frente? [em alto e bom som para que 
todos escutem]. 

- Quem? [eu pergunto]. 

- [Ana] Essa de rabo, de cocó, de... de rabo que não sei o quê... de rabo de burro!  

Vejo que a menina negra, que está quieta, de cabeça baixa, anotando algo no caderno. 

- [Ana] Ela fez sabe o quê? Deu uma banana pra professora Nilzete! [já fala em tom 
mais nervoso].  A pró (sic) estava afônica e ela deu uma banana dizendo que não estava 
nem aí pra dor de garganta dela! Aí veio aqui pra minha sala, quero ver ela dar uma 
banana pra mim [a garota não tem mais do que 10 anos]. Tô (sic) esperando. Ela não é 
“retada”? Está copiando 100 vezes “Mamãe, eu dei uma banana para a minha pró” 
pra mostrar à mãe dela.  

Nessa hora, os alunos riem alto, caem na gargalhada. A diretora chega para dizer que 
a palestra que seria hoje será na semana que vem, sobre sexualidade, e que a palestra 
de hoje, sobre higiene, será apenas para as turmas de 1º e 2º ano. [Estudantes de 
enfermagem de uma faculdade particular estão na escola promovendo essas palestras]. 

- [Ana] Se bem que aqui seria bom ter palestra de higiene. Porque tem uns aqui que 
Deus me livre! Deus me livre mesmo. O povo pensa que é só jogar Colene no cabelo e 
pronto. 

Alunos começam a concordar dizendo que tem colegas [sem citar nomes] que chegam 
fedendo na escola, ou com aspecto nojento. A professora concorda.” 
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Aqui vemos como os castigos não são educativos, mas apenas punitivos e associados 

a um constrangimento perante todos. Situações como essa só mostram que reforçam nos 

alunos um comportamento também agressivo entre si. A aprovação, a cumplicidade e 

proximidade que demonstram quererem ter com a professora se revela através da adoção 

de comportamentos iguais ao dela; e que, acreditamos, devem ser familiares para eles.  

Num exemplo de como os alunos reproduzem os comportamentos duros das 

professoras, vi uma aluna que se prontificou a ficar no recreio ajudando Juliana a fazer o 

exercício. Ela não está acertando e a aluna rapidamente demonstra ficar sem paciência e 

arranca a página do caderno de Juliana.  Manda que ela faça de novo. Juliana não reage, 

fica quiete a refaz o exercício. A professora Ana estava na sala e não fez intervenção 

alguma sobre a situação; o que, a nosso ver, parece uma aprovação tácita do 

comportamento da dita aluna. 

A professora Jane é muito mais amorosa em seu tratamento com os alunos. Mais 

respeitosa também. Isso acaba fazendo com que os alunos se comportem de forma 

diferente em suas aulas. As agressões verbais são bem menores, quase não aparecem. Notei 

também que a professora está mais atenta para repreender as interações negativas entre os 

alunos. Numa aula, por exemplo, onde Sílvio – aluno com mau desempenho escolar – 

estava se expressando durante uma interpretação de texto, Jane assim intervém: 

“- [Jane] Sílvio estava falando e vocês não estavam ouvindo, interromperam. Por que 
quando Sílvio fala vocês não ouvem? 

- Porque ele também não presta atenção na gente [diz uma aluna]. 

Sílvio termina de dar sua opinião sobre o assunto sem se mostrar constrangido.” 

 

Mas, ainda assim, percebi situações em que um aluno, que estava fazendo o exercício 

junto com Sílvio, o trata de forma agressiva em relação à sua dificuldade em aprender. E 

Jane, apesar de ter presenciado a cena, que se passou na carteira imediatamente à sua 

frente, nada fez. Abaixo a descrição da situação observada e registrada no diário de campo: 

“Sílvio está sentado do lado de um bom aluno. Estão dividindo a mesma mesa. Estão 
fazendo o exercício juntos, mas cada um em seu caderno. 

- Tem que ler, velho! Olha pra isso, ele nem lê! 

- [Sílvio] Não, é isso aqui [aponta para o livro]. Tô (sic) vendo isso aqui. 



230 
 

O colega ensina, toma o lápis e escreve parte da resposta e diz: 

- ó, ó... olha aqui! [aponta para o livro]. Em que período ela foi feita? 

Sílvio não responde, parece ter ficado constrangido.” 

 

Tal situação nos faz pensar que apesar da professora Jane ter um tratamento mais 

afetuoso e respeitoso com seus alunos, os significados dominantes da escola parecem ser 

mesmo o da ironia, da desqualificação, do desrespeito e de agressividade entre os alunos e 

também das figuras de autoridade (professoras, diretora) para com eles. Pois mesmo que a 

professora Jane não reproduza isso em sala de aula, seus alunos acabam por fazer; e na 

maioria das vezes não são repreendidos por isso. Essa é a regra dominante. 

As descrições das dinâmicas interativas observadas em sala de aula mostram o 

quanto os significados dialogam com sentidos que são vividos em outras esferas. Os 

significados culturais estão numa imbricada relação com os sentidos individuais.  

As discussões feitas nesse tópico nos permitem dizer que os significados que 

aparecem na escola nas dinâmicas interativas são que: as dinâmicas interativas em sala de 

aula guardam semelhança com o ambiente familiar dos alunos, os alunos são tratados como 

incapazes de bom rendimento, ambiente não é acolhedor, as interações positivas entre os 

alunos não são estimuladas, reprodução da agressividade nas interações entre os alunos. 

 

5.2.3.2 A construção do conhecimento  

 

Para Eccles e Roeser (1999), as crenças dos professores, em relação à criança, à 

escola etc., também têm um papel preponderante sobre o desenvolvimento dos alunos. 

Essas crenças têm importantes implicações para o desenvolvimento das crianças porque 

influenciam a natureza das interações entre professores e alunos. 

Durante as entrevistas e observações, quisemos saber como as professoras entendem 

que seus alunos constroem o conhecimento, como aprendem. Com isto, objetivávamos 

compreender as relações que acabam por ter com os alunos de baixo desempenho, ou seja, 

em última instância, o manejo e tratamentos que as professoras vão dispensar aos alunos 
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com dificuldades escolares perpassa pelo que entendem sobre o processo de aprendizagem 

deles. E, como isso, a fala da professora Ana, numa aula, dirigida aos alunos, demonstra 

bem isso. 

“A gente chega pensar que é genético. Já cheguei a pensar nisso. Não vê como os 
bichos? Uns cruzamentos... Mas não. Porque numa turma de 30 a gente imagina que 
pelo menos uns 15 vão adiante, fazer uma faculdade, que não vão ficar nas drogas. 
Porque os outros 15 ficariam... As meninas casam cedo, com malandro, pra apanhar, 
tem 5, 6, filhos, pra mandar pra mesma escola... Mas problema de aprendizagem 
mesmo é muito pouco.  

Na minha turma, de 30, só Aloísio [agora se refere ao seu próprio tempo de escola]. Ele 
não conseguia ir adiante. O professor Carlos se esforçava. Mas ele sabe ler, sabe fazer 
conta... porque o ensino público não era essa porcaria de hoje [Ana, 52 anos].” 

 

Os alunos ouvem calados à professora tecer uma condenação ao desempenho deles. 

Ela constata que os problemas de aprendizagem não são genéticos, mas deixa no ar a sua 

suposição de qual seja a causa.  

Observei que em muitas situações as professoras não aproveitam outras formas de 

passar o conhecimento que não seja a tradicional, da explicação amparada em leituras do 

livro. 

Um dia, a professora Jane estava fazendo uma leitura em conjunto com eles do livro 

de ciências. Estava falando sobre massa encefálica, quando os alunos se empolgam e 

começam a fazer relatos de pedaços de massa encefálica que já viram em pessoas mortas 

nas ruas. 

“- [Jane] Vocês vêem muito isso por aqui, né? 

Um aluno responde. 

- Aqui só tem isso. 

Um aluno quer saber qual o cheiro da massa encefálica. A professora diz não saber, 
que nunca cheirou. E continua: 

- [Jane] Quem vai ler o próximo trecho? Quem mais está com o livro de ciências?” 

 

Nessa situação, a professora não aproveitou o momento para fazer da aprendizagem 

uma relação direta com vivências do cotidiano dos alunos. Foi evidente a empolgação 
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deles com o assunto, era como se naquele momento a escola abrisse um espaço para falar 

de coisas que eles sabiam, que vivenciavam. Mas a proposta de retomada da leitura do 

livro abortou esse processo. Dessa forma, perdeu-se uma oportunidade de que a escola e 

seus assuntos fizessem sentido para os alunos. Dessa forma, como bem declaram Xavier e 

Rodrigues (1997), a vida do aluno – com suas esperanças, seus problemas, seus desejos e 

suas curiosidades – não adentra a escola, pois não é considerada pelas professoras como 

conteúdo escolar. 

Como ressalta em sua pesquisa, Cardinalli (2006) diz que quando não ocorre 

produção de sentido, compromete-se a qualidade do aprendizado. E foi o que presenciei na 

cena descrita. Os alunos foram precocemente impedidos de atribuir sentido sobre o que 

estava sendo ensinado, o que acaba por ocasionar, como conclui a autora, numa 

aprendizagem baseada unicamente na reprodução mnemônica. Ou melhor, podemos dizer 

que o problema talvez esteja não na falta de sentido, mas, sim, no tipo de sentido que é 

formado. 

Cardinalli (2006) ainda complementa dizendo que quando a criança se sente parte do 

processo de aprendizagem, quando é dado a ela a possibilidade de realizar uma tarefa, sua 

aprendizagem tende a seguir um caminho de superação das dificuldades. 

Observei também que não há passeios ou visitas dos alunos a outros luares fora do 

espaço escolar. A aprendizagem fica restrita ao ambiente da escola, encapsulada, e acaba 

por não dialogar com outros aspectos da vida dos alunos. Isso deve contribuir para agravar 

a situação percebida de que a escola é uma realidade à parte da vida desses alunos. Ou seja, 

não há a possibilidade para a produção de mais sentido naquilo que se aprende. 

Gilly (1980) e Rogers (1987) fizeram revisões dos trabalhos realizados acerca da 

representação que os professores têm de seus alunos. De um modo geral chegaram às 

mesmas conclusões: de que os professores dão especial importância ao grau de 

conformidade dos alunos à consecução dos objetivos da escola. Os comportamentos 

valorizados pelos professores seriam a atenção, participação, motivação, respeito às 

normas de relação com os colegas, interesse pelos assuntos dados em sala de aula... Enfim, 

todos os comportamentos concernentes com os objetivos da educação. É como se a 

aprendizagem só pudesse se dar por essas vias, ou que, pelo menos, na escola a única 

forma de aprender seria essa. 
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Vemos, portanto, que ainda hoje as professoras dessa escola têm uma visão restrita 

de como os alunos constroem seu conhecimento, resumindo-se apenas a cópias, repetições 

e leituras. 

Um dos alunos estudado aqui, Kayque, gosta muito de desenhar, tem uma boa 

habilidade. Esse seu talento poderia ser melhor aproveitado, seria uma forma de seduzi-lo 

pela escola, de fazer com que se sentisse ocupando um papel importante, um 

reconhecimento. Mas a professora Jane, apesar de saber dessa habilidade de Kayque, não a 

utiliza de uma forma mais fértil. E Kayque continua como um aluno que falta bastante à 

escola, que não apresenta os exercícios, apático e alheio. 

Numa aula da professora Ana a tarefa consiste em cada aluno receber duas palavras e 

têm que construir uma notícia com elas duas. 

“Uma aluna que se senta na frente terminou e foi mostrar à professora. Ela gostou e 
diz em voz alta para todos: 

- [Ana] Olha aí, Bruna pegou a palavra faca e chulé e construiu uma notícia de um 
maníaco que cortava os pés das mulheres que não tinham chulé. Tá (sic) vendo? Só 
precisa pensar. 

Outro aluno chega para mostrar. 

- [Ana] Meu filho, notícia de uma linha?! Eu já disse a vocês que notícia tem que ter 
quem, quando e onde aconteceu o fato! 

Aluno volta calado pra mesa pra refazer. A maioria dos alunos não está sabendo como 
escrever uma notícia. Estão escrevendo anúncios, como os classificados.” 

 

A tarefa proposta parece bastante interessante. E notícia é um assunto que é muito 

popular. Há vários tipos de notícias e os alunos, de um jeito ou de outro, têm certamente 

acesso a algum tipo de notícia. Por isso, imaginamos que alguma coisa no método da 

professora possa ter falhado, e aí, mais uma vez, não houve espaço para a produção de um 

sentido significativo e motivador pessoal diante da tarefa proposta. 

E a interpretação que é explicitada aos alunos é que seus erros vêm de uma falta de 

reflexão, de pensamento sobre o assunto. Essa ideia aparece também na entrevista com a 

professora Ana quando me diz que apesar do conteúdo ser bem trabalhado ao longo do 

tempo, os alunos cometem erros básicos. 

“[...] quando você tá fazendo qualquer tipo de trabalho na sala que pergunta: 
“entendeu?”. Lagartixa aí... balança a cabeça. E quando você faz a avaliação, você vê 
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que não foi nada disso. Entendeu? Que eles têm muito disso. Aí, depois da avaliação 
feita, como é que você volta? Pense, pense você passar um mês trabalhando 
determinado conteúdo. Eu como professora de português trabalho muito a questão da 
produção textual.  E aí você passa um mês inteiro trabalhando... é, esse mês mesmo eu 
trabalhei a biografia. E aí você passa um mês inteiro biografia, biografia, faz biografia 
da mãe, do pai, da avó, do papagaio, da pró (sic) ... Aí você faz uma avaliação, coloca 
um texto, né, que geralmente a maioria das minhas provas eu faço contextualizadas. Aí 
você coloca uma biografia e aí 5 ou 6 alunos só que fazem. Depois de você já ter feito 
uma série de correções de outras biografias, ter orientado mesmo, eu tiro a folha e 
digo: “ó, isso aqui tá errado.” Vamos fazer outro. Mesmo assim no dia da avaliação... 
E as questões a gente não foge muito da... do enunciado. Todo enunciado que a gente 
esteja trabalhando é basicamente o mesmo da avaliação. Sabe? E ainda assim... 

O que é que acontece: entra a questão da perspectiva. Por que é que eu tenho que 
escrever? [esse seria o pensamento do aluno, segundo a professora] O que eu vou 
ganhar se eu fizer isso aqui? Está registrado que na minha concepção está atrelado à 
falta de perspectiva. Sabe? Porque se você for fazer, pensar em fazer uma biografia 
você tem que seguir toda a estrutura que a “pró” ensinou, você vai ter que se 
preocupar com pontuação, sabe, com a caligrafia... [Ana, 52 anos].” 

Dessa forma, com as discussões e análises feitas aqui, os significados que as 

professoras demonstraram ter acerca da construção do conhecimento pelo aluno são: o 

conhecimento escolar deve-se dar no ambiente da escola, aprendizagem ligada unicamente 

à cognição, as experiências fora do espaço escolar não são valorizadas como uma 

ferramenta de aprendizagem, a aprendizagem está ligada uma motivação (uma perspectiva 

de futuro) para fazer o esforço de aprender.    

 

5.2.3.3 O significado do mau desempenho 

Neste tópico aparecem as informações que possam dar respostas sobre os 

significados que as professoras têm acerca do mau desempenho acadêmico dos alunos, ou 

seja, quais fatores consideram influenciar sobre esse fenômeno. 

Em entrevista, a professora Jane nota que as crianças com mau desempenho têm 

normalmente esses comportamentos: são retraídas, têm frequência irregular ou até mesmo 

abandonam a escola. E acha que isso se deve muito ao aluno se perceber como mais velho 

numa turma de crianças mais novas. Isso levaria, então, a uma vergonha que faz com que 

tenham uma atitude mais afastada com a escola. 
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A pesquisa de Glória (2003) sobre as vivências escolares dos alunos e suas famílias 

no ensino fundamental revela que os pais também percebem o sentimento de vergonha de 

seus filhos, já mais velhos, ao admitir não saberem o básico ensinado pela escola. 

Numa conversa em que a professora Jane me relatava como compreendia o mau 

desempenho dos alunos, reconhece que a escola compete com a vida que os alunos têm 

fora dela. Ou seja, Jane acha que o que a escola oferece é pouco atrativo diante das 

experiências de vida que têm os alunos. Então a escola perderia, assim, o interesse. 

 “Eles [os alunos] têm muita liberdade. O que esses meninos me contam que fazem e 
veem no final de semana... eles viajam, vão à praia aqui na Ribeira... Têm uma vida 
muito livre. E eu ainda falando de abolição. Meus filhos estudam em escola particular e 
eu vejo que é diferente [Jane, 47 anos].” 

 

A professora Ana, por sua vez, diz que os alunos com mau desempenho são aqueles 

que: “não têm interesse, que não contribuem, que não se ajudam e por outro lado também 

a família não faz nada para ajudar.” E também reconhece que são crianças “recatadas, 

elas são tímidas, elas são...falam mínimo... Eu acho que até por conta do medo de falar e 

falar algo... né? Indevido... alguma coisa desse tipo [Ana, 52 anos].”  

Ana acredita que o mau desempenho é um problema processual, que vem desde o 

início das séries iniciais.  

“Eu penso que primeiro está na base, que a gente fala muito do primeiro ano, da 
alfabetização, mas a questão não é só o primeiro ano, não é só a alfabetização. 
Perpassa também a educação infantil, porque de nada adianta uma educação infantil 
deficiente... E aí quando eles chegam aqui no primeiro ano, a colega tem uma série de 
problemas com os meninos de primeiro ano. Porque os meninos não sabem pegar num 
lápis! Não é? Então ela [a professora] não vai dar conta nesse primeiro ano. Ela não 
vai conseguir alfabetizar porque antes ela tem que trabalhar outras questões que 
deveriam ser trabalhadas na educação infantil. Então eu acho que é uma questão de 
base. E a questão da orientação da família. Sabe, de orientação mesmo. Não tem, não 
existe na família a preocupação com a educação, o conhecer. Sabe, a escola, na minha 
concepção, virou um depósito, sabe... de crianças com mães que querem colocar em 
algum lugar. Uma creche. Sabe, meu filhinho já tem 8 anos, já tem 9, tem 10, as 
creches já não comportam então vamos deixar na escola. Entendeu? Como um lugar 
para lagar, um depósito mesmo [Ana, 52 anos].” 
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E também volta a imputar na família a culpa pelo mau desempenho, chegando 

mesmo a estabelecer o perfil familiar do aluno com histórico de fracasso escolar.  

“Agora a regra é: famílias desestruturadas, pais separados, mãe... é quem... garante a 
sobrevivência da família trabalhando, muitas vezes, como faxineira, sem um trabalho 
formal... Um dia eu fiz até um levantamento com isso: É... famílias desestruturadas, 
pais separados. A grande maioria são pais viciados, drogados, né? Alguns já não têm 
nem mais pais porque já morreram, a polícia já matou... Também, quando não tem o 
pai, é o irmão que já... já foi morto pela polícia, é um outro que tá preso... O perfil 
deles é esse [Ana, 52 anos].”    

E também a condição sociocultural. 

“A gente consegue de uma forma ou de outra avançar num determinado momento [em 
relação à aprendizagem], depois eles aí... sabe? A impressão que eu tenho é que eles 
não têm... Eu acho que falta uma coisa lá nas comunidades em que vivem... é que eles 
não têm perspectiva de vida. Não têm. Então quando você não tem você vai lutar, você 
vai caminhar para onde? Entendeu? Então acho que o que falta é isso. Porque na 
nossa época você já entrava na escola dizendo “eu quero fazer isso”. Muitas vezes o 
pai dizia: “você vai fazer isso”. A carreira de seu pai, não é? Hoje não. Eu acho que 
falta essa orientação da família, e a família também não contribui nesse sentido. 
Porque como são pessoas sem instrução, são pessoas empregadas [empregadas 
domésticas], traficantes... Então eu já tive aqui pais de alunos que dizem: “ói pró (sic), 
ele não vai fazer nada não porque ele vai ser traficante igual a mim”. Então eu digo a 
eles, aos meus eu digo: “ói, pra você vender, pra você ser um funcionário do tráfico, 
você tem que fazer conta”. Entendeu? Então tem muito disso [Ana, 52 anos].”   

 

Estabelecer este perfil é como sentenciar, condenar o aluno a um dado percurso 

(negativo) na trajetória escolar. No fundo, o que parece é que as professoras não acreditam 

que as dificuldades de aprendizagem possam ser superadas. E essa condenação prévia 

certamente acarreta um tratamento específico a esses alunos. Um tratamento de condenado, 

de descrença, de falta de expectativa. E o que uma criança pode fazer diante deste olhar a 

não ser confirmá-lo?  

Assim, os significados acerca dos fatores responsáveis pelo mau desempenho são: 

falta de interesse pelos conteúdos escolares, falta de perspectiva futura, falta de orientação 

familiar, falta de instrução de base. 
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5.2.3.4 O papel do professor 

Os significados do papel do professor estão ligados ao tópico anterior. Após 

buscarmos identificar os fatores que atribuem ao mau desempenho, procuramos saber 

como as professoras se implicam nesse processo.  

A professora Ana diz que: 

“Porque a escola, ela... ela perdeu muito da função dela. Porque até onde eu pensava, 
a escola ela só tem que transmitir o conhecimento secular. Eu fui formada para formar. 
Para en-si-nar. Entendeu? E ela veio o longo dos anos, intencionalmente, 
propositadamente, ela vem perdendo essa função. Então o que eu posso fazer por eles é 
o que eu estou fazendo agora. Esse problema foi resolvido? As questões sociais, as 
questões psicológicas não têm a ver comigo. Eu não fui formada pra isso. Eu sou 
pedagoga. Eu não sou psicóloga, eu não sou assistente social. Então eu não tenho que 
estar deixando que isso interfira na minha função que é única e exclusivamente de 
transmitir o conhecimento. É só isso [Ana, 52 anos].” 

 

 Vemos nesta fala, como a professora tem uma leitura estritamente cognitiva da 

educação e de seu próprio papel. Para Orofino e Zanello (1999), afetividade e cognição não 

são aspectos separados no momento de aprendizagem. Dessa forma, comportamentos mais 

afetivos, de conversa, de escuta, de acolhimento da criança com seu universo de sentidos 

muitas vezes tão arredios ao ambiente escolar, deveriam ser atividades tão importantes 

quanto o ensinamento de conteúdos escolares formais. Resultados semelhantes também 

foram encontrados na pesquisa de Mattos (2005), onde as professoras tenderam a ver o 

ensino/aprendizagem como algo dicotômico e unidirecional: professor ensina e aluno 

aprende. Além do mais, a autora percebeu a existência de um acordo e validação tácita 

entre as professoras no sentido de manter as impressões preconceituosas e de caráter 

psicologizante sobre os alunos, ou seja, de que a incapacidade cognitiva é inerente ao 

aluno.   

No nosso caso, as atitudes entre as professoras não se mostraram homogêneas. A 

professora Jane, ao contrário de Ana, tem aprendido a adotar posturas diferentes em 

relação aos alunos, valorizando a qualidade da interação que estabelece com eles. 

“Tenho um bom relacionamento com meus alunos. Me relaciono bem com meus alunos. 
Eles me contam tudo porque não fazem o dever. Às vezes a gente se envolve muito e não 
pode ser. Quero mostrar pra eles que eles são capazes de aprender. Às vezes a gente 
fica sem ter um norte. Como vou fazer para motivar? Mas eu percebo que o elogio 
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ajuda muito. Antes ficava muito ligada a conteúdo, com a prática percebo que um 
conteúdo bem trabalhado vale mais [do que cumprir o programa todo]. Se a dificuldade 
é ler, vou focar no ler [Jane, 47 anos].”  

 

As conversas e as demonstrações de carinho e atenção são, de acordo com Barreto 

(1997), as medidas que surtem melhor resultado nas classes indisciplinadas. De acordo 

com a autora, quando o interesse do professor se faz sentir através da intensificação do 

diálogo deste com o aluno, o comportamento deste último tende a melhorar.  

Assim, os significados que aparecem neste tópico revelam oposições e estão bem 

ligados aos sentidos de cada professora. São eles: professor com a função de passar 

conteúdos formais e o professor que alia a interação afetiva como um componente do 

processo de ensino. Notamos que essas oposições se refletem no modo como as 

professoras são reconhecidas perante as demais colegas, entre os alunos e seus pais 

também: Jane a boazinha e Ana a durona.  

 

5.2.4 Perspectivas futuras 

5.2.4.1 As expectativas sobre os alunos 

Esses significados foram extraídos de uma pergunta direta feita às professoras sobre 

o que esperam de seus alunos e das observações feitas em sala de aula. 

A professora Jane diz que espera: 

“Mudança, transformação. Eu tenho alunos que são muito machucados verbalmente. E 
só têm a escola para passar uma outra coisa. A gente, a escola, agora é tudo pro aluno. 
Até tem que parar a aula pra falar de higiene pessoal. Até isso eu falo. “Usa um 
limãozinho se não tiver desodorante”. As meninas dizem [refere-se às outras 
professoras]: isso não é nosso papel não! 
Já tive aluna grávida no 5 ano, com problema mental. E terminei o ano com chá de 
fralda [Jane, 47 anos].” 
 

Assim demonstra ter um entendimento mais amplo da escola, como um espaço 

potente para a produção de subjetividades, que faça a compensação das carências que as 

crianças apresentam.  



239 
 

Em relação aos conteúdos escolares, Jane espera deles: 

“Bom desempenho na produção do texto, escrita, leitura. A escrita principalmente. O 
vocabulário é muito pobre. O aluno escreve pouco porque não sabe se expressar 
direito, vocabulário pobre. Que faça uma leitura com segurança, saiba entender. Pra 
ajudar a própria família. Que levem pelo menos o básico. Porque esse fracasso pode 
levar à desistir lá quando chegam no ginásio [Jane, 47 anos].” 

Já Ana, tem uma preocupação mais ampla do que apenas os assuntos acadêmicos 

propriamente ditos. 

“Um aluno... eu não acho nem bom aquele aluno que tira 9, 10, mas um aluno que 
consegue é... entender a função da escola, por que que ele tá aqui, sabe? “eu to aqui 
porque eu preciso aprender, porque eu preciso ter um emprego. Eu preciso garantir 
pra minha família, pra mim, um futuro digno. Eu preciso garantir a minha 
sobrevivência, sabe, que eu quero ser uma pessoa digna. Eu não quero ser uma pessoa 
que viva à margem da sociedade.” Sabe, o aluno bom é esse aluno que tem uma 
perspectiva de vida, que sabe o que ele quer. E que esse querer dele seja não viver à 
margem. Sabe? Não viver à margem, contribuir [Ana, 52 anos].” 

 

Assim, podemos dizer que Jane tem uma preocupação que eles abandonem a escola e 

não possam dar um futuro melhor para suas famílias. Preocupação mais com o sujeito 

individual. Ana, por sua vez, tem uma preocupação mais social, vê esses alunos dentro de 

uma perspectiva social mais ampla, que eles sejam pessoas que contribuam positivamente 

com a sociedade. Tem uma preocupação com o custo social que os maus alunos podem 

trazer, talvez porque já passou pela situação de ser assaltada por um ex-aluno. Deste modo, 

suas expectativas futuras se apresentam assim: 

“Então, sincera e honestamente, quando eu olho pra esses meninos hoje eu... [voz 
embargada] não sei se eu vou ver o que eu vi antes [refere-se à situação de assalto] 
Quando eles saem daqui eles se perdem. Sabe, o Estado não tem a mesma... o mesmo 
olhar que a rede municipal tem. Por incrível que pareça, cada um deles a gente fica 
fazendo gozação, a gente brinca... Hoje mesmo de manhã chegaram dois com o tênis 
completamente molhado, meia pingando. Aí eu fui, tirei, a professora do primeiro ano 
tirou, a gente colocou pra secar, deu outra roupa. Sabe? E eles foram com a outra 
roupa. E... a gente sabe que quando sair daqui se perdeu. Entendeu? Eu tive um que 
saiu daqui no ano passado e os comentários que eu ouço é que ele já está assaltando. 
Eu não vejo... por incrível que pareça [choro, voz embargada]... Porque não é isso o 
que a gente quer. Porque na nossa realidade a gente quer o melhor, mas... não dá pra 
trabalhar só, né? [...] Porque eles vêm pra aqui não é pra isso, eles vem pra aqui por 
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conta do bolsa família. As famílias não aparecem. Quando o bolsa família manda um 
aviso que vai... cancelar o cadastro aí você vê a família aparecer pra pegar atestado. 
Então esses programas não ajudam, dificultam. Mas... como eles são políticos, as 
questões são políticas mesmo, é isso que eles querem... eu não...sabe, eu não tenho 
receio nenhum de dizer que é proposital mesmo, que é intencional ele quer esse povo 
burro, rude, pra servir pro tráfico, pra servir... sabe? A gente... tanto que hoje eu tenho 
uma vontade louca de me aposentar. Não era essa a nossa intenção, acho que cada 
uma de nós que trabalha aqui gostaria de ver, sabe, eles numa outra situação. Mas... o 
que a gente pensa é levar mesmo na boa até pra que a gente não sofra amanhã um 
assalto. Mas não tem não, são poucos. Mas são pouco, muito poucos, poucos mesmo. E 
esses poucos, são tão... poucos que a gente não consegue ver a luz no fim do túnel. Que 
se você tiver o universo de 100 alunos e você tivesse 30, 40, sabe? Eu acho que lhe 
revigorava. Mas não, num universo de 100 você tirar, sem sombra de dúvida, pra ser 
alguém no máximo 4 ou 5 alunos. E isso é triste [Ana, 52 anos]”.  

 

Por fim, os significados associados à expectativas das professoras em relação ao 

futuro dos alunos são: expectativas estreitas quanto às possibilidades de sucesso social e 

profissional. 

 

5.3 Os núcleos de sentido 

 

Neste tópico procuramos fazer associações entre os indicadores levantados de cada 

aluno com os significados compartilhados na escola a fim de construir núcleos produtores 

de sentido mais gerais que estão participando da configuração subjetiva dos pesquisados. 

Ou seja, procuramos reproduzir a dinâmica relacional entre os sentidos subjetivos 

individuais (que são representados pela relação entre os indicadores) e os significados que 

emergem no ambiente escolar.  

Os significados dominantes podem ser organizados deste modo: 
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5.3.1 Daiane 

 

Indicadores Daiane 
1. A mãe não toma para si a responsabilidade em cuidar das necessidades da filha. 

Não dá valor à escola. 
2. A escola não representa algo muito sério em sua vida. Não vê como algo que 

possa contribuir positivamente para seu futuro 
3. Não se acha capaz de melhorar seu desempenho. 

4. Afastamento emocional com a escola.  

5. Imagem promissora de si, boa autoimagem, segura, independentemente de seu 
rendimento na escola.  

 

No caso de Daiane, associando-se seus indicadores aos significados, podemos dizer 

que na família há uma confirmação do que a escola passa: a falta de valor e importância 

à escola, configurando-se, assim, como um núcleo de sentido.  

As dinâmicas interativas na escola tem suscitado o significado de baixa expectativa 

em relação ao futuro de Daiane, no entanto, os seus sentidos pessoais na crença sobre si 
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mesma, estima por si mesma e suas projeções futuras parecem bastante fortes, 

configurando um núcleo de sentido importante. Nesse embate, o núcleo de sentido que 

parece funcionar é de que o seu futuro positivo não está associado à escola.  

 

5.1.2 Juliana 

Indicadores Juliana 

1. Juliana não se sente afetivamente acolhida por sua família, parece um ambiente 
violento e relapso com ela. Presença de castigos físicos amedrontadores. 

2. Tendência a se culpar pelos resultados e erros cometidos na escola. O insucesso é 
um fracasso pessoal. 

3. Afastamento emocional da escola. 

4. Futuro não é pensado como fruto de uma contribuição ou consequência de sua 
frequência na escola. 

 

Não há acolhimento afetivo dado pela família e/ou escola. Juliana é castigada tanto 

na família quanto na escola. Não escola não há escuta das suas queixas. Portanto, o que 

vemos aparecer é um comportamento retraído. Assim, relacionando indicadores com os 

significados, podemos dizer que há como núcleo de sentido: conformismo e apatia diante 

da escola. 

Os significados de que os alunos têm uma falta de interesse pela escola e baixa 

expectativa quanto suas possibilidades de futuro, ao se juntarem com o indicador 4, podem 

constituir um núcleo de sentido idealização de futuro desvinculada das promessas 

escolares. 

 

5.3.3 Sílvio 

Indicadores Sílvio 

1. Família sem expectativas sobre Sílvio.  

2. Família vê escola como obrigação, mas não importante para a vida. 

3. Sílvio gosta de ocupar o papel de aluno, parece sentir-se melhor do que na família. 
4. Ausência de sonhos mais elaborados sobre o futuro. 
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O significado de culpar a família pelos fracassos escolares se junta ao histórico 

pessoal de Sílvio de ter uma família que não valoriza a escola e nem está presente, sob a 

forma de cuidados, em sua vida. Assim, aparece como núcleo de sentido um hiato entre 

vida escolar e vida familiar.  

O indicador 3, mostra que Sílvio, talvez pelo próprio descaso com que a família 

parece o tratar, tem uma boa relação afetiva com a escola.  No entanto, esse hiato somado 

aos significados de não integração de conteúdos escolares e vivências dos alunos e a falta 

de perspectiva sobre seus futuros, parece fazer aparecer como núcleo de sentido a falta de 

fantasias e expectativas sobre si e seu futuro. 

 

5.3.4 Jonas 

Indicadores Jonas 

1. Sente-se deslocado na família. Pouca identificação com os membros de sua família. 
2. Vontade de ocupar um papel de importância na escola, de uma visibilidade 

positiva.  
3. Comprometido e preocupado com seu desempenho escolar. 

4. Perspectiva de futuro ligada à escola. 

 

O núcleo de sentido que podemos construir é uma baixa estima por si, fomentada 

pelo indicador 1 associado com a desqualificação da família e a baixa expectativa das 

professoras sobre o futuro e as possibilidades de sucesso dos alunos. 

Com a associação dos indicadores 2 e 3 podemos construir como núcleo de sentido é 

a vontade de ocupar um lugar positivo na escola. Jonas parece saber que a escola é a sua 

oportunidade de conquistar um futuro melhor, apesar de não estar conseguindo bons 

rendimentos. Apesar das negativas vivenciadas na escola, o indicador 4 configura-se como 

um núcleo de sentido que se mantém: perspectiva de futuro ligada à escola, muito 

provavelmente por tentativa de contraponto ao indicador 1. 

 

 



244 
 

5.3.5 Lívia Bruna 

Indicadores Lívia Bruna 

1. Culpa pela morte da mãe, que morreu no seu parto.  

2. Crença de que é cognitivamente diferente dos outros por ter batido a cabeça várias 
vezes quando criança. 

3. Toma para si as responsabilidades que cabem aos adultos e às pessoas que 
deveriam estar cuidando dela. 

4. Desejo de ser amada pela mãe adotiva. 

5. Quer ser amada e cobrada por sua família. 

6. Credita a si o fracasso escolar, mas o seu sucesso e aprovação não.  

7. Não se sente acolhida na escola e não se percebe como ocupando um lugar positivo 
nela.  

8. Não tem afetos positivos pela escola. 

9. Sentimento de afastamento em relação à escola. 

10. Acha que não é amada e/ou querida nem pela família nem por colegas e professoras 
por não ser uma boa aluna.  

11. Não credita à escola as suas perspectivas futuras. 

 

Os significados de interações agressivas entre colegas e disciplina mantidas pelas 

ironias, medos e castigos podem se associar os indicadores 6, 7, 8, 9 e 10 gerando um 

núcleo de sentido onde a escola é um lugar hostil onde ela precisa ter um 

comportamento defensivo. De fato, Lívia Bruna está tendo sempre um comportamento de 

se defender das agressões psicológicas e outras vezes físicas de seus colegas e das ironias e 

expectativas estreitas sobre seu futuro lançadas pelo olhas das professoras. Dessa forma, 

outro núcleo que aparece, é que a idealização de futuro está desvinculada das 

promessas escolares, bem representado pelo indicador 11. 

Por sua vez, há um desejo grande de ter um lugar de maior afeto e pertencimento a 

sua família (indicadores 1, 3, 4 e 5), apesar dos discursos desqualificadores ouvidos na 

escola. Isso nos levou, portanto, à criação do núcleo de sentido de distanciamento afetivo 

da escola. 

Lívia Bruna, conforme indicador 6, tem dificuldades de tomar para si um sentimento 

de que é capaz de se sair bem na escola, que o sucesso é seu merecimento, quando isso se 

associa a significados de que o professora é responsável apenas a passar conteúdos 
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escolares, aprendizagem está restrita à cognição, cria-se um núcleo de crença de não 

competência aos propósitos escolares. 

 

5.3.6 Danilo 

Indicadores Danilo 

1. Sentimento de que sua família não deposita muita expectativa em seu sucesso na 
escola. 

2. A escola é uma obrigação, um dever a cumprir, mas sem uma conexão com a 
utilidade para a vida. 

3. A escola não será capaz de trazer benefícios, não entende a sua importância. 

4. Não se sente acolhido na escola, relação de afastamento com ela. 

5. Se vê negativamente como aluno e inferior aos outros colegas. 

6. Poucos desejos e expectativas sobre si. 

 

O significado de culpar e desqualificar a família encontra eco nos indicadores de 

Danilo de que família não deposita expectativas em seu sucesso na escola. Ou seja, Danilo 

está numa escola que a todo o tempo acusa as famílias de serem negligentes com a 

importância do estudo dos filhos, e, a família, por sua vez, ratifica em atitudes esse 

discurso. Deste modo, podemos dizer que um núcleo de sentido presente na configuração 

subjetiva de Danilo é distanciamento afetivo da escola. 

Os indicadores 2,3 e 4 constituem, junto com os significados de que os alunos não 

têm interesse pela escola, falta de instrução de base, retraimento pelo mau desempenho, um 

núcleo de sentido de conformismo e apatia diante da escola. 

Como a escola não é um lugar de sucessos e parece não encontrar na família um 

ponto de incentivo e apoio, o seu indicador relacionado a perspectivas futuras acaba por se 

constituir num núcleo de sentido de a falta de fantasias e expectativas sobre si e seu 

futuro. 
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5.3.7 Marcos 

Indicadores Marcos 

1. A escola como obrigação mas sem importância em sua vida. 

2. Distanciamento emocional em relação à escola. 

3. Evitação e/ou negação de sua condição em relação ao mau desempenho escolar. 

4. Falta de afetos positivos em relação à escola. 

5. Não faz reflexões sobre seu papel como aluno. 

6. Visão muito pouco desenvolvida ainda sobre futuro, sobre novas etapas de sua 
vida. 

 

A disciplina mantida pelas professoras através de ironias, medos e castigos associada 

ao significado de que os alunos não têm interesse pela escola relacionam-se com o 

indicador de que Marcos vê a escola apenas como uma obrigação, sem grande importância 

em sua vida. Dessas relações, podemos dizer, que favorecem à constituição de um núcleo 

de sentido de falta de valor e importância à escola. 

Os indicadores 2 e 4 constituem o núcleo distanciamento afetivo da escola. Além 

do mais, Marcos tem sentimentos de negação ou não reconhecimento de seu mau 

desempenho, o que não deixa de ser um fato positivo, pois pode estar indicando um núcleo 

de sentido de uma crença positiva sobre si mesmo, uma estima por si mesmo. 

 

5.3.8 Gabriel 

Indicadores Gabriel 

1. Sentimento de amor e respeito pela família, apesar da negligência a que muitas vezes 
está submetido.  

2. Adoção de comportamentos de risco para obter atenção na família e na escola. 

3. Relação ambivalente com a escola: gosta das interações e brincadeiras mas não gosta 
do estudo. 

4. Não está motivado para a escola. 

5. Culpa-se pelo insucesso escolar. 

6. Suas perspectivas futuras são otimistas, são afetivas e também envolvem a escola. 
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Gabriel quer atenção e cuidado da família e da escola, como nos mostram os 

indicadores 1 e 2. Mas parece que o ambiente que encontra na escola, conforme os 

significados da disciplina mantida pelo medo, ironia e castigos, as interações agressivas 

com os colegas e a crença dos professores de que os alunos não tem interesse pela escola, 

fazem com que Gabriel tenha uma reação hostil com a escola, nos fazendo entender que 

esse ambiente não consegue acolhê-lo da forma como ele precisa. Isso nos faz construir um 

núcleo de sentido no qual a escola funciona como um lugar ambivalente onde ele busca 

acolhimento e ao mesmo tempo se defende das repreensões e cobranças. Porque as 

repreensões vivenciadas na escola, acabam por aproximar o ambiente escolar e familiar em 

suas características de desproteção e não compreensão. 

O significado de que os alunos não têm interesse pela escola e de não integração 

entre os conteúdos escolares e as vivências dos alunos parecem se coadunar com os 

indicadores 4 e 5, constituindo-se no que podemos denominar um núcleo de sentido de 

falta de valor e importância à escola. 

No entanto, Gabriel deseja um futuro para si afetivo, onde família e escola aparecem 

como importantes. Talvez possamos dizer que há outro núcleo de sentido que se opõe ao 

anterior e que representa uma vontade de ocupar um lugar positivo na família e na 

escola. 

 

  5.3.9 Kayque 

Indicadores Kayque 

1.  Família não credita muita importância à escola. 

2. Desejo de ter uma convivência mais próxima com sua família. 

3. Sente vergonha de sua condição como estudantes, se acha um aluno ruim e sente 
vergonha perante os colegas. 

4. Tendência a se comparar com as pessoas e se achar inferior. 

5. Futuro como algo prazeroso, como possibilidade de viver mais perto do irmão que 
admira. 

 

O fato dos indicadores 1 e 2 tocarem no ponto de que a família é afetivamente 

importante para Kayque e, ao mesmo tempo, essa mesma família não dá muita importância 
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à escola, faz com que Kayque acabe reproduzindo o mesmo comportamento familiar de 

afastamento com a escola, gerando um núcleo de sentido de distanciamento afetivo da 

escola. Associa-se a isso, o significado de que as professoras acreditam que os alunos não 

têm interesse pela escola, que não têm perspectivas de futuro e que suas famílias são 

culpadas pelo baixo desempenho dos alunos. 

No ambiente escolar, os indicadores 3 e 4 demonstram bem como Kayque se sente 

lá. Somam-se a isso, as interações agressivas e desqualificadoras entre colegas, a disciplina 

mantida pelo medo, ironias e castigos, e é possível estabelecer como outros núcleos de 

sentidos o conformismo e apatia diante da escola e a crença de não competência aos 

propósitos escolares. 

Assim, como a escola é um ambiente hostil, vergonhoso e penoso para Kayque, fica 

claro que suas perspectivas de futuro se concentram num núcleo de sentido onde estão 

desvinculadas das promessas escolares e ligadas ao ambiente onde ele se sente mais 

acolhido, a família. 

 

5.3.10 Elias 

Indicadores Elias 

1. Sentimento de que recebe uma relação afetuosa e cuidadosa da família. 

2. Família acredita nas possibilidades de sucesso escolar dele. 

3. Relação ambígua com a escola, ao mesmo tempo em que acha um lugar alegre, 
parece não se sentir totalmente integrado a ela. 

4. Crença de que o bom aluno está associado mais a um fator comportamental do que 
ao intelectual.  

5. Perspectiva de futuro associada à família e dissociada da escola. 

 

Pelos indicadores 1 e 2, Elias vive num ambiente familiar acolhedor e que tem 

crenças mais positivas em relação às suas possibilidades de sucesso escolar. Isso de alguma 

forma torna Elias mais confiante de suas possibilidades de conquistas intelectuais apesar da 

adoção de um comportamento retraído em sala de aula. Podemos dizer que os significados 

compartilhados na escola de desqualificação da família, de interações agressivas entre os 

colegas e da disciplina mantida pelo medo, ironias e castigos, faz com que possamos 
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afirmar acerca da constituição de um núcleo de sentido de um hiato entre vida escolar e 

vida familiar e de conformismo e apatia diante da escola. 

Essa ambivalência em relação à escola faz com que suas perspectivas de futuro não 

estejam vinculadas às conquistas escolares, funcionando assim como um núcleo de 

sentido. No entanto, essas perspectivas são positivas sobre si mesmo, revelando uma boa 

estima por si.  

Diante dos dados apresentados aqui, podemos dizer que quanto mais indicadores 

levantados para um sujeito, mais complexas, e por vezes contraditórias, são suas relações 

com o fenômeno em estudo. 

O significado de professor amigo apareceu no discurso da professora Jane, mas não 

vimos uma influência grande dele sobre os indicadores dos alunos, a ponto de podermos 

apontá-lo como co-construtor de um núcleo de sentido. Tal fato pode sinalizar uma 

generalização teórica interessante, a de que significados tendem a se afinar mais com os 

indicadores congruentes. E aqueles significados mais divergentes dos indicadores do 

sujeito tendem a ter menos força na construção de núcleos de sentidos. 

 

 

5.4 A construção das categorias informacionais e as generalizações 

 

Reunimos os núcleos de sentido em categorias informacionais mais gerais para dar 

conta de generalizações dentro do espectro teórico. Assim, nesse momento, os núcleos de 

sentido reunidos por semelhanças (emocional e simbólica) vão compor vetores das 

tendências emocionais e simbólicas dos alunos frente ao fenômeno do fracasso escolar. 

Com isso, poderemos tecer considerações e análises sobre as dinâmicas dessas categorias e 

suas relações com os conceitos de Sentido e Significado e a Teoria da Subjetividade de 

González Rey.  Ao final, poderemos compor proposições de como se veem e do que 

esperam de si os alunos com histórico de fracasso escolar. 
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Este último passo da análise dos dados faz um movimento entre o empírico e o 

teórico e entre o particular e o geral, tentando romper com essas dicotomias a fim de levar 

os estudos em psicologia para o conhecimento das diferenças dos sujeitos. 

Agrupamos os núcleos de sentido nas seguintes categorias informacionais: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na categoria Relação de afastamento com a escola, vemos que se agrupam todas as 

emoções, simbolizações e comportamentos que fazem com que o aluno não incorpore a 

escola dentro dos valores daquilo que é importante para a sua vida. Essas relações de 

afastamento são vistas através de comportamentos de não execução das tarefas, 

retraimento, faltas frequentes, esquecimento de livros e de demais materiais escolares.  

O que percebemos é que apesar da escola estar inserida fisicamente na comunidade, 

simbolicamente ela figura mais como um castelo. Não dialoga com seu entorno. Acaba 

funcionando como um mundo à parte do acontece no dia-a-dia de seus alunos e suas 

famílias. Não é vista como uma parceira, mas uma cobradora de resultados e de frequência 

para garantir, muitas vezes, a possibilidade de recebimento de auxílios governamentais.  

Distanciamento afetivo da 

Conformismo e apatia diante da escola 

Crença de não competência para os propósitos escolares 

Falta de valor e importância à escola 

Relação de 
afastamento 
com a escola 

Hiato entre família e escola 
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O afastamento com a escola é tanto, que nas perguntas sobre “o que gosta na escola”, 

“o que não gosta” e “o que gostaria que a escola tivesse”, os alunos não conseguiram dar 

respostas muito elaboradas. Em geral responderam que gostam de tudo, uma resposta, 

portanto, bastante evasiva. E poucos conseguiram eleger algum aspecto que não gostam. 

Situação semelhante apareceu na pesquisa de Tacca e González Rey (2008), que procuram 

acessar a produção de sentido subjetivo gerada nas situações escolares numa turma de 5º 

ano do Ensino Fundamental entre alunos com dificuldade de aprendizado. Os autores 

também encontraram comportamentos alheios e descompromissados dos alunos e uma 

dificuldade grande em imaginar que a escola possa possibilitar o aprender de outras 

formas.  

Assim, como na pesquisa de Tacca e González Rey (2008), os desejos de melhorias 

dos alunos sobre a escola recaem, em sua maioria, sobre melhorias nas condições físicas 

daquela. Não aparecem reivindicações ligadas ao processo de ensino. 

Na nossa pesquisa, concluímos que esse sentimento em relação à escola provém tanto 

de relações familiares de pouco cuidado e atenção às demandas escolares, a falta de 

expectativa sobre os filhos – porque muito provavelmente são pais que vieram de histórias 

de fracassos escolares também, portanto, não veem a escola como uma possibilidade de 

mobilidade social e intelectual –quanto das atitudes de baixa expectativa que são devotadas 

a esses alunos dentro da própria escola.  

Encontramos, na maioria dos alunos com histórico de mau desempenho, sentidos 

relacionados com famílias afastadas da escola associados aos significados também 

negativos devotados sobre eles e um tratamento na escola de ironia, pouco respeito e 

acolhimento. Essa associação pode gerar os piores resultados, porque o aluno não encontra 

apoio em nenhuma relação, nem com os colegas. Acreditamos que esses casos são os mais 

suscetíveis de evasão escolar e da constituição de uma personalidade retraída, de falta de 

crença em suas possibilidades intelectuais e sociais. Suas expectativas sobre o futuro 

tendem a ser menos elaboradas e sempre desvinculadas de conquistas escolares.  

Outra situação observada é quando o aluno recebe apoio da família, tem uma família 

que cuida dele, mas é hostilizado na escola seja por professores e/ou colegas pelo seu baixo 

desempenho e comportamento. Neste caso, o que aparece é uma espécie de uma aliança 

familiar e uma negação da escola. Ou seja, por que enfrentaria sua dificuldade em um 

ambiente hostil (escola) se sua família não valoriza isso e nem acha que seu futuro depende 
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da escola, nem ele tem exemplos visíveis de vida sustentada e/ou pautada no bom 

desempenho escolar? O aluno mantém uma relação com a escola de mera obrigação, mas 

de não conexão com o restante de sua vida – que é vivenciada como melhor do que o 

tempo que passa na escola. Vemos que os sentidos gerados no seio familiar são 

suficientemente acolhedores para dar ao aluno um jeito mais confiante em si mesmo, mas 

afastado de uma crença de conquistas intelectuais. Seu futuro é sempre visualizado de 

forma feliz, ao lado da família, mas longe de relações escolares.     

Nesse caso, vemos como os sentidos familiares, se afetivamente positivos para o 

aluno, são fortes para assegurar uma subjetividade mais positiva sobre si, apesar do mau 

desempenho escolar.  

Como afirma Patto (2008), os alunos com histórico de fracasso, antes da escola, 

viviam em casa ou na rua, sem ser submetidos a nenhum sentimento de falha ou 

dificuldade na convivência diária; sensações que será o cotidiano escolar responsável por 

fazer despontar. Dessa forma, não fica difícil imaginar as relações de afastamento com a 

escola que vimos surgir em nossa pesquisa. Os alunos tendem a se afastar emocionalmente 

e em termos de compromisso e engajamento com uma instituição que provoca neles 

vivências de papéis e sentimentos negativos. 

A outra categoria criada é Escola como ambiente de afetos positivos. Aqui estão os 

núcleos de sentido que fazem relação com sentimentos, simbolizações, e comportamentos 

dos alunos de aproximação positiva com a escola. O que observamos são alunos que, 

apesar do mau desempenho, revelam mais preocupação com as questões e tarefas 

escolares, que faltam menos, que gostam de ir à escola, valorizam as relações interpessoais 

que estabelecem lá. Em geral, esses alunos têm sentidos familiares de rejeição ou pouca 

atenção e encontram na escola a possibilidade de ocupar outros papéis. 

 

 

 

 

 

Boa relação afetiva com a escola 

Vontade de ocupar lugar positivo na família e na escola 

Escola ambivalente: busca acolhimento e se 
defende das repreensões. 

Escola como 
ambiente de 
afetos positivos 
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Infelizmente, os significados de afetos positivos da escola para com esses alunos 

foram muito pouco observados. Então os significados negativos da escola parecem se 

juntar mais facilmente com os sentidos negativos advindo das relações familiares gerando 

comportamentos também retraídos e de pouca expressão. Esses alunos, mesmo valorizando 

a escola, são frequentemente desqualificados, ou não valorizados como esperariam, pelas 

professoras e recebem tratamento semelhante dos colegas. Tendem a não reagir a nada 

disso e estão sempre dispostos a se entreter numa tarefa ou qualquer outra solicitação 

escolar. 

Acreditamos que, se esses alunos recebessem significados mais positivos e 

estimulantes na escola, poderiam construir um núcleo de sentido mais forte, que poderia 

levar a uma motivação e identificação maior com a escola, gerando um acréscimo na 

estima por si e muito provavelmente uma melhora no desempenho acadêmico. 

Em todos os casos, mas principalmente nesses, parece-nos que falta uma 

compreensão por parte da escola e professoras de como a escola pode ser potente para a 

vinculação de outros papéis na vida dos alunos. Mas o que acontece é que os alunos que 

parecem mais visivelmente esquecidos ou desleixados por suas famílias são confirmados 

pelas professoras. Elas, por discordarem desse papel familiar, ao invés de darem a esses 

alunos a possibilidade de serem incentivados, recebem sempre o significado de que são 

maus alunos por conta de suas famílias. E esse tratamento é repetido pelos colegas 

também.  

Kupfer (2003) diz que em toda relação de aprendizagem há implicações emocionais 

no processo do pensar. Sendo assim, a aprendizagem não está restrita às estruturas 

cognitivas e podemos, dizer, então que os sentidos e significados que constituem a 

configuração subjetiva do aluno estão influenciando seu processo de aprendizagem escolar.   

Dessa forma, como bem conclui Cardinalli (2006) em sua pesquisa: 

Experiências de medo, constrangimentos, sucesso, fracasso, inferioridade, comparações com outros, etc. 
vividas no ambiente escolar e em outras esferas da sociedade vão configurando uma rede de sentidos 
subjetivos que interferem na maneira como o indivíduo se posiciona diante de uma situação de conflito ou 
fracasso. (p. 32) 
 

A escola deveria ser uma referência de integração, de afetos positivos, onde o aluno 

se sentisse livre para explorar suas possibilidades de conhecer, para se expressar. Poderia 
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possibilitar a produção de sentidos subjetivos que favorecessem a aprendizagem. Mas não 

encontramos comportamentos consistentes nessa direção. Os poucos significados que 

encontramos, como o professor se vendo como um amigo, alguém que escuta e dá 

incentivo, aparecem como muito pouco dominantes e parecem perder seu potencial de 

mudança frente a tantos outros significados no caminho inverso. 

A atitude de conversar com os alunos, buscando entender suas razões e motivos, ao 

invés de puni-los, poderia ser uma forma muito mais efetiva de disciplinar e de obter a 

confiança e comprometimento deles.  Mas, pelo visto aqui, a sala de aula tem sido 

concebida pelas professoras como um espaço de controle, de obediência e de punição. 

Nenhuma das professoras sugeriu, por exemplo, a aproximação das crianças retraídas 

com as outras da turma, como uma forma de amenizar a timidez ou melhorar sua vivência 

em sala de aula. Parece que o professor vê cada criança individualmente e não como 

pertencente a um grupo do qual fazem parte outras crianças com possibilidade de trocas 

recíprocas, de aprendizados. Os colegas, nesse sentido, mesmo os que têm um bom 

relacionamento entre si, não são vistos como potenciais agentes de mudanças.  

Assim, semelhante aos achados de Cardinalli (2006) – que estudou as dificuldades de 

aprendizagem sob o viés da Teoria da Subjetividade de González Rey – o espaço de 

interação entre os alunos não é utilizado pela professoras como forma de incentivar a 

aprendizagem. O que vimos foi que as professoras são omissas em combater as interações 

negativas e desqualificadoras entre os colegas. 

Esse comportamento demonstra o tipo de relação que a professora estabelece com 

seus alunos no espaço escolar. Não vê a escola como um lugar de trocas interpessoais mais 

amplas, onde as crianças estão em constante relação umas com as outras e podem aprender 

entre si. São encarados como imaturos, sem interesse pela escola, com dificuldades de 

aprendizagem como um mal enraizado e de difícil recuperação. Mesmo a professora que 

tem atitudes mais afetivas com os alunos não estimula as trocas interpessoais e a parceria 

interpessoal. Resultados semelhantes encontraram Tacca e González Rey (2008) ao 

perceberem que os professores ainda veem seus alunos baseados em crenças de que eles 

são sujeitos com características imutáveis, cuja hereditariedade e/ou meio social são os 

responsáveis pela falta de sucesso escolar. 
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Acreditamos que tudo isso tem contribuído para a hostilidade entre colegas, para o 

retraimento, apatia e conformismo dos alunos com mau desempenho e para fazer da escola 

um lugar pouco acolhedor.  

Os alunos pesquisados que têm bons sentimentos em relação à escola têm, em geral, 

fantasias sobre carreiras profissionais em suas expectativas futuras, mas sem muita 

elaboração, sem reflexão ou com muita ingenuidade, revelando, a nosso ver, a falta de 

acolhimento, elaboração e orientação de seus desejos sobre si. 

A próxima categoria de informação reúne núcleos de sentido sobre as Expectativas 

positivas sobre a vida. Como o próprio nome diz, nesta categoria estão os sentidos 

referentes às perspectivas positivas de vida que os pesquisados sonham e fantasiam sobre 

si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De alguma forma, essas duas próximas categorias já foram abordadas nas duas 

anteriores, pois acabamos nos referindo às expectativas sobre si e futuro. Isso se deve ao 

fato de que essas categorias informacionais não são estáticas, são dinâmicas e só podem ser 

melhores compreendidas em termos relacionais. 

 Os sentidos aqui reunidos têm diferentes explicações e formas de constituição, mas 

se referem sempre a uma visão positiva de si mesmo com a escola ou apesar da escola.  

Temos o caso, por exemplo, da aluna Daiane, que possui crenças bastante positivas 

sobre si, revelando uma estima bem elevada e que, no entanto, é tratada na escola, por 

Perspectiva de futuro ligada à escola 

Crença positiva sobre si mesmo, estima por si 

Expectativas 
positivas 
sobre a vida 

Idealização de futuro desvinculada das promessas escolares 
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alunos e professores, de forma sempre a explicitar sua falta de interesse e mau 

desempenho. Tal fato enfatiza a questão de que os sentidos subjetivos não são formados a 

partir de um único lugar de interação, mas dialogam sempre com outras esferas sociais da 

vida do sujeito e por isso, temos padrões de personalidade tão diversos quanto diversos são 

os sujeitos. Como afirma González Rey (2003), os comportamentos diferenciados estão 

relacionados à condição subjetiva de cada sujeito. Essa condição sintetiza os sentidos 

constituídos pelas múltiplas experiências sociais ao longo de sua história individual. 

Dessa forma, podemos dizer que o fato de ser tomado como um mau aluno na escola, 

não é preponderante para determinar uma baixa estima por si ou ter uma perspectiva 

negativa sobre a sua própria vida. O que achamos aqui é que os alunos, apesar do 

tratamento negativo que recebem na escola, podem ter expectativas bastante positivas 

sobre suas vidas. O que tende a acontecer é que essas expectativas se afastam da conjunção 

com a educação formal, o aluno se afasta afetivamente da escola no sentido de não 

depositar nela a responsabilidade da realização dos seus desejos.  

Pensando isso em termos sociais e educacionais, e não apenas psicológico, apartar a 

escola dos seus desejos sobre si, deve aumentar a possibilidade de desperdícios de recursos 

educacionais e da baixa qualificação de mão de obra. O que, em última instância, é ruim 

para o desenvolvimento de qualquer país. 

A última categoria informacional denominamos de Falta de expectativas sobre a 

vida. Aqui reunimos os núcleos de sentido que se referem a uma ideia de si pouco 

desenvolvida quanto a desejos e fantasias futuras. Aqui o núcleo “idealização de futuro 

desvinculada das promessas escolares” se repete pois vimos que esse núcleo pode fazer 

parte, a depender de cada caso isolado, de ambas as categorias. Encontramos alunos onde 

aparecia a desvinculação do futuro com a escola e um empobrecimento de sua visualização 

de futuro, mas, também, alunos que tinham desejos e ideias sobre si mais elaborados e 

criativos, e completamente apartados de uma relação escolar. 
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Normalmente, os alunos que apresentaram, ainda que indiretamente, famílias menos 

comprometidas com seus cuidados e atenção e, muito menos, com as questões escolares, 

foram aqueles que se mostraram mais evasivos nas suas falas e associações sobre as 

perspectivas futuras.  

Pode-se argumentar que por suas idades é muito cedo para se ter uma elaboração 

acerca do futuro.  Mas não estamos nos referindo a uma certeza profissional mais 

elaborada, mas, sim, à capacidade infantil de projetar seus desejos e fantasias sobre a sua 

vida que está por vir. Isso nos parece uma característica normal no tipo de sociedade em 

que vivemos e perfeitamente possível de ser esperada desses alunos – como, aliás, foi feita 

da forma presumida por uma boa parte deles. 

Então, nos parece que os alunos que tem “falta de expectativas sobre a vida”, uma 

“relação de afastamento com a escola” e uma família ausente de afetos e cuidados e 

descrente de interesses escolares sobre o filho, esses alunos parecem ser os que se 

encontram em maior vulnerabilidade social. Quando se associa a tudo isso uma escola que 

não consegue ser acolhedora, que não dá a esse aluno a possibilidade de ocupar e 

representar outros papéis sociais, nos parece que essa vulnerabilidade torna-se ainda maior 

e talvez com poucas alternativas de recuperação.   

Acreditamos que a partir do trabalho de afetos positivos as professoras poderiam 

fazer a aprendizagem mais efetiva e um motivo de orgulho e motivação pessoal para o 

aluno. Como afirma Cardinalli (2006), se a experiência escolar for geradora de sentidos e 

significações que levem ao desenvolvimento de novas configurações subjetivas, 

permitindo a construção de uma melhor autoestima, ele muito possivelmente terá melhores 

condições de enfrentar as dificuldades do processo educativo.   

Mas se isso não ocorre, o que teremos é que esse aluno chegará à fase adulta com 

uma descrença intelectual de si muito grande e, provavelmente, com histórico de evasão 

escolar. Consequentemente, não terá uma qualificação profissional que, além de garantir 

uma empregabilidade, dá, certamente, um papel social importante na constituição subjetiva 

de si.  

De uma forma geral, os achados mais significativos elaborados por nós referem-se às 

relações entre os sentidos subjetivos e os significados prevalentes no espaço escolar. Para 

as professoras pesquisadas, as famílias são largamente culpadas por não estimularem o 
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aluno no processo de aprendizagem e nem valorizarem a instituição escolar. Falamos em 

culpa e não em responsabilização porque queremos enfatizar que nos parece que o 

comportamento das professoras está muito mais calcado em fazer críticas desqualificadoras 

sobre as famílias de seus alunos, inclusive e principalmente na presença deles, do que em 

selecionar o que essas famílias poderiam fazer de diferente para obter uma melhora no 

aprendizado de seus filhos.  

O que se sobressai, então, é a velha teoria da carência cultural que acaba por 

condenar previamente os alunos por conta do meio sócio familiar de onde provêm. Essa se 

mostrou uma barreira muito difícil de ser vencida, pois não se trata de significados 

partilhados apenas no espaço escolar, mas também dos sentidos pessoais das próprias 

professoras. 

A aprendizagem é vista basicamente como um processo meramente cognitivo e as 

interações positivas entre os alunos não são estimuladas. González Rey (1995) diz que a 

comunicação interativa é muitas vezes desvalorizada no ambiente escolar, que tende a se 

centrar mais na aprendizagem de conteúdos escolares. E foi justamente isso que 

observamos. As possibilidades de desenvolvimento emocional, com trocas de afetos 

positivos, e as conversas que não sejam voltadas ao conteúdo escolar são momentos raros. 

Os discursos das professoras, quando não versam sobre conteúdos, são quase sempre um 

discurso unilateral, onde apenas elas falam, com um intuito disciplinar, normativo.  

As professoras se esquecem de que se pode conhecer também pelos sentidos, pela 

experiência de tocar, de ser contaminado por um entusiasmo, por uma emoção que motive 

o aluno a ir adiante na busca pelo conhecimento de algo. Aprende-se, acima de tudo, pela 

convivência com a liberdade de pensar, pelo prazer em trocar experiências, por se sentir 

importante no processo de aprendizagem, fazendo sentido para si do conteúdo ensinado. 

Acreditamos que só existe aprendizagem de fato onde há um envolvimento emocional, um 

encantamento por algo. 

Mas o que temos visto é o quanto a escola tem representado um lugar de obediência, 

medo, dificuldades e de pouca promoção de desenvolvimento de características positivas 

para os alunos. Dos alunos espera-se o cumprimento das obrigações. O aluno bom é aquele 

que não incomoda o trabalho do professor, que não faz barulho. O aluno é normalmente 

notado quando atrapalha a ordem, quando é indisciplinado: ações que podem ser encaradas 
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como tentativas últimas de ser escutado, de que os seus interesses sejam considerados, 

como sujeito da aprendizagem. Ainda se pensa, pelo que emergiu nos discursos, no aluno 

como sujeito passivo do processo, como aquele que ainda não é dono das suas vontades, 

que não tem um saber sobre si. 

Depois de passar tardes e manhãs na escola, observando, anotando, saía quase 

sempre com a impressão de que lá se faz um acolhimento pela metade. E me perguntava se 

não estaria cobrando demais do papel da escola e das professoras. Mas esses discursos 

desqualificadores em nada podem ajudar na boa relação do aluno com a escola, no seu 

engajamento com os assuntos escolares. Dessa forma, o espaço escolar vai continuar sendo 

um lugar em certa medida hostil e levará a um gradual afastamento dos alunos. 

Afastamento, acredito, primeiramente afetivo e depois físico mesmo, representado através 

da evasão. Ao que parece, aquilo que a escola tem se tornado familiar aos alunos é com os 

discursos negativos sobre si, certamente ouvidos no ambiente familiar.  

Não observamos discursos que tenham apontado para um professor com um papel 

mais ativo, mais responsável por incentivar e dialogar com o aluno, perceber suas 

deficiências, compreender seus problemas e procurar soluções conjuntas, seja através da 

interação com os colegas, seja numa relação mais ativa por parte do professor. Ou seja, 

como já observado em nossa dissertação de mestrado (Mesquita, 2005) a escola continua 

sendo vista como um não lugar para se vivenciar a infância, mas, sim, para aprender 

conteúdos formais e se disciplinar.  

As normas disciplinares são utilizadas muito mais para tentar resolver problemas de 

comportamento do que para promover relações e interações positivas entre os alunos. As 

professoras estudadas parecem não se perceberem como agentes potencialmente 

promotoras de outras relações no ambiente escolar que não seja exclusivamente a 

aprendizagem de conteúdos e “boas” regras para se comportar. Para elas, os alunos com 

problemas devem ser entregues à responsabilidade familiar.  

No que tange às famílias, vimos o quanto elas funcionam como elementos de 

produção de sentido subjetivo, pelo tipo de relacionamento que estabelecem, pelo valor 

que dão à escola e consequentemente com as oportunidades que oferecem de 

desenvolvimento a seus filhos. Vimos que o quando um núcleo de sentido familiar é forte 

(relaciona indicadores positivos sobre a criança), pode fazer com que o aluno tenha uma 
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percepção positiva de si apesar do seu mau desempenho e das vivências, muitas vezes 

desqualificadoras, que passa na escola. Os sentidos produzidos a partir das relações 

familiares são bastante influentes para mediar as relações escolares.  

Observamos que mais prejudicial para os alunos são os sentidos formados a partir de 

uma descontinuidade entre os interesses da família e da escola. Para Glória (2003), tornar o 

aluno bom em seu desempenho acadêmico não é possível sem um verdadeiro 

envolvimento da família no processo educacional escolar. E, de acordo com sua pesquisa, 

isso parece difícil de acontecer nas classes menos favorecidas socioeconomicamente 

porque elas não investem com convicção na educação escolar nem tempo e nem dinheiro. 

Não possuem um projeto de longo prazo orientado para a escolarização dos filhos, a 

atenção à vida escolar é dada de forma muito inconstante e pouco rigorosa.  

Chegamos a conclusões semelhantes diante dos nossos dados. É difícil um aluno se 

empenhar na escola, um ambiente muitas vezes tão pouco familiar à sua vida, se não 

recebe uma expectativa ou apoio de sua família. Assim como Glória (2003), percebemos 

que as famílias acreditam que independente do que façam em prol da escolarização, o 

sucesso escolar de seus filhos é visto como uma realidade muito remota. Foi isso que 

concluímos a partir das relações que pudemos estabelecer nos discursos e produções dos 

alunos nas quais sobressaíam os indícios de relações estabelecidas com suas famílias e 

destas com a escola. 

Olhando para os alunos, para essas relações estabelecidas e suas perspectivas de 

futuro, vemos o funcionamento das configurações subjetivas atuando e a interdependência 

dos núcleos de sentido. Quanto mais esse aluno é “abandonado” pela família e pela escola, 

parecem ser maiores as suas chances de agravar o seu mau desempenho escolar, de manter 

essa relação de afastamento com a escola e subsistir a crença de que tem incapacidades 

pessoais para melhorar o desempenho acadêmico. Suas fantasias e imaginações sobre sua 

vida são empobrecidas, pouco elaboradas. Essa talvez seja uma das características mais 

preocupantes dentro de um pensamento psicológico. Criança precisa sonhar, faz parte de 

seu amadurecimento emocional, é a fase de criar histórias poderosas e fantasiosas sobre si. 

Mas o que vi, entre esses alunos “abandonados”, foi retraimento, apatia, dispersão e baixas 

expectativas sobre si.  
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Entre todos os pesquisados, parece que a escola e seus conteúdos têm uma regra à 

parte da realidade em que vivem no seu dia-a-dia. É como se, no fundo, eles achassem que 

nunca vão dominar ou fazer parte deste tipo de conhecimento. O funcionamento da escola 

escapa às suas compreensões. As professoras são encaradas como detentoras do saber, e 

um saber que parece não ao alcance deles. Se aprenderem um jeito de fazer algum 

exercício nunca ficam totalmente seguros sobre isso; é como se qualquer palavra da 

professora tivesse o poder de negar a lógica aprendida anteriormente. Curioso isso, pois o 

conteúdo escolar está baseado na ciência, cuja prerrogativa é justamente de ser um saber 

democrático, ou seja, que se passe a lógica do método e que qualquer sujeito de posse disso 

possa produzir e reproduzir conhecimento.   

Quase não há contestação, quase não há perguntas para tirar dúvidas, muito menos 

para inserir um ponto de vista diferente do apresentado pela professora. É somente na hora 

da desqualificação a outro colega que os vi, mais frequentemente, se manifestando, falando 

alto na sala. É como se nesse momento, a escola se tornasse familiar, e, aí sim, se sentem à 

vontade; a descontração é geral.  

Dessa forma, o que vemos é que o aprendizado escolar não está fazendo sentido para 

esses alunos. O aprendizado, quando acontece, se resume, na grande maioria, a um 

aprender a reproduzir; por isso tamanha insegurança. De acordo com Charlot (1996), para 

os alunos com mau desempenho acadêmico, o sentido da escola não passa pelo querer 

apreender um saber, mas, sim, pela perspectiva futura de aprender uma profissão e, assim, 

garantir um emprego, poder melhorar de vida. O autor argumenta que esses alunos 

acreditam que apenas basta frequentar a escola para assimilar o saber, como uma espécie 

de mágica. 

Também observamos relações semelhantes em nossa pesquisa. Eles não entendem 

bem aonde ir nem para onde a escola quer levá-los. Muitas vezes acham que apenas se 

comportando bem, ficando quieto, é o suficiente para ser considerado um bom aluno. 

Assim como observaram Tacca e González Rey (2008), os alunos querem a aprovação, que 

lhes trará a continuidade da escolarização, porque entendem que isso pode promover um 

futuro melhor. De fato, sempre que perguntados para que a escola servia, ouvia respostas 

automáticas do tipo: “para aprender”, “para ter um futuro melhor”, mesmo que essas frases 

não proviessem de uma reflexão maior.  
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A escola é outra realidade, com suas regras, e os alunos não sabem como se 

comportar da forma correta. Perdem-se nas contas de suas reprovações, o que demonstra 

que estão muitas vezes alheios ao seu próprio processo educativo. A aprovação fica 

parecendo um acontecimento que está muito mais à mercê da decisão das professoras, de 

sorte talvez, do que do próprio empenho pessoal. Ou melhor, parece-nos que falta a esses 

alunos saber de que forma se empenhar, o que fazer, para obtê-la.   

Não notamos sentimentos de culpa relacionados ao mau desempenho dos alunos. 

Não se trata de culpa o sentimento que predomina. Não há culpa por ser um mau aluno. O 

problema é diferente. Há é uma falta de envolvimento com as questões escolares. A escola 

não é uma grande preocupação porque, para a maioria desses alunos, ela não está associada 

à manutenção de sua vida futura. 

Assim como observado na pesquisa de Abramowicz (1997), que objetivou traçar o 

perfil de jovens que repetem em suas escolaridades, os alunos repetentes vivem entre essa 

vontade de ir para frente, passar de ano, e de, ao mesmo tempo, querer estar fora da escola, 

como foi o caso de Lívia Bruna, Danilo, Juliana, Daiane e Jonas. Outros parecem não se 

importar com suas vidas acadêmicas, estão na escola por obrigação, por imposição familiar 

(mas sem sentido), como parece ser o caso de Marcos, Kayque e Gabriel.  

Dessa forma, a repetência, o mau desempenho passa a ser visto como algo normal, e 

muitas vezes como uma questão aleatória de sorte. Dizem quase que automaticamente que 

a escola é importante, mas essa importância passa bem longe de uma integração à suas 

vidas. Ela é uma obrigação a cumprir, mas não uma necessidade internamente motivada 

ou, pelo menos, motivada por seus familiares.  

Zago (1994) diz que as famílias de camadas populares tendem a atribuir importância 

à escolarização dos filhos, por considerarem a escola como um fator para ascensão 

ocupacional e melhores condições de vida. Não fizemos perguntas diretas às famílias, mas 

procuramos informações das relações destas com a escola a partir dos relatos dos alunos. 

E, de fato, apareceu em nossa pesquisa sempre referências positivas desses sobre a escola, 

como aquela que garante um futuro. Mas essa afirmação apareceu somente de uma forma 

mais racional, num discurso mais direto. Quando cruzamos essas respostas com dados 

menos estruturados, ligados a emoções, vimos o quanto a escola está afastada de um lugar 

efetivo de importância na vida desses alunos. Por isso é tão importante o estudo dos 

sentidos, porque ao trabalharmos com os indicadores, provavelmente chegamos mais perto 
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das configurações particulares e a uma complexidade maior, muitas vezes com elementos 

contraditórios, no entendimento do fenômeno. 

No final do tópico anterior, observamos como um significado positivo (professor 

amigo) teve pouca aderência no estabelecimento de relações com os indicadores pessoais 

dos alunos. Esse dado é importante, pois nos permite estabelecer alguma contribuição à 

teoria de Significado e Sentido de Vigotski e à Teoria da Subjetividade de González Rey – 

visto que são teorias, no nosso entendimento, complementares. Deste modo, podemos dizer 

que num espaço social produtor de significados, como é a escola, os alunos estão mais 

sujeitos a absorver aqueles mais prevalentes e que mais se afinam com seus indicadores 

pessoais. Esse é um dado interessante para pensarmos nos trabalhos de intervenção a fim 

de propor medidas para a produção de novas relações com a escola e melhor 

aproveitamento e rendimento escolar.  

O levantamento desses indicadores foi importante para vermos os núcleos de sentido 

mais dominantes e propor, portanto, a inserção de novos significados a partir da orientação 

entre as práticas e discursos escolares. Feito isto, é preciso trabalhar modos para que esses 

novos significados positivos encontrem espaços de aderência nos indicadores dos alunos, 

quando estes tendem a ser mais negativos. Isso nos parece um tema importante de 

pesquisas futuras para que possamos desenvolver métodos mais efetivos de construir 

mudanças sociais. 

Dessa forma, vimos como os significados e sentidos se relacionam na configuração 

subjetiva dos alunos com histórico de fracasso escolar. Podemos dizer que as categorias 

com mais núcleos de sentido associados, são as mais presentes e fortes na constituição 

subjetiva dos alunos.  

Acreditamos que essa conformação e postura de análise que construímos apontam 

caminhos para estudos de maior complexidade e para que possamos entender as relações 

entre os sentidos em seus diferentes núcleos de atuação e formação. 

Não basta assegurar apenas o livre acesso de todas as crianças à escola. A democracia 

escolar não pode parar por aí. Como argumenta Abramowicz (1997), é preciso que nas 

escolas caibam também as diferenças, como é o caso das crianças com histórico de 

fracasso escolar, com os casos de multirrepetência. É certo que a escola sozinha não pode 
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fazer tudo, mudar toda uma realidade, mas pode, com certeza, fazer bem mais por esses 

alunos. 

É preciso entender que o mau desempenho escolar é de certo modo uma atitude de 

transgressão. As notas baixas, as faltas constantes, a recusa em fazer os deveres de casa, a 

agressividade, a bagunça são formas de comunicação. Esses alunos estão, através desses 

comportamentos, metaforicamente gritando para as professoras e toda a instituição escolar 

que precisam de mudanças, que precisam ser acolhidos.  
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6.0 Considerações Finais 
 

 

 

 

Conforme abordado neste estudo, a escola passou a ser um lugar reservado à criança 

(Ariès, 1981; Boto, 2003), a fim de civilizá-la e prepará-la com certas competências para 

adentrar o mundo adulto. De acordo com Duarte (2001), a sociedade Moderna chegou a 

um estágio de complexidade, no qual não é mais possível a transmissão do saber cultural 

meramente com o convívio social, a criança precisa, para tanto, de um processo educativo 

direto e intencional que é realizado pela instituição escolar.  

Frequentar uma escola significa, portanto, cumprir o roteiro dessa instituição social e 

se adaptar as suas normas e regras para que haja a transmissão dos saberes culturais que 

uma dada sociedade necessita. Dessa forma, a criança vai sendo ajustada numa disciplina 

esperada pela instituição escolar, através da conscientização de que ali existem regras de 

comportamentos que precisam ser obedecidas, e expectativas cognitivas a serem 

cumpridas. No entanto, esse planejamento social não se dá numa linha reta de resultados 

perfeitos. Ao longo do caminho, percebe-se que algumas crianças têm mais dificuldade que 

outras na assimilação e reprodução do que a escola ensina e espera de cada aluo. 

A revisão da literatura nacional e internacional acerca da relação entre infância e 

escolarização indicou que, a partir do século XIX, surgiram estudiosos primeiramente da 

área da Educação e, logo depois, também da Psicologia, interessados em entender os 

motivos e razões para o fracasso escolar. Esses estudos baseavam-se em testes 

padronizados e medidas de eficácia. No Brasil, de acordo com Cardinalli (2006), só após o 

movimento da Escola Nova (1920 a 1960) é que o fenômeno começou a ser entendido de 

uma forma multifatorial, levando em conta medidas orgânicas, cognitivas, afetivas, sociais 

e pedagógicas.  
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O objetivo da nossa pesquisa tentou sair da posição de olhar para o que causa o 

fracasso escolar e se centrar naquilo que tal fracasso pode estar causando em suas vítimas. 

Para tanto, buscamos estudar as diferentes configurações subjetivas dos alunos com 

histórico de fracasso escolar numa dada escola. Estudamos os processos de subjetivação 

inseridos numa relação com o campo da educação. Dessa forma, este estudo se justifica 

como um problema a ser resolvido dentro do campo da Psicologia. 

As concepções acerca da constituição social do sujeito, da relação dialética entre 

individual e social e dos significados e sentidos que se evidenciam na abordagem 

Histórico-cultural em Psicologia e, mais especificamente, na teoria de Vigotski e na Teoria 

da Subjetividade de González Rey, foram adotadas neste estudo. Deste modo, a 

individualidade é construída continuamente através das interações sociais, da negociação 

de significados e construção de sentidos.  

Os significados sociais não podem ser considerados como uma influência externa que 

determina isomorficamente os sentidos subjetivos. Os sentidos se configuram a partir de 

sujeitos individuais, de suas experiências particulares, que estão numa constante relação de 

influência recíproca com os significados. De acordo com González Rey (2004a), a 

produção de sentido é inseparável do contexto e das formas complexas de organização 

social.  

Falar em configuração subjetiva, em sentidos pessoais, nos leva para uma Psicologia 

da compreensão do indivíduo, da particularidade, da diferença. Podemos dizer que uma 

boa parte do conhecimento produzido até então dentro da Psicologia provém de respostas 

diretas dos sujeitos. Pergunta-se, e ele responde, e daí faz-se um tratamento estatístico para 

fazer o levantamento de correlações ou explicações. A base tem sido sempre o pensamento 

cognitivo do sujeito. Essa é a importância dada ao psicológico. Há, assim, quase uma 

identidade entre a cognição e o entendimento do psíquico.  

Pesquisas como essas que nós propomos vão ao encontro da diferença, da 

singularidade do sujeito, em suas expressões, em suas contradições. Dessa forma, o jogo 

intersubjetivo e, com isso, a participação ativa e autoral do pesquisador são a essência da 

produção de conhecimento. Se neste caminho se produz a Verdade, não sabemos, mas 

parece-nos ser um caminho de encontro com aquilo que nos torna diferentes, e, portanto, 
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dá a razão da existência de uma Psicologia. E, sim, isso nós podemos dizer que também é 

ciência. 

Assim, pensando-se a partir dessa concepção, não há como estudar o sujeito levando-

se em conta apenas a sua expressão direta, cognitiva e racional. Para González Rey (2003), 

a emoção está comprometida com os sentidos subjetivos. Dessa forma, precisávamos 

desenvolver um desenho de pesquisa que considerasse as emoções também como objeto de 

estudo e que pudesse tratar de algo tão singular e dinâmico como os sentidos. 

Não foi tarefa fácil e, portanto, não podemos falar de uma certeza na produção de 

dados, mas, sim, numa tentativa de fazê-los. Dessa forma, procuramos, através de uma 

pesquisa qualitativa realizar um trabalho construtivo-interpretativo do conhecimento, pois 

sabemos que todo significado é construído num contexto social; por isso pesquisadores 

distintos podem chegar a interpretações diferentes. O nosso rigor científico esteve em 

deixar bem claro como fizemos para chegar a tais resultados. Seguimos minuciosamente as 

etapas de análise.  Explicamos o nosso desenho e como elaboramos as categorias de 

informação finais. Desta forma, a nossa pesquisa está aberta para que outros pesquisadores, 

diante dos mesmos dados, cheguem a resultados diferentes e possam discutir os nossos 

métodos. Isso torna, a nosso ver, a pesquisa mais científica e sujeita a refutações como 

deve ser qualquer trabalho dessa natureza.  

A maior dificuldade encontrada foi realmente lidar com o volume de dados 

produzidos por diferentes instrumentos, e logo tivemos que nos dar conta que toda 

pesquisa passa sempre por uma escolha e pela necessidade de recortes. A apresentação 

sequencial de cada caso foi necessária para mostrar a construção dos indicadores de cada 

sujeito a partir dos instrumentos utilizados dentro de cada categoria orientadora. De acordo 

com González Rey (2003), a definição de um indicador abre um caminho para a 

formulação de hipóteses que não guardam relação direta com nenhum dos conteúdos 

tomados em separado.  

Dessa forma, na elaboração dos indicadores, fizemos um trabalho de analisar o 

conteúdo expresso pelos pesquisados, suas emoções e contradições, o conteúdo latente do 

dito ou do não dito e, por fim, uma interpretação de tudo isso a fim de buscar linhas de 

análise. Esse não é um trabalho fácil e demandou diversas leituras sobre o mesmo material 

para selecionar os trechos significativos.  
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Por meio da construção dos sentidos subjetivos, que ocorre sempre através da 

interpretação, buscamos acessar aspectos não explícitos da população estudada. Desta 

forma, este estudo se enquadra no aspecto polêmico que González Rey (2005b) credita à 

pesquisa qualitativa: saber o lugar da construção e da interpretação no desenvolvimento de 

uma opção de pesquisa científica. Isso acaba sendo um desafio às formas tradicionais do 

fazer científico. Pois o pesquisador passa a ter um papel muito autoral na produção de 

conhecimento e não aquele que coleta dados para confirmar teorias e testar hipóteses.  

 

A partir daí, fizemos as interpretações necessárias para o desenvolvimento dos 

indicadores, conforme orienta González Rey (2005a, 2005b). A nossa colaboração para um 

modelo de análise está na sugestão e desenvolvimento dos núcleos de sentido e das 

categorias de informação que serviram, principalmente estas últimas, para a elaboração de 

generalizações teóricas. Este modelo se mostrou eficaz porque realmente nos permitiu 

fazer análises que se alternaram em níveis individuais e gerais, funcionando, portanto, 

dentro de uma matriz Histórico-cultural calcada no materialismo dialético. Permitiu 

darmos inteligibilidade ao problema estudado. 

 Deste modo, acreditamos que uma das contribuições do nosso trabalho foi nos 

dedicar a elaborar uma forma de análise de dados qualitativos com foco no estudo dos 

sentidos, ou seja, da singularidade em seu processo dinâmico dialético com o meio social. 

O valor do singular, de acordo com González Rey (2005b) está relacionado a uma nova 

compreensão do teórico. As informações dos casos singulares tornam-se legítimas pelo que 

representam para a teoria sempre em construção.  

O primeiro desafio a ser vencido foi a relação desigual que se colocava entre mim, 

pesquisadora, mas, acima de tudo, adulta, e as crianças, menores, menores em tamanho e 

menores no suposto saber intelectual. Faulkner e Miell (1993) destacam essa questão da 

desigualdade constatando que, na relação estabelecida entre as crianças e o pesquisador, 

acentua-se a necessidade que elas sentem em “acertar” as respostas dadas, em agradar ao 

adulto, dizendo-lhe o que acha que ele quer ouvir. Além disso, os autores ainda consideram 

que é preciso lembrar que as reações da criança são influenciadas pelas características 

pessoais do pesquisador mais as experiências anteriores daquela com adultos.  

Dessa forma, ao estar no ambiente escolar, o maior desafio era desvincular a minha 

presença da das professoras. Elas como adultas têm um papel muito específico dentro da 
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escola: de educar, disciplinar e por isso tendem a receber das crianças, pelo que pude 

observar, certa deferência e também o lugar de detentoras de verdades inquestionáveis 

quando se trata de assuntos escolares. Portanto, ao chegar à escola também como adulta e 

através da apresentação das professoras, minha preocupação, naquele momento, era tornar-

me uma referência diferente, que não suscitasse nos alunos a mesma representação que 

tinham daquelas.  

Foi impossível que os alunos não me notassem quando estava em sala de aula os 

observando. De fato, o pesquisador nunca é neutro, está desde sempre em relação com o 

seu “objeto” de estudo. Várias vezes percebi que diziam ou faziam coisas e buscavam o 

meu olhar. Queriam ver a minha reação. Não sei o que esperavam de mim, acho que às 

vezes queriam o meu olhar de aprovação, outras queriam saber o que eu tanto escrevia. 

Muitas vezes acho que pensaram que eu era uma espécie de professora, que poderia, 

portanto, puni-los, que estava ali para cobrar um comportamento correto.  

Em decorrência disso, podemos apontar que um dos problemas e dificuldades da 

pesquisa foi assegurar que os comportamentos e respostas dos alunos não estavam sob a 

influência da minha presença como pesquisadora, tanto dentro da sala da aula quanto no 

meu papel de “poder” ao inquiri-los com perguntas e testes.  

O que tentei fazer para minimizar essa situação foi um tempo prolongado de 

observação, de modo que minha presença fosse sendo aos poucos tornada familiar e 

buscando ter uma atitude de acolhimento nos momentos de entrevistas. Encorajava-os a se 

expressarem livremente, sem temor, pois não iria julgá-los ou avaliá-los. 

De modo geral, podemos dizer que os objetivos propostos foram alcançados, se não 

em sua totalidade, pelo menos, parcialmente. As configurações subjetivas dos alunos com 

histórico de fracasso escolar foram produzidas a partir do levantamento de indicadores, da 

construção de núcleos de sentido e de suas relações com os significados presentes no 

espaço escolar.  

Dentro dos objetivos específicos, descrevemos o contexto social da escola, inclusive 

do bairro onde está localizada e sua relação com a comunidade. Identificamos as relações 

da criança com a escola e sua família, fato que foi imprescindível para a construção dos 

indicadores. As dinâmicas interativas foram caracterizadas usando-se, principalmente, as 

anotações feitas no diário de campo. As entrevistas das professoras, juntamente com as 
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observações registradas no diário, foram fundamentais para que pudéssemos descrever os 

significados presentes do espaço escolar. O registro das práticas e discursos dirigidos aos 

alunos permitiu conhecer as pressuposições das professoras sobre a construção do 

conhecimento e como compreendem e justificam o desempenho acadêmico deles. 

Todos os instrumentos utilizados com os alunos foram utilizados para caracterizar e 

discutir os sentidos de cada um e como estes implicam as expectativas de futuro daqueles. 

Caracterizamos como significam suas próprias dificuldades de aprendizado, as iniciativas 

de superação que adotam e a suas relações com o contexto escolar. Dessa forma, 

acreditamos ter produzido conhecimento acerca dos processos complexos que constituem a 

subjetividade. 

 

A instituição escolar é um meio de socialização da criança, que lhe fornece 

significados acerca da estrutura social, de índices de comportamento, de regras de 

convivência e de modos de agir. O trabalho de Eccles e Roeser (1999) mostra que, na 

escola, estão envolvidas outras relações que não são simplesmente questões de conteúdo 

acadêmico.  

Assim, como apontam as diversas bibliografias levantadas para esta pesquisa, o 

problema do fracasso escolar é complexo e só pode ser compreendido de forma 

multifatorial. As consequências que gera para as suas vítimas, nosso foco de estudo, não 

vão numa única direção, mas estão estreitamente relacionadas com os núcleos de sentido 

de cada aluno e com as produções de significado vivenciadas cotidianamente no espaço 

escolar. O fracasso é uma realidade ainda bastante presente nas escolas de todo o mundo, 

seu combate, justamente por essa complexidade, não é simples. Tal fato continua 

justificando as constantes e variadas formas de produção de saber sobre o tema.  

Uma das contribuições desta tese foi trazer o estudo do fracasso escolar associado a 

uma compreensão dos processos de subjetivação dos alunos. Aproximamos o tema de um 

viés Histórico-cultural, através de uma análise pautada no jogo entre as relações da história 

individual do sujeito, seus sentidos pessoais, e do meio social, com os significados. 

Trabalhamos com o foco no aluno, mas não com o intuito de entendê-lo como o portador de 

um problema, mas como alguém que sofre as consequências dos vícios e erros das 

concepções de ensino escolar. 
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Trabalhar com indicadores nos permitiu chegar às individualidades e particularidades 

dos pesquisados. A relação feita entre núcleos de sentido e significados nos conduziu à 

compreensão de como se associam e podemos desenvolver novas questões de pesquisa. 

Acreditamos que o ambiente escolar tem um espaço para projetos que envolvam a 

intervenção. É preciso quebrar esse ciclo vicioso de escola culpando família, família 

afastada da escola e o aluno perdido no meio desse jogo. É preciso fazer, portanto, com 

que os conhecimentos produzidos na academia sejam postos em prática a fim de produzir, 

no nosso caso, uma melhora nas condições que envolvem a relação da criança com a 

escola. 

Acreditamos que estudos futuros devam trabalhar com a construção de outros 

significados a partir de novas práticas e discursos escolares, para que estes possam, enfim, 

atuar na construção de novos sentidos do aluno para com o seu saber, o seu futuro e a sua 

relação afetiva com a escola. Assim, é preciso estudar modos para que os significados 

positivos encontrem espaços de aderência nos indicadores dos alunos, quando estes tendem 

a ser mais negativos.  

 Nesse sentido, estamos contribuindo para consolidar uma área dos estudos teóricos e 

empíricos na Psicologia que toma o fracasso escolar como um fenômeno de elevada 

importância para estudos acerca da subjetividade dos alunos e de suas ligações com os 

processos de aprendizagem. 

 

Esperamos que os resultados obtidos aqui possam servir para a implementação de 

ações de intervenção objetivando trabalhar, dentro do espaço escolar e, portanto, com todos 

os seus atores, na construção do estabelecimento de novas relações dos alunos ditos 

“fracassados” com a escola, com os colegas, e com seu próprio saber.  
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8.0 Apêndice 

 

 

 
As imagens capturadas durante o tempo de observações na escola foram tratadas para 

compor um documentário (que se encontra no bolso da capa de trás da tese).  

Quando comecei esta pesquisa, tinha a ideia de fazer um documentário com imagens, 

com recortes de cena. Devido à dinamicidade e ao caráter intangível do meu objeto de 

estudo – os sentidos em suas configurações subjetivas – pensei que uma apresentação em 

vídeo complementaria os espaços que a escrita, e as suas limitações inerentes a um 

trabalho científico, não seria capaz de abordar. Acreditamos que o sentido sempre tem algo 

que nos escapa, e a visualização do espaço escolar, das relações entre alunos e professores 

poderia contribuir para o entendimentos das experiências vivenciadas neste estudo como 

também para a criação de novas zonas de sentido.  

Mas diante de tantas experiências vividas nos seis meses frequentando as aulas, 

vendo tantas situações particulares. Esse documentário se tornou mais, se tornou uma 

necessidade em mim, uma necessidade de colar minhas palavras às imagens. É uma 

maneira de expor as minhas angústias, alegrias, contradições, indignações que não 

couberam no espaço formal de uma tese. Esse documentário é também uma forma de 

mostrar as minhas vivências e emoções como pesquisadora. 
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