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RESUMO 

 

SENA, Isael de Jesus. Queixa escolar e adolescência: sentidos construídos em 
contexto de vulnerabilidade social em Camaçari-Bahia. 231 f. il. 2015. Dissertação 
(Mestrado) – Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.  

 
A queixa escolar envolvendo adolescentes em contexto de vulnerabilidade social deve 
ser analisada considerando-se as especificidades da referida etapa do 
desenvolvimento humano e as condições concretas de existência do estudante. 
Diante disso, esta pesquisa fundamenta-se numa vertente da Psicologia Social 
denominada práticas discursivas e produção de sentido, uma abordagem que 
considera o conhecimento como construção social e busca identificar os processos 
pelos quais as pessoas descrevem, explicam e/ou compreendem o mundo em que 
vivem, isto é, constroem repertórios interpretativos que são constituídos histórica e 
culturalmente. O objetivo principal dessa pesquisa consistiu em investigar os sentidos 
construídos a partir da queixa escolar envolvendo adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social e as estratégias utilizadas para lidar com a problemática, tendo 
como ponto de partida as famílias atendidas no Centro de Referência de Assistência 
Social de Camaçari-BA. Para isso, descrevemos o processo de encaminhamento dos 
adolescentes ao CRAS, considerando a rede institucional e os trâmites regulatórios e 
operacionais de tais encaminhamentos, bem como delineamos os sentidos 
construídos pelos representantes de diferentes instituições; e, após identificar as 
estratégias utilizadas pelos profissionais que lidam com a queixa escolar, mapeamos 
a rede acionada. Partimos de dois casos de adolescentes encaminhados ao CRAS e 
entrevistamos alguns profissionais com o objetivo de captar concepções e estratégias 
utilizadas. O procedimento de coleta de dados compreende 15 entrevistas episódicas, 
transcritas na íntegra e submetidas a análise a partir da elaboração de mapas de 
associações de ideias e da árvore de associações. Com base nos diferentes 
repertórios interpretativos, constatamos que os estudantes que apresentam 
dificuldades no processo de escolarização e não correspondem ao ideal da escola 
são encaminhados para os serviços especializados na tentativa de desenvolverem a 
temperança e a obediência aos princípios escolares. Assim, a ampliação da rede de 
abordagem da “queixa escolar” não se deve à compreensão da problemática, e, 
portanto, das repercussões para o processo de ensino-aprendizagem. Antes, trata-se 
de mais um desvio da “queixa escolar” que, relacionada ao uso, abuso e tráfico de 
drogas, e à violência, qualifica o espaço educativo como instrumental do processo 
hercúleo de sobrevivência de adolescentes e de suas famílias. A presente 
investigação poderá possibilitar uma melhor compreensão da queixa escolar com 
adolescentes, em escola pública, em contexto de vulnerabilidade social. Ademais, 
esperamos contribuir para a elaboração de políticas públicas voltadas para a 
juventude, ajudando, dessa forma, a reduzir a desigualdade social a que está 
submetida uma parcela de adolescentes em decorrência da vulnerabilidade individual, 
social e programática. 
 
Palavras-chave: Queixa Escolar. Política de Juventude. Práticas Discursivas. 
Adolescência. Vulnerabilidade Social.  
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ABSTRACT  
 

SENA, Isael of Jesus. School complaint and adolescence: meanings constructed in 
the context of social vulnerability in Camaçari, Bahia. 231 p. il. 2015. Thesis (Master’s 
Degree) - Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015. 
 
The school complaints involving teenagers in social vulnerability context must be 
analyzed considering the specificities of the stage of human development mentioned 
and the concrete conditions of students’ existence. Facing this, this research is 
grounded on a branch of Social Psychology called discursive practices and production 
of meaning, an approach that considers knowledge as a social construction and seeks 
to identify the processes by which people describe, explain and/or comprehend the 
world in which they live, that is, they build interpretative repertoires that are constituted 
historically and culturally. The main objective of this research consisted in investigating 
the meanings constructed from the school complaint involving adolescents in situations 
of social vulnerability and the strategies used to deal with the issue, taking as its 
starting point the families attended in the Social Assistance Reference Center (Centro 
de Referência de Assistência Social - CRAS) of Camaçari, Bahia. For this, we describe 
the process of forwarding adolescents to CRAS, considering the institutional 
framework and the regulatory and operational procedures of such forwardings, as well 
as outline the meanings constructed by the representatives of different institutions; and 
after, identifying the strategies used by the professionals who deal with the school 
complaint, we map the actuated network. We have started from two cases of 
adolescents forwarded to CRAS and have interviewed some professionals with the 
objective of capturing concepts and strategies used. The data collection procedure 
comprises 15 episodic interviews, fully transcribed and submitted to analysis from the 
elaboration of idea association maps and the tree of associations. Based on different 
interpretative repertoires, we deduced that students who presented difficulties in the 
schooling process and do not correspond to the school’s ideals are forwarded to 
specialized services in an attempt of developing temperance and obedience to school 
principles. Thus, the expansion of the approach network of the school complaint is not 
due to comprehending the problematic, and therefore the impact on the teaching-
learning process. Rather, it is one more deviation from the “school complaint” that, 
related to the use, abuse and traffic of drugs, and to violence, qualifies the educational 
space as a tool for the herculean process of survival of teenagers and their families. 
The present investigation may enable a better understanding of school complaints with 
adolescents in public schools, in context of social vulnerability. Moreover, we hope to 
contribute for the elaboration of public policies for youth, helping thereby to reduce the 
social inequality to which is submitted a portion of teenagers due to the individual, 
social and programmatic vulnerability. 
 
Keywords: School Complaint, Youth Politics, Discursive Practices, Adolescence, 
Social Vulnerability 
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CARTOGRAFIA DO PESQUISADOR PSICÓLOGO 

 

 Trabalho na Assistência Social desde o ano de 2008. Sou identificado como 

técnico de referência do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. 

Reconstruindo algumas experiências desse percurso, dei-me conta da necessidade 

de romper com o modelo de atendimento clínico-psicológico individual, herança de 

minha formação. Aos poucos fui percebendo que era necessário “desfamiliarizar-me” 

do setting clássico para dar preferência às novas metodologias, como: rodas de 

conversa, grupos de professores, visitas domiciliares, atendimentos em residência, 

mediação de conflitos, entre outros.  

 Nesse cenário, as escolas encaminhavam estudantes em razão de situações 

que envolviam a queixa escolar. Quando uma ocorrência não podia ser tratada na 

escola, a coordenadora pedagógica escrevia um relatório e orientava o responsável 

legal, junto com o estudante, a procurar o CRAS. Identifiquei, nesses primeiros 

momentos, a falta de articulação entre a Escola e o CRAS e a natureza do trabalho 

do psicólogo em tal contexto. A direção das escolas entende que os psicólogos da 

assistência social trabalham sempre com uma perspectiva clínica individual. Essa 

constatação levou-me a romper com o modelo clássico de atendimento, o qual reduz 

as pessoas aos problemas. Gradualmente fui introduzindo os pais, os estudantes e os 

professores no processo de cuidado com o objetivo de problematizar as queixas 

produzidas na/ou por meio da escola.   

 Ao deslocar-me ao encontro daquele que encaminhou o estudante, estabelecia 

com o/a professor/a um diálogo e construíamos novos sentidos. Ir à escola significava 

produzir um novo saber a respeito do caso, escutar o educador, compreender a 

construção da queixa escolar, problematizá-la e implicar a todos no processo. Alguns 

educadores direcionavam o problema exclusivamente para o estudante ou para a 

família. 

 Decidi procurar as diretoras e as coordenadoras das escolas da comunidade e 

me apresentei como psicólogo. Após a apresentação, mais casos foram enviados ao 

CRAS. Em uma escola da educação básica, por exemplo, que ficava em uma área 

mais distante, marquei uma reunião com a coordenação colocando-me à disposição 

para criar um grupo de estudo, sob orientação psicanalítica, com articulação de teorias 

da Psicologia do Desenvolvimento.  
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 A cada quinze dias, realizava encontros com as professoras. Sentávamos em 

forma de círculo, discutíamos os casos de estudantes encaminhados, solicitávamos 

sugestões das outras professoras diante dos casos, refletíamos sobre as estratégias 

utilizadas pelas professoras para lidar com a problemática e fazíamos daquele 

momento de estudo um espaço de escuta e de ressignificação.  

 Cada encontro era singular. Às vezes, a queixa sobre um(a) estudante vinha 

“travestida” de insatisfação com a escolha profissional, problemas relacionados à vida 

conjugal, dificuldades no relacionamento entre as próprias professoras. Oportunizei a 

(re)visão por meio da escuta atenta e respeitosa. Os encontros começavam com um 

café da manhã. Cada professora levava uma parte do café. Momento oportuno para 

as professoras estabelecerem diálogos. Elas relatavam que os encontros no grupo 

estavam trazendo benefícios para a prática pedagógica, bem como para o 

relacionamento de umas com as outras. Uma professora relatou: “quero falar uma 

coisa: depois que iniciamos o grupo, os alunos na minha sala começaram a melhorar”. 

Ler, estudar, falar e refletir eram verbos que davam tom àqueles encontros e traziam 

ressonâncias nas práticas pedagógicas e na minha formação pessoal e profissional.  

 Essa experiência de grupo trouxe outro benefício, começou a reduzir 

significativamente o número de encaminhamentos de estudantes ao CRAS. Os 

professores faziam encaminhamentos porque não existia outro serviço mais próximo 

de nossa rede. Entendiam que a Psicologia, no CRAS, estava a serviço de uma clínica 

individual. Eram diversas as queixas levadas ao CRAS. A escola fazia uso de 

relatórios de encaminhamentos e exigia, do CRAS, outro relatório para comprovar que 

os estudantes estavam sendo acompanhados, visando garantir a permanência na sala 

de aula. Particularmente, preferia evitar esses mecanismos de controle porque 

efetivamente não eximiam nem a família nem a escola de suas responsabilidades.  

 Busquei, em cada experiência, o diálogo, a conversa em sala, a negociação e 

a mediação dos conflitos. Nem sempre conseguia compatibilizar os interesses da 

escola com a disponibilidade da família. Essa última era idealizada pelos educadores 

como plenamente capaz de acompanhar os estudantes nas tarefas que a escola 

enviava para casa. A escola “desconhecia” que parte dos pais daquelas crianças não 

sabia ler, escrever, tampouco tinha interesse em participar das reuniões escolares 

para não ser responsabilizada por toda problemática. Muitos pais saíam cedo para 

trabalhar e retornavam à noite, enquanto suas crianças e/ou adolescentes ficavam em 

casa fazendo as tarefas do lar. Faltava à direção da escola a ação de avaliar o perfil 
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socioeconômico dos pais dos alunos e suas condições concretas de existência a fim 

de evitar generalizações.     

 Em alguns momentos do cotidiano, deparava-me com os professores e cedia o 

meu tempo para escutá-los. Aproveitava a ocasião para conduzi-los a refletir sobre as 

alternativas e estratégias desenvolvidas antes do encaminhamento do estudante ao 

CRAS. Perguntava-lhes o que pensavam sobre o desenvolvimento do estudante, 

quais estratégias eram utilizadas antes do encaminhamento, por que se sentiam 

impotentes diante da situação e o que significava a frustração para eles. As perguntas 

contribuíam para uma nova avaliação sobre o caso. 

 Às vezes, os resultados que os professores esperavam dos estudantes exigiam 

um pouco mais de paciência e de tempo, considerando que a educação, destinada a 

todos, é singular para cada estudante. Considerar a singularidade em uma sala 

superlotada, diante de condições difíceis, pode conduzir o professor a encarar suas 

investidas como fracassadas. Por esse motivo, muitos professores sentem-se 

incompetentes e impotentes. Entretanto, nos simples atos de falar e de escutar os 

próprios enunciados um novo sentido pode ser produzido. Se produzirmos algo novo, 

a partir do que já é conhecido, a prática ganha novos contornos. Somente assim, um 

dos objetivos da escuta poderá ser alcançado: reconhecer o estudante diferente como 

uma pessoa capaz, oferecidas as condições mínimas para o seu desenvolvimento.    

 As coordenações das escolas, ao encaminhar os alunos, geralmente 

solicitavam um relatório do CRAS para comprovar que o adolescente e sua família 

estavam sendo assistidos. O pedido formal, por meio de documento institucional, 

visava garantir que o estudante estivesse sob “tratamento” por ocasião da queixa. A 

partir dessa medida, podiam ter respaldo técnico-científico para lidar com o estudante 

em caso de recorrência. Uma prática que, no primeiro instante, excluía da escola o 

dever de questionar a própria participação no processo e as possibilidades existentes 

para colaborar no enfrentamento da queixa.    

 As famílias dos estudantes revelavam diferentes trajetórias. São singulares as 

formas como as famílias constroem narrativas sobre o encaminhamento da queixa, 

suas inseguranças, a descrença em relação à escola e a expectativa em torno da 

primeira entrevista psicossocial ao esperar que o psicólogo faça declarações 

psicológicas, ou seja, que ofereça soluções imediatas e simplistas para o 

comportamento do estudante.   



13 

 

 Nos discursos dos responsáveis pelo estudante, eram apresentadas 

expectativas por soluções práticas para o enfrentamento dos problemas que surgem 

no processo de escolarização. Diante dos filhos adolescentes, algumas expressões 

como: “não sei mais o que fazer” e até “vou abrir mão dele” denunciavam as 

dificuldades encontradas pelas famílias, o sentimento de impotência em lidar com as 

particularidades da etapa de desenvolvimento dos filhos. Professores e famílias 

necessitavam de escuta.   

 Os professores relatavam frequentemente que os pais não compareciam à 

escola ou davam pouca atenção ao desenvolvimento escolar do/a filho/a. Como em 

um jogo de pingue-pongue, a queixa produzida na escola era transmitida para a família 

que, por sua vez, queixava-se dos professores. Quando os professores percebiam 

que os recursos estavam esgotados, encaminhavam para os profissionais – 

psicólogos, assistentes sociais e conselheiros tutelares – a incumbência que deveria 

ser da competência e responsabilidade dos pais.   

 Em tais momentos, os pais denunciavam o mal-estar provocado pelo discurso 

idealista da direção da escola a respeito da participação da família no processo de 

escolarização do estudante. A coordenação esperava que os pais assumissem a 

responsabilidade pelos filhos, o que significava buscar especialistas para “corrigir” as 

dificuldades de aprendizagem do/a aluno/a ou de problemas relacionados aos 

comportamentos. Pai e mãe – ou avó e avó, dependendo do arranjo familiar – 

responsáveis legais pelo estudante, buscavam o CRAS a partir de uma demanda 

escolar que se revestia dos sentimentos de impotência, insegurança, fracasso e da 

alienação.   

 É nesse cenário que assisti os beneficiários do Programa Bolsa Família na 

instituição em que estou inserido. Habitualmente acolhia as pessoas a partir de uma 

prática articulada com a escola. No processo de construção da queixa escolar busco 

implicar todos os atores envolvidos no problema: professor, coordenador, gestor, 

família e o próprio estudante. Quando a escola ou o Conselho Tutelar encaminhava o 

estudante com o objetivo de obter um conhecimento psicológico sobre o caso, não 

abria mão de escutar aqueles que o encaminhavam, colocando-me à disposição para 

uma reunião com o objetivo de depurar a queixa. Esse movimento de ir ao encontro 

daqueles que construíram a queixa tem sido um movimento positivo para acolher, 

colher e escutar as diferentes versões de cada estudante.   
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 As experiências mencionadas colocaram-me em um campo de trabalho onde 

pude repensar minha prática e minha formação em Psicologia. Escutar crianças e 

adolescentes que viviam em contexto de vulnerabilidade social e enfrentavam 

diversas dificuldades no processo de escolarização exigiu novo posicionamento 

político, teórico e metodológico. Constatei, por meio de observação, que a abordagem 

desse fenômeno tem sido realizada a partir de uma assistência psicológica familiar ou 

individual. No entanto, precisei considerar outras práticas para além de uma 

perspectiva individualizante, uma vez que essa abordagem apaga os determinantes 

históricos e sociais que participam da construção da subjetividade.  

 Desde então, acompanho grupos de pais e educadores de adolescentes 

inquietando-me com os diferentes significados e sentidos sobre a queixa escolar 

construídos por eles, ora induzindo reducionismos, ora paralisando qualquer tentativa 

de lidar com a complexidade que a envolve. Nos encontros em grupo e rodas de 

conversa com os educadores, percebi suas expectativas quanto à necessidade de 

introduzir mudanças na formação individual para contemplar saberes e técnicas 

específicas de enfrentamento da queixa escolar relacionada a estudantes em situação 

de vulnerabilidade.  

 As experiências conduziram-me ao Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia – PosPsi. Das minhas inquietações surgiram as quatro questões 

norteadoras desta pesquisa: “O que se entende por queixa escolar?”; “Como a queixa 

escolar acontece em contextos de vulnerabilidade?”; “Como os adolescentes que 

vivem em situação de vulnerabilidade são tratados pelos educadores, coordenadores 

pedagógicos, diretoras, profissionais do Conselho Tutelar e da Saúde (pois 

identificamos que a queixa escolar ecoa nos setores da Saúde e não exclusivamente 

nas escolas)?”; “A estratégia do encaminhamento, um dos princípios e orientações da 

política de assistência social, visando desenvolver ações intersetoriais, efetivamente 

pode colaborar para que os adolescentes não tenham os seus direitos violados?”.  

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
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As condições dramáticas de vida, ou melhor, de sobrevivência, que conformam 

a vulnerabilidade a que está submetida boa parte dos jovens e suas famílias são 

cruciais para contextualizar “as queixas escolares” e, portanto, problematizar as 

políticas públicas que buscam lidar com ela. Ayres et al. (2003), que não são teóricos 

da área de Educação, mas da Saúde Pública – adiantamos que não será possível 

entender a queixa escolar sem articular a sua repercussão também com o campo da 

Saúde, além dos campos Educacional e da Assistência Social – propõem uma noção 

de vulnerabilidade que converge com a compreensão que temos dessa problemática. 

Os autores ressaltam que a concepção de vulnerabilidade surgiu na área da 

advocacia internacional pelos direitos universais do homem. A noção gravita em torno 

de um conjunto de aspectos individuais, coletivos e contextuais que tornam algumas 

pessoas mais vulneráveis que outras. Pode ser analisada a partir de três eixos que 

estão em interface: componentes individual, social e programático ou institucional.  

 O aspecto individual está diretamente relacionado à qualidade da informação 

que os indivíduos dispõem sobre determinados problemas e às possibilidades efetivas 

de utilizar práticas protegidas e protetoras. O eixo social está relacionado ao acesso 

aos meios de comunicação, à escolarização, à disponibilidade de recursos materiais, 

ao poder de influenciar decisões políticas, à possibilidade de enfrentar barreiras 

culturais e ao fato de estar livre de coerções violentas ou ao poder de defender-se 

delas. Por fim, o terceiro componente envolve esforços programáticos ou institucionais 

(portanto, de responsabilidade do Estado) que beneficiem as pessoas, como o acesso 

aos programas locais, regionais, nacionais e às políticas públicas. A vulnerabilidade, 

portanto:  

 

compreende situações ou identidades que podem levar à exclusão 
social dos sujeitos – situações essas que têm origem no processo de 
produção e reprodução de desigualdades sociais e de processos 
discriminatórios e segregacionistas. A vulnerabilidade não é só 
financeira; ela envolve a relação entre direitos e rede de serviços e 
políticas públicas e a capacidade dos indivíduos ou grupos sociais de 
acessar esse conjunto de bens e serviços, de modo a exercer a sua 
cidadania. (JANNUZZI, 2009, p. 77) 
 
 

Adotamos essa noção porque, além de deixar evidente que não se trata de um 

problema individual, mas articulado com determinadas condições de suscetibilidade 

socioeconômicas, ressalta o Estado como responsável por gerar e gerir políticas 

públicas que garantam os direitos dos brasileiros à saúde, à educação e à assistência 



16 

 

social como dever constitucional. Dito de modo mais direto, a ausência de políticas 

públicas efetivas torna as pessoas mais vulneráveis porque a oferta de serviço não é 

garantida a todos os cidadãos. Por outro lado, a vulnerabilidade social é compatível 

com a inclusão da dimensão subjetiva, por isso deve ser considerada nas análises 

das políticas públicas desenvolvidas nos cenários de pobreza e miséria, como é o 

caso do Programa Bolsa Família e do principal equipamento da assistência social, o 

CRAS. Reservamos uma seção, na revisão de literatura, para apresentar estudos da 

Psicologia Social que discutem vulnerabilidade e subjetividade.  

 O exercício da cidadania, ou seja, o gozar ou não de direitos constitucionais, 

está relacionado com a vulnerabilidade social. Essa dimensão da cidadania requer 

discussão e aprofundamento, uma vez que pessoas em contexto de vulnerabilidade 

ficam na invisibilidade social, razão para resgatarmos aspectos subjetivos, 

principalmente da política de assistência social por meio do CRAS. A referida 

instituição lida diretamente com a problemática quando busca dar visibilidade às 

pessoas “menos favorecidas”, permitindo, assim, a gestão desses grupos. 

Entendemos a função do CRAS (da escola ou do serviço de Saúde) como 

equipamento de uma política pública, o seu êxito está diretamente relacionado à sua 

capacidade de proteger as pessoas vulneráveis, ou seja, diminuir ou extinguir a 

vulnerabilidade a que estão submetidos.  

Contribuições oriundas da Psicologia Social mostram-se relevantes para 

compreendermos a dimensão da subjetividade quando as políticas públicas são 

criadas para dar visibilidade aos grupos menos favorecidos (SANTOS; MOTA; SILVA, 

2013; GONÇALVEZ, 2010). A análise psicossocial das questões que envolvem a 

desigualdade social (GONÇALVES FILHO, 2007; SAWAIA, 2010) e as investigações 

sobre o trabalho do psicólogo em contexto de políticas públicas de assistência social 

(CRUZ; GUARESCHI, 2012; SANTOS, 2014), além do estudo da desigualdade social 

a partir de uma perspectiva sociológica de Therborn (2010), são elementos 

norteadores para aprofundarmos a nossa investigação a partir das ações que 

envolvem o aspecto programático-institucional da vulnerabilidade social (JACCOUD 

et al.; 2009). Identificamos um conjunto de referências de disciplinas interessadas em 

analisar a vulnerabilidade, apontando elementos de tensão e determinantes 

envolvidos nessa problemática.   
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A aproximação teórica entre os autores pode ser de grande utilidade, 
na medida em que, oriundos de matrizes disciplinares distintas, a 
saber a Psicologia e as Ciências Sociais, ambos se movimentam no 
sentido de evidenciar as suas insatisfações com os limites impostos 
pela dicotomia sujeito/sociedade que a tradicional distinção entre 
essas matérias produz, condição que possibilita melhor compreender 
as implicações psicossociais da desigualdade social na construção 
das subjetividades referida tanto aos indivíduos quanto às 
coletividades. (SANTOS; MOTA; SILVA, 2013, p. 701)    

 

Além de observar as concepções teóricas descritas, prezamos por entender a 

vulnerabilidade dos pontos de vista das pessoas diretamente envolvidas com a 

problemática. Neste sentido, podemos acompanhar as questões discutidas por 

Guareschi, Reis e Huning (2007). Os autores questionam as condições de existência 

geralmente elencadas para definir que um adolescente está em situação de 

vulnerabilidade social. Quais as repercussões da ação de nomear sujeitos como em 

condição de vulnerabilidade?  

Para responder a esse questionamento é necessária uma interpretação crítica 

da problemática porque essa última envolve pessoas enquanto usuárias de uma 

política pública, a saber, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) que também 

tem um quadro conceitual da vulnerabilidade. De acordo com Jannuzzi (2009), a 

vulnerabilidade é um conceito abstrato e os indicadores sociais, tais como: saúde, 

educacionais, mercado de trabalho, habitacionais, segurança pública e justiça, 

infraestrutura urbana, renda e desigualdade, objetivamente, podem ser considerados 

como recursos metodológicos para identificar determinantes dos diferentes 

fenômenos sociais. São esses indicadores que subsidiam as políticas públicas e são 

medidas utilizadas para permitir a operacionalização de um conceito ou demanda de 

interesse programático na área social.  

Ressaltamos que este estudo não tem por objetivo estabelecer indicadores de 

vulnerabilidade ou verificar se há determinados grupos mais vulneráveis que outros 

na escola, mas visa compreender “as queixas escolares” em situações que remetem 

à vulnerabilidade considerando os encaminhamentos ao CRAS realizados pelos 

responsáveis no espaço escolar. 

 A criação de equipamentos concretos para a execução das políticas públicas 

tem demandado esforços de várias áreas profissionais, tanto do ponto de vista teórico 

quanto do fazer compartilhado e específico de cada profissão. A Psicologia tem 

tradição em lidar com as temáticas escolares, mas estudos que problematizam o fazer 
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dos psicólogos em campos clássicos e emergentes que tangenciam as políticas 

públicas apontam a necessidade de mudanças e desafios. Os aspectos que compõem 

a formação do psicólogo para tratar a questão da queixa escolar têm sido discutidos 

e analisados a partir de diferentes perspectivas. Uma análise crítica identifica que a 

formação em Psicologia esteve pautada em um ideal burguês que disseminou a 

crença nos pobres como promíscuos e delinquentes. Essas concepções colaboraram 

para a manutenção de práticas psicológicas que aumentam as práticas escolares de 

exclusão. O avanço do conhecimento da Psicologia e de outros campos do saber 

coloca em evidência os fatores sociais na constituição das subjetividades, não nos 

permitindo mais ignorá-los quando recebemos um encaminhamento de uma criança 

ou adolescente para atendimento psicológico (SOUZA, 2007). 

 Alternativas para repensar as questões mencionadas podem partir do 

conhecimento de elementos teórico-metodológicos pautados numa perspectiva crítica 

dos fenômenos educacionais. Um direcionamento que pode favorecer a superação da 

tendência subjetivista, perspectiva dominante na atuação dos profissionais envolvidos 

com a queixa escolar (BRAY; LEONARDO, 2011). 

 A queixa escolar, nos últimos 10 anos, tem sido abordada por vários ângulos e 

enfoques teórico-metodológicos, seja com métodos qualitativos (PATTO, 2010), 

(TANAMACHI; PROENÇA; ROCHA, 2000; SOUZA, 2007) seja com quantitativos 

(MARTINI; PRETTE, 2002; FERREIRA; CONTE; MARTURANO, 2011; ROSSATO; 

LEONARDO, 2012; MARTURANO; TOLLER; ELIAS, 2005), ou, mais 

especificamente, epidemiológicos. Alguns estudos estão afinados com as 

contribuições de diferentes correntes teóricas da Psicologia, como por exemplo, as 

contribuições da Psicanálise em interface com a Educação (BERGÈS; BOUNES; 

JEAN, 2008; LAJONQUIÈRE, 2007; KUPFER, 2007; COUTO, 2003; SANTIAGO, 

2005; GUIRADO, 2007; MILLOT, 1987), outros propõem certa articulação e ampliação 

da Psicologia e de áreas afins do conhecimento (APPLE; BALL; GANDIN, 2013; 

FREITAS, 2011; MARCHESI; LUCENA, 2004). Evidentemente, a maioria dos artigos 

foi produzida no campo da Psicologia Escolar Educacional (MARCHESI; LUCENA, 

2004; MEIRA; ANTUNES, 2003; FACCI; MEIRA; TULESKI, 2011; OLIVEIRA; REGO; 

SOUZA, 2002; VIÈGAS et al., 2014). Os estudos que buscam entender a relação da 

queixa escolar com os serviços de Saúde conjugam contribuições para problematizar 

a queixa escolar produzida pela escola, os encaminhamentos e as possíveis 

repercussões negativas dessa problemática direcionada para o setor, reduzindo a sua 
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compreensão (VIÈGAS, 2014; D’ABREU, 2010; COTINI, 2001; BUENO; MORAIS; 

URBINATTI, 2000).  

 Embora nos concentremos nas contribuições de estudos dos últimos dez anos, 

o pioneirismo e o mérito da obra A produção do fracasso escolar: Histórias de 

submissão e rebeldia, de Patto (2010), merecem atenção. A obra mencionada deve 

ser tratada como um estudo clássico para compreender os condicionantes históricos 

de natureza política e social das práticas educativas, entre outros pontos.  

 Considerada uma produção mais recente e igualmente útil, a abordagem 

“Orientação à Queixa Escolar” é uma nova perspectiva adotada nos trabalhos de 

Souza (2007). A abordagem da Orientação à Queixa Escolar leva em conta os 

seguintes princípios: colher e problematizar as versões de cada participante da rede 

(criança, família e escola); promover a circulação de informações e reflexões 

pertinentes e a integração ou confrontá-las dentro dessa rede; propiciar releituras e 

buscar soluções conjuntamente; identificar, mobilizar e fortalecer as potências 

contidas nessa rede de modo que ela passe a movimentar-se no sentido da superação 

da situação produtora da queixa.  

 Conforme mencionamos, a queixa escolar envolve uma trama de atores. Em 

nosso recorte, privilegiamos investigar casos de adolescentes envolvidos com a 

problemática da escolarização. Prezamos por uma definição de adolescência que 

possa romper com a perspectiva naturalizante e patológica. Assim, recorremos a 

autores que a definem a partir de uma perspectiva sócio-histórica (OZELLA, 2003; 

CALIL, 2003; BOCK; LIEBESNY, 2003; PEREIRA, 2003; GALDINI; BERZIN, 2003; 

AGUIAR; BOCK; OZELLA, 2001; CONTINI, 2002; BARROS, 2002; SILVA; KOLLER, 

2002) e que a analisam do ponto de vista construcionista, interrogando a polissemia 

que envolve a adolescência (MEDRADO, 2002). Nesse campo de interesse, levanta-

se uma discussão para repensar estratégias para lidar com o adolescente durante o 

atendimento, reconhecendo que existem particularidades e dimensões que devem ser 

levadas em consideração (LIMA; PRADO; SOUZA, 2014). A definição que exprime 

nosso ponto de vista pode, assim, ser resumida: 

A adolescência é vista como uma construção social que tem suas 
repercussões na subjetividade e no desenvolvimento do homem 
moderno e não como um período natural do desenvolvimento. É um 
momento significado, interpretado e construído pelos homens. Estão 
associados a ela marcas de desenvolvimento do corpo. Essas marcas 
constituem também a adolescência como fenômeno social, mas o fato 
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de existirem como marcas do corpo não deve fazer da adolescência 
um fato natural. (BOCK, 2004, p. 39)  

 

 Nos trabalhos anteriormente citados, observamos a existência de uma lacuna, 

pois a questão da queixa escolar é relacionada aos adolescentes em contexto de 

vulnerabilidade social, uma vez que diversos fatores podem corroborar com o 

insucesso no processo de escolarização. Desse modo, torna-se necessário observar 

como ocorre a construção da queixa escolar durante o processo de escolarização na 

adolescência considerando o contexto de vulnerabilidade social, uma vez que 

expressa marcas de desigualdade social e revela a ausência e, ou, a insuficiência de 

políticas públicas educacionais. 

 Tais inquietações mereceram esforços teórico-empíricos e ocasionaram o 

seguinte problema de pesquisa: “Quais são os sentidos das queixas escolares 

apresentadas por adolescentes, em contexto de vulnerabilidade social, construídos 

por educadores, profissionais da Saúde e da Assistência Social; e com quais 

estratégias são abordadas?”.  

 As reflexões supramencionadas somam-se ao interesse de entender e buscar 

posicionamentos técnicos-políticos e éticos da Psicologia em seu compromisso com 

pessoas em situação de vulnerabilidade no propósito de fugir da tentadora, mas 

insuficiente, abordagem do fenômeno psicológico constituído pelo processo de 

ensino-aprendizagem na perspectiva individualizante.  

Nessa direção, temos como objetivo geral, compreender os sentidos 

construídos sobre a queixa escolar apresentadas por adolescentes em situação de 

vulnerabilidade e as estratégias utilizadas pelos envolvidos para lidar com a 

problemática, tendo como ponto de partida as famílias atendidas no CRAS de 

Camaçari. 

Por conseguinte, nossos objetivos específicos são:  

a) descrever o processo de encaminhamento dos adolescentes ao CRAS, 

considerando a rede institucional e os trâmites regulatórios e operacionais 

de tais encaminhamentos;  

b) delinear os sentidos construídos pelos profissionais da Saúde e da 

Assistência Social, conselheiros tutelares e educadores de adolescentes 

acerca da queixa escolar; 
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c) identificar as estratégias utilizadas pelas pessoas (educadores, 

conselheiros tutelares, profissionais da Saúde e da Assistência Social) que 

lidam com a queixa escolar e mapeamento a rede acionada.    

 Com esses objetivos, analisaremos o nosso objeto-problema. A presente 

investigação revela-se pertinente porque poderá possibilitar uma melhor 

compreensão da queixa escolar com adolescentes, em escola pública, em contexto 

de vulnerabilidade social. Ademais, esperamos contribuir para a elaboração de 

políticas públicas voltadas para a juventude, ajudando, dessa forma, a reduzir a 

desigualdade social a que está submetida uma parcela de adolescentes em 

decorrência da vulnerabilidade individual, social e programática. 
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CAPÍTULO I – (RE)VISÃO DE LITERATURA 

 

 O primeiro capítulo é destinado a apresentar um panorama do levantamento 

bibliográfico da produção científica para discussão sobre a queixa escolar, a 

vulnerabilidade social e a adolescência. Veremos que existem pesquisas sobre essas 

temáticas em áreas clássicas da Psicologia e em outros campos do conhecimento. 

Não obstante, novas reflexões têm sido levantadas no sentido de problematizar esses 

constructos e os atravessamentos dos quais a escola e os estudantes enfrentam em 

contextos de vulnerabilidade social.  

 

1.1 QUEIXA ESCOLAR: REVISÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

 O levantamento dos descritores queixa escolar, adolescência e vulnerabilidade 

social foi realizado na base do Portal de Periódicos da CAPES, SciELO, BVS, ULAPSI 

Brasil, Google Acadêmico, Periódicos Eletrônicos em Psicologia e foram incluídos 

alguns capítulos de livros. Fizemos um recorte temporal do levantamento dos últimos 

dez anos (entre os anos de 2005 a 2015), todavia, outros autores foram incorporados 

ao texto por apresentarem tendências e perspectivas clássicas ou críticas para a 

discussão do problema. 

As questões que envolvem a queixa escolar relacionadas às dificuldades no 

processo de escolarização, vivenciadas por crianças e adolescentes, têm sido objeto 

de pesquisas em Psicologia (SOUZA, 2007; SOBRAL, 2007; PATTO, 2010a, 2010b; 

PROENÇA; TANAMACHI; ROCHA, 2000), Psicanálise (BERGÈS; BOUNES; JEAN, 

2008; LAJONQUIÈRE, 2007; KUPFER, 2007; COUTO, 2004; SANTIAGO, 2005; 

GUIRADO, 2007) e Ciências Sociais (APPLE; BALL; GANDIN, 2013). Novos estudos 

no campo da Psicologia Social (MEURER; GESSER, 2010), outros trabalhos com 

enfoque multidisciplinar que articula a Pedagogia e a Psicologia (FERREIRA; 

PACHECO, 2010), assim como estudos que se dedicam a refletir sobre a atuação do 

psicólogo na educação (SILVA, 2010; CARRASCO, 2010; SADALLA, 2010) 

configuram novos arranjos para compreender as dificuldades no processo de 

escolarização. Esses campos do conhecimento, orientados a partir de seus 

pressupostos teóricos, apresentam diferentes possibilidades de abordar o fenômeno 

em pauta.  
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Os problemas de aprendizagem têm sido explicados a partir de referenciais 

clássicos da Psicologia. Para Souza (2000), as perspectivas ambientalista, 

interacionista e behaviorista tomam essa questão da queixa escolar centradas em 

aspectos referentes ao psiquismo, ao desenvolvimento do indivíduo e aos aspectos 

pedagógicos. No entanto, tem sido apresentada outra análise a partir de uma 

abordagem de “orientação à queixa escolar” (SOUZA, 2007) que articula níveis de 

análise tradicionalmente abordados separadamente, a saber: as esferas individual 

(subjetividade) e social (realidade social), e inclui a complexidade dos processos de 

escolarização em uma sociedade de classes nas quais crianças são tratadas 

desigualmente em razão do grupo social a que pertencem.      

A concepção de queixa escolar na literatura especializada tem sido tratada a 

partir de múltiplas perspectivas. Angelucci et al., (2004), num levantamento do estado 

da arte da pesquisa sobre o fracasso escolar na Universidade de São Paulo, durante 

o período de 1991 a 2002, encontraram estudos que consideravam que o problema 

estava relacionado a questões internas do aluno, sendo ele o responsável pelo seu 

fracasso escolar; ou estava localizada no ambiente, ou seja, a partir da carência 

cultural, a causa desse sintoma. Esse modelo de explicação do fracasso escolar está 

relacionado às crianças advindas das camadas populares (MORAIS; SOUZA, 2000). 

A essas crianças teria faltado estimulação sensório-perceptiva e sociocultural, por 

este motivo apresentariam um déficit nas funções motoras, perceptuais e de 

linguagem que, por sua vez, implicaria negativamente na aprendizagem. Conforme 

coloca Patto (2010):  

 
A crença na incompetência das pessoas pobres é generalizada em 
nossa sociedade [...] Dizem para o oprimido que a deficiência é dele e 
lhe prometem uma igualdade de oportunidades impossíveis através de 
programas de educação compensatória que já nascem condenados 
ao fracasso quando partem do pressuposto de que seus destinatários 
são menos aptos à aprendizagem escolar. (PATTO, 2010, p.76) 

 

São estas as crenças e representações que os professores desenvolvem: de 

que estudantes de classe social menos favorecida apresentam baixo rendimento e 

fracasso escolar. Essa concepção pré-concebida e a consequente baixa expectativa 

dos professores em relação a esses estudantes, de certo modo, são fatores que 

exercem influência no desempenho dos discentes (MARTINI; DEL PRETTE, 2002). 

Em razão do discurso veiculado nas escolas, os problemas de aprendizagem acabam 
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sendo associados aos aspectos fisiológico e cognitivo. Diante das limitações dos 

estudantes, a alternativa de encaminhamento para atendimento médico, psicológico 

e psicopedagógico das dificuldades de aprendizagem tem sido o modelo adotado 

pelos professores e diretores das escolas (SOUZA, 2002).  

Parte das queixas escolares produzem encaminhamentos às Unidades Básicas 

de Saúde (UBSs). Essas queixas chegam como resultado do baixo rendimento 

escolar e, por outro lado, os educadores, muitas vezes, têm pouca clareza a respeito 

das causas subjacentes a elas. O encaminhamento para o serviço de Saúde Mental 

tem sido uma das alternativas que a escola encontra para superar os problemas de 

escolarização. Professores e coordenadores pedagógicos solicitam psicodiagnóstico 

que terminam por justificar a segregação dos estudantes em classes especiais, com 

um efeito colateral extremamente danoso. Como o sistema educacional oferece 

poucas alternativas para as crianças e jovens que fracassam no aprendizado, a escola 

tende a ver esse estudante como diferente, deficiente e o fracasso escolar como 

deficiência em aprender. Para explicar as causas dessas limitações da aprendizagem, 

os educadores responsabilizam a criança ou a família, eximindo o próprio sistema 

escolar da reavaliação do seu modelo (BUENO; MORAIS; URBINATTI, 2000). 

Os serviços de Saúde têm um papel importante, quando analisado numa 

perspectiva de rede. Cabe aos serviços de Saúde oferecer suporte aos estudantes. 

Está em situação de risco psicossocial uma parcela significativa dos estudantes 

encaminhados que apresentam dificuldades na aprendizagem (D’ABREU, 2010). Um 

estudo verificou que muitas crianças e adolescentes encaminhados para serviços 

especializados da Psicologia acabam também abandonando a escola. O Sistema 

Público de Saúde não dispõe de número suficiente de profissionais para atender as 

necessidades da população e, às vezes, quando os estudantes conseguem ser 

atendidos não é realizada necessariamente uma abordagem que envolva a escola e 

os professores no sentido de problematizar o caso (SOUZA, 2007).  

Por outro lado, a queixa escolar, quando analisada a partir da perspectiva de 

diferença entre os sexos, retrata as facetas socioculturais das interpretações da 

problemática em relação às concepções de gênero arraigadas em nossa cultura. 

Nesse sentido, as meninas demonstram, na maioria dos casos, conduta mais 

disciplinada, sendo ratificada pela escola, pois se adéqua aos padrões escolares. 

Logo, as meninas perturbam menos. No entanto, são encaminhadas por demonstrar 

passividade, isolamento social e pouca iniciativa (BUENO; MORAIS; URBINATTI, 
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2000). Os meninos são destacados como mais ativos, indisciplinados, capazes de 

manifestar a sua insatisfação e, em alguns casos, apresentam déficit de atenção 

(FERREIRA; CONTE; MARTURANO, 2011).     

 Em termos percentuais, estudos constatam um número expressivo de 

crianças, predominantemente do gênero masculino, encaminhadas aos serviços da 

Psicologia (SOUZA; SOBRAL, 2007). Meninos em situação de vulnerabilidade 

apresentam autoconceito significativamente mais negativo na categoria status social 

e acadêmico, além das categorias de comportamento, ansiedade, popularidade e 

felicidade (FERREIRA; CONTE; MARTURANO, 2011). De acordo com Nakamura et 

al. (2008), do total de 108 prontuários analisados, 77% dessa clientela com queixa 

escolar era composta de meninos e apenas 23% de meninas.  

Os educadores partem de concepções que culpabilizam o indivíduo pelos 

problemas escolares (BRAY; LEONARDO, 2011). A família dessas crianças e 

adolescentes com queixa escolar também são responsabilizadas. Diante da 

culpabilização, Costa (2004) observa que não devemos desconsiderar o modo como 

as transformações econômicas e sociais têm repercutido na família. Mas, o autor 

também observa que as famílias em suas diferentes classes sociais têm renunciado 

ao direito de resolver suas próprias dificuldades. A cada dia, mais famílias recorrem 

aos especialistas em busca de orientações e, às vezes, soluções concretas para os 

problemas que enfrentam dentro dos lares.  

Os estudos têm revelado que o pico da queixa escolar ocorre, principalmente, 

dos 7 aos 12 anos (SOUZA; SOBRAL, 2007). Segundo Bueno, Morais e Urbinatti 

(2000), verifica-se uma tendência a decrescer a queixa escolar à medida que a criança 

avança no seu desenvolvimento cognitivo. O adolescente, por sua vez, em função de 

tantos anos de escolaridade sem sucesso, acaba desistindo e abandonando a escola. 

Souza e Sobral (2007) apontam que o adolescente também desacredita que as 

instituições possam oferecer apoio e, por essa razão, não mais procuram ajuda para 

vencer suas dificuldades. Lima, Prado e Souza (2014) observam que a falta de crédito 

do estudante em relação à Psicologia, de certo modo, envolve formas de abordagens 

que desconsideram as especificidades dos adolescentes. Por essa razão, Souza e 

Sobral (2007) apontam outros elementos que também concorrem com a problemática.   

Adolescentes com dificuldades escolares tendem a desistir de investir 
em suas carreiras acadêmicas. A desistência de procurar a ajuda de 
psicólogos para superar estes entraves estaria em consonância com 
este movimento. Estaríamos diante de um ponto de inflexão na 
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produção de situações de risco social, como se a esperança que havia 
na infância se esvaísse a partir da entrada na adolescência. 
Considerando que o sucesso escolar vem adquirindo uma importância 
crescente na determinação social, estaríamos diante de um retrato da 
entrada de um grupo em uma situação de risco social, ou de 
agravamento desta. (SOUZA; SOBRAL, 2007, p. 126) 

 

Se o sucesso escolar possibilita movimentar-se dentro de uma sociedade 

marcada pela hierarquia social, logo, as dificuldades escolares, quando mantidas por 

um longo período, isto é, acompanhando o indivíduo da infância até a adolescência, 

culminam com a saída do estudante da escola. Por outro lado, a precocidade da 

entrada dos jovens no mundo do trabalho é apontada como uma das causas para a 

evasão escolar. Nessa etapa da vida, frente ao insucesso nos estudos, os jovens 

procuram alternativas para suas vidas. As famílias desses adolescentes também 

apoiam a saída dos filhos, isto é, a troca da escola pelo trabalho, pois consideram que 

a passagem para adolescência “autoriza” a inserção no mundo do trabalho e, portanto, 

uma ajuda extra no custeio das despesas familiares. Em geral, a “aprovação” da 

família quanto à saída do adolescente da escola para o mundo do trabalho decorre da 

descrença de uma mudança na situação escolar do discente e está associada às 

condições de miséria e pobreza às quais muitas famílias estão submetidas. Além 

disso, as autoras concluem que, numa sociedade de consumo, o trabalho precoce 

estimula o consumismo característico da sociedade contemporânea (SOUZA; 

SOBRAL, 2007). Segundo Patto (2010), a reprovação e a evasão na escola pública 

têm assumido proporções inaceitáveis. O enfrentamento desse problema tem sido 

feito a partir das reformas educacionais, projetos de pesquisa na área e um conjunto 

de medidas técnico-administrativas tomadas pelos órgãos públicos. No entanto, essa 

postura não tem sido eficaz ao longo dos últimos sessenta anos. Isso implica, tal como 

aponta Souza (2000), em observar um complexo universo de questões que abarque 

os contextos institucionais, políticos, individuais, estruturais e de funcionamento 

presentes na vida diária escolar que conduzem ao seu fracasso, mantendo os altos 

índices de exclusão, principalmente de crianças e adolescentes das camadas mais 

pobres de nossa sociedade.  

A família tem sido responsabilizada por não oferecer ambiente e condições 

afetivas e sociais necessárias para o sucesso escolar. Os problemas de 

escolarização, nessa perspectiva, vão sendo reduzidos ao ambiente familiar. Na visão 

de especialistas, professores e equipe pedagógica, as famílias pertencentes às 
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camadas populares têm pouco interesse pela escola, não acompanham o 

aprendizado de seus filhos. A pobreza, os maus-tratos recebidos pelas crianças, a 

ausência de ambiente afetivo e, a história de dependência de substâncias psicoativas 

têm sido destacados como condições que demonstram a falta de implicação da família 

no processo educativo dos filhos (SOUZA, 2000).   

Em nossa análise, a família que recorre aos especialistas faz esse movimento 

na tentativa de encontrar uma forma de saber educar. Os especialistas nem sempre 

estão acessíveis e disponíveis facilmente nos territórios onde residem esses sujeitos 

identificados com problemas de escolarização, sobretudo em bairros periféricos.  

Quando recorremos aos dados quantitativos temos a percepção do aumento 

de matriculas. Apesar disso, a evasão é sempre uma ameaça. O cenário da educação 

de crianças e adolescentes no Brasil revela que um percentual significativo está 

frequentando a escola. Dados recentes do Censo Demográfico 2010 revelam que os 

grupos mais novos frequentam mais a escola do que os grupos mais velhos. Tal 

problemática está relacionada ao fato dos adolescentes evadirem da escola para 

trabalhar e colaborar com o orçamento familiar, como outros estudos citados indicam. 

Com vistas a reduzir esse quadro, tem-se discutido a proposta de reduzir a evasão de 

crianças com idade entre 7 a 14 anos: 97% destes, nessa faixa etária, estão na escola 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010). Em 2010, por exemplo, houve 

51,5 milhões de matrículas na Educação Básica (BRASIL, 2011). 

É preciso também ressaltar um ponto positivo, cujos resultados em curto prazo 

ainda não podem ser mensurados. Trata-se da alteração realizada na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), por meio de um decreto da Lei nº 12.796, de 4 

de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União, quando oficializou que a 

educação infantil começará a partir dos 4 anos e a permanência na escola (ou 

educação formal) será até os 17 anos.  Antes, a criança ingressava na escola a partir 

dos 6 anos. Os Estados e municípios têm até 2016 para ajustarem-se a essa Lei 

(BRASIL, 2013). A alteração na LDB pode ser vista como positiva, pois visa que as 

crianças ingressem mais cedo na escola. Ademais, busca reduzir a desigualdade 

provocada pela entrada tardia de crianças na educação básica. A lei torna obrigatório 

aos pais, ou aos responsáveis legais pela criança, realizar a matrícula. Com a medida, 

percebemos a necessidade de formar pessoas mais capacitadas para lidar com o 

público infantil, nesse caso, os pedagogos.     
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A taxa de alfabetização em um país é um dado importante, pois revela as 

condições sociais e educacionais. De acordo com o Censo de 2010, 91% da 

população brasileira com 10 ou mais anos de idade estão alfabetizadas. Sendo que, 

9% daqueles que não estão sendo alfabetizados representam 18 milhões de 

brasileiros que não sabem ler ou escrever. Os avanços de escolarização nem sempre 

são visíveis e se diferenciam entre as regiões do Brasil. O Censo revelou que as 

regiões Norte e Nordeste, quando comparadas às regiões Sudeste, Sul e Centro-

Oeste, ainda apresentam desigualdade social (BRASIL, 2011).  

Esses dados revelam que a escola está se tornando acessível a quase todas 

as crianças. Entretanto, é preciso considerar que o acesso facilitado não significa o 

gozo de um ensino de qualidade. Por esse motivo, Bray e Leonardo (2011) destacam 

que os problemas presentes no processo de escolarização têm se tornado frequente 

entre jovens de 10 a 13 anos de idade. Os casos estudados revelaram que os 

adolescentes permanecem no mínimo cinco ou seis anos em escolarização. Ainda 

assim, sequer sabem ler ou escrever e estão na escola apenas ocupando espaço 

físico.  

Em levantamento realizado para verificar os encaminhamentos de crianças e 

adolescentes com queixa escolar a serviços de atendimento psicológico, Souza 

(2000) constatou que, anualmente, a clínica recebe, em média, seiscentos 

encaminhamentos. Desse conjunto, um grande número de crianças entre 6 e 14 anos 

são oriundas de escolas públicas com a queixa de que “não aprendem” ou com queixa 

de “mau comportamento”. Esse dado impõe um desafio aos que trabalham na escola 

e no setor da Saúde. Particularmente, no campo da Saúde, estão os psicólogos que, 

invariavelmente, recebem os encaminhamentos e precisam estar atentos à 

complexidade que envolve a problemática.     

Em relação aos encaminhamentos de queixa escolar para as UBSs, destaca-

se uma demanda de crianças com baixo rendimento escolar. Bueno, Morais e Urbinatti 

(2000) observaram que educadores não tinham muita clareza a respeito da natureza 

e das causas subjacentes à queixa escolar. Do ponto de vista dos autores, os altos 

índices de repetência, as precárias condições de trabalho para os professores e a 

ausência de uma estrutura escolar que leve em conta as necessidades do educando 

não são questões que, de algum modo, poderiam ter relação com as queixas 

identificadas pelos educadores. Os estudos de Patto (1990), Angeluci (2004), 

Wanderley (2010) e Torres (2011) têm apontado críticas quanto à relação dialética 



29 

 

estabelecida entre problemas individuais e fracasso escolar para explicar as 

dificuldades de escolarização dos estudantes oriundos de segmentos menos 

favorecidos.  

É preciso considerar que a falta de um posicionamento crítico dos fenômenos 

educacionais tem seu fundamento em raízes históricas. A visão negativa a respeito 

das pessoas de camadas populares, impregnada de preconceitos e de estereótipos 

sociais, foi construída num dado contexto socioeconômico e político. Por exemplo, a 

“teoria da carência cultural”, oriunda dos Estados Unidos, disseminou que as 

dificuldades de aprendizagem das crianças de camadas populares existem em 

decorrência de suas condições de vida, da falta de ambiente familiar que estimulasse 

as crianças. A teoria fundamenta-se em uma perspectiva ambientalista do 

desenvolvimento humano e reserva ao termo “ambiente” uma visão acrítica 

compatível com uma visão biologizada da vida social e com uma definição 

etnocêntrica de cultura. De um lado, o ambiente fica reduzido à estimulação sensorial 

que provém do meio físico; de outro, certos hábitos e habilidade, assim como valores, 

crenças e normas vistos como típicos das classes dominantes são considerados 

referenciais para um desenvolvimento psicológico sadio (PATTO, 2010).  

 

Quando se propõem a explicar o sucesso escolar e profissional 
desigual entre os integrantes das classes sociais, estas teorias 
ambientalistas fundamentam-se em preconceitos e estereótipo que, 
com uma nova fachada científica, passam a orientar a política 
educacional. Não é difícil localizar passagens, nos milhares de textos 
que as integram, nas quais os adultos das classes subalternas são 
considerados mais agressivos, relapsos, desinteressados pelos filhos, 
inconstantes, viciados e imorais do que os das classes dominantes, a 
partir de interpretações visivelmente tendenciosas de situações ou 
comportamentos que estariam a exigir outras leituras, não fosse a forte 
e tradicional tendência social, da qual muitos pesquisadores 
participam, de fazer do pobre – visto como ele de ligação entre o 
selvagem e o civilizado – o depositário de todos os defeitos. (PATTO, 
2010, p. 74)  
 

Essa visão dos professores acerca do desempenho dos estudantes demonstra 

como o sistema educacional pode ser gerador dos próprios obstáculos à realização 

dos seus objetivos. A escola tem naturalizado os “olhares” de todos os envolvidos no 

processo (PATTO, 2010).  

 

Ainda assim, ignorando os múltiplos fatores que intervêm na 
aprendizagem, temos feito diagnósticos pretensamente precisos e 
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taxativos que invariavelmente ligam o erro do aluno a seu fracasso, 
como se fosse um caminho simples, invariavelmente de mão única, o 
que seguramente não é o caso. (CARVALHO, 2013, p. 103) 

 

Na perspectiva do diagnóstico, D’Abreu (2010) buscou revelar que a queixa 

escolar também pode estar associada à comorbidades, tais como problemas 

relacionados à saúde mental, prevalência de transtorno hipercinético, transtorno 

desafiador de oposição, transtorno de conduta, ansiedade de separação, ansiedade 

generalizada e fobia específica. A partir dessa associação, discutiu quando a queixa 

escolar deixa de ser exclusivamente um problema da escola e passa a ser um 

problema de Assistência em Saúde Mental.  

A queixa escolar, como vimos, tem uma dimensão que envolve, de algum 

modo, a escola. Essa análise não deve ser ignorada. Se por um lado, o 

encaminhamento do estudante mostra a necessidade de ajuda, por outro lado, 

mascara as contribuições da escola para a construção da queixa escolar. De acordo 

com Rossato e Leonardo (2012), as escolas contribuem para solidificar naturalizações 

quando criam categorias de estudantes em atraso na aprendizagem e esses 

estudantes acabam sendo segregados em salas de aula específicas e restringidos a 

modalidades de ensino especial na tentativa de preencher as lacunas do fracasso 

escolar.  

Para os autores apresentados, as justificativas apontadas anteriormente têm 

tornado aceitável e recomendável que uma criança com dificuldade de aprendizagem 

passe a frequentar uma classe especial ou uma escola especial. Nesses casos, as 

crianças são categorizadas como portadoras de alguma deficiência, tais como 

hiperatividade, dislexia, entre outras. Para explicar as causas subjacentes à queixa 

escolar os professores relataram que a dificuldade era específica do estudante. Os 

estudantes não assimilavam e tampouco desenvolviam a aprendizagem, apenas eram 

responsabilizados pelos problemas que enfrentavam em seu processo de 

escolarização. A visão do professor em relação ao estudante se apoia num enfoque 

organicista, ou seja, aquele que faz recair sobre o indivíduo explicações causais que 

colocam o substrato biológico como causa do fracasso escolar. 

A maioria das discussões teóricas sobre a queixa escolar mostra uma visão 

fragmentada e estabelece uma dicotomia entre o biológico e o social. Os estudos 

levantados, de certo modo, criticam a visão reducionista e apontam limites e 
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implicações tanto na vida do estudante quanto na política de educação que tende 

também ao reducionismo.  

As experiências de intervenções em escolas cujos contextos revelam 

vulnerabilidade social têm sido colocadas como desafios para a Psicologia Social, 

ciência que pode colaborar para potencializar e emancipar adolescentes. O trabalho 

de Meurer e Gesser (2010), cujo suporte teórico tem sido a Psicologia Histórico-

Cultural de Vygotski, revelou a necessidade de privilegiar a construção de uma cultura 

protagonista tecida nas ações do cotidiano dos adolescentes, seus educadores e 

famílias. Desse modo, buscaram superar a visão reducionista de que a adolescência 

é um processo normal e comum a todos os sujeitos nessa etapa do desenvolvimento 

evolutivo. Ozella (2002) imprime um “olhar linear” porque acredita que a adolescência 

é construída nas experiências concretas dos sujeitos.  

A discussão a respeito da adolescência será aprofundada em seção posterior. 

No entanto, em relação à queixa escolar durante essa etapa do desenvolvimento, 

Lima, Prado e Souza (2014) identificaram a crescente demanda de atendimento com 

adolescentes em dificuldades no processo de escolarização. As autoras observaram 

que a implantação da Progressão Continuada como política pública em Educação não 

se mostrou efetiva, pois há casos de adolescentes que frequentam o ensino 

fundamental e não sabem ler ou escrever. O histórico de repetência desses 

estudantes tem levado alguns deles à situação de violência e vulnerabilidade.   

Nessas experiências concretas dos adolescentes, a questão das dificuldades 

de aprendizagem tem sido reduzida ao adolescente ou à família. Na tentativa de 

articular a adolescência e a queixa escolar produzida nesse estágio do 

desenvolvimento veremos que o processo de escolarização inclui um conjunto de 

elementos que aponta para a sua natureza complexa. 

As abordagens que discutem os problemas vivenciados no processo de 

escolarização apontam elementos, tais como: a teoria da carência cultural, problemas 

associados à evasão. Em outros casos, apontam as relações de gênero, a 

culpabilização da família, a compreensão médica a partir da suposição de transtorno 

e explicações com base biológica como as causas dos problemas escolares. 

Observaremos, no capítulo III, que esses aspectos aparecem nos repertórios 

interpretativos dos entrevistados instigados a falar sobre a queixa escolar – 

apresentada por adolescentes em situação de vulnerabilidade – e sobre as estratégias 

utilizadas para lidar com a problemática. 
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Ademais, identificamos que a compreensão que os educadores têm acerca da 

queixa escolar vai determinar o tipo de abordagem em relação ao problema, 

classicamente subjetivista.  Percebemos que a análise teórica da Psicologia Escolar 

Crítica leva em consideração os diferentes interlocutores envolvidos com a 

problemática da queixa escolar, exemplo no qual se aplica a abordagem Orientação 

à Queixa Escolar.  

Em nossa discussão, a Orientação à Queixa Escolar, enquanto abordagem 

metodológica, aproxima-se do ponto de vista das práticas discursivas porque se 

propõe a escutar as diferentes pessoas que estão envolvidas com a problemática do/a 

adolescente e traz um “olhar” abrangente e crítico sobre os processos de 

encaminhamentos. Esse é um dos elementos centrais de nossa investigação. A 

tentativa de articular intervenções e problematizar a queixa escolar permite circular 

diferentes discursos a respeito de nosso objeto-problema para fugir da tentadora 

cristalização do fenômeno.  

Identificamos que o termo vulnerabilidade tem sido usualmente empregado 

para fazer referência a situações que envolvem não somente as condições concretas 

da vida, mas a adolescência enquanto etapa do desenvolvimento. Esse 

posicionamento exige esforço teórico para a sua compreensão e análise. Na seção 

seguinte pretendemos aprofundar a discussão sobre a vulnerabilidade.   

 

 

 

 

1.2 VULNERABILIDADE SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS NO CAMPO DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

 

Temas relacionados à cidadania e ao seu avesso, a desigualdade social, 

tornaram-se objeto de grande relevância social e de investigação no campo da 

Psicologia Social (SANTOS, 2014; SANTOS; MOTA; SILVA, 2013; JODELET, 2010; 

SAWAIA, 2010; GONÇALVES, 2010). A vulnerabilidade está relacionada à oferta de 

recursos materiais para a pessoa poder se movimentar dentro da sociedade 
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(ABRAMOVAY et al., 2002), e a educação, como parte desse processo, cumpre um 

papel significativo como possibilidade de promover a redução da desigualdade social 

em uma sociedade de classes e de hierarquias sociais. 

 As sociedades são constituídas de hierarquias. Por exemplo, o status social é 

uma forma sutil de determinar o lugar dos indivíduos. Mediante a alocação do 

desigual, como consequência das hierarquias, surgem as desigualdades 

(THERBORN, 2010). Nesse contexto, a análise da vulnerabilidade, sobretudo em seu 

aspecto programático, é fundamental para determinar ações no campo das políticas 

públicas, principalmente aquelas que se situam no âmbito da assistência social, da 

educação e no campo da Saúde (TOROSSIAN; RIVERO, 2012). Concentraremos a 

discussão no campo da política de assistência social, embora nosso objeto também 

tangencie as demais políticas, uma vez que o trabalho no campo da assistência é 

realizado em uma perspectiva intersetorial e o CRAS é o ponto de partida dessa 

investigação.  

 

Pode-se, então, no mínimo, esperar do estudo das relações sociais 
que ele revele os processos marcados por diferentes alternativas de 
exclusão. É sobre isso que a Psicologia Social pôde, e pode ainda 
trazer uma contribuição original para a análise deste tipo de fenômeno. 
(JODELET, 2010, p. 55) 

 

 Analisar a vulnerabilidade e a cidadania com o objetivo de compreender os 

elementos constituintes das subjetividades, presentes nas relações sociais, tem sido 

a proposta da Psicologia Social (SAWAIA, 2010; VERAS, 2010; MELLO, 2010). A 

dimensão econômica, indiscutivelmente, tem seu devido lugar, pois é componente da 

desigualdade, mas a construção da subjetividade deve ser analisada em vários 

ângulos, isto é, devem ser enfatizados componentes tanto de ordem social quanto 

psicológica. Nessa perspectiva, busca-se a superação da dicotomia indivíduo-

sociedade (SANTOS; MOTA; SILVA, 2013).  

 A Psicologia, no campo das políticas públicas de assistência social, encontrou 

um campo fértil para desenvolver novas práticas de subjetivação que vem determinar 

ações sobre grupos de pessoas em vulnerabilidade social. Nesse contexto, ela deve 

pautar-se em um posicionamento ético-político que questiona a realidade e o 

ambiente nos quais o sujeito está inserido (HADLER; GUARESCHI, 2012). Em 

situações de desigualdade, luta-se, primariamente, para garantir direitos sociais 

atenuadores da exclusão e do desamparo social. Interessa-nos, também, 
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compreender como incluir na dimensão da cidadania a dimensão subjetiva dos 

sujeitos. Como incluir o cidadão sem excluir o sujeito? (SUSIN; POLI, 2012).   

 

Na assistência social são muitas as narrativas que contêm as 
expressões da dor, da vivência traumática, sendo que o 
reconhecimento de que a exposição a acontecimentos 
desorganizadores pode afetar subjetivamente o sujeito nos coloca 
como técnicos em posição de testemunhar as histórias de perdas e 
dor [...] Intervir no intuito da construção de narrativas ainda é um 
caminho a ser percorrido nesse campo de realização de atos e 
urgências. (SUSIN; POLI, 2012) 

 

 As narrativas sobre os dilemas individuais dos usuários da assistência social 

devem ser analisadas numa perspectiva que considere a instituição e a forma como é 

oferecido o acolhimento. É necessário que os serviços disponíveis deem conta de 

serem continentes, potentes, respeitosos, efetivos, afetivos e que sigam na direção 

da política que se quer implantar (CARLSON; GOULART, 2012). A vulnerabilidade de 

um grupo envolve tanto fatores objetivos como dimensões subjetivas. Torossian; 

Rivero (2012) sintetizam: 

 

A partir dessas reflexões, a vulnerabilidade pode ser compreendida 
sempre num movimento de vai e vem entre ideias geralmente 
consideradas como opostas: fatores contextuais e processos sociais, 
condições materiais e recursos individuais/grupais, dados objetivos e 
subjetividade. Assim, não haveria a necessidade de realizar uma 
opção entre um olhar que destaque os dados socioeconômicos e 
demográficos de um olhar que destaque os processos sociais. A 
composição poderia acontecer quando os dados “objetivos” são 
inseridos e lidos considerando os cenários dos processos de exclusão 
e potencialidades da população. (TOROSSIAN; RIVERO, 2012, p. 58) 

 

Compreender as dimensões envolvidas nessa concepção de vulnerabilidade 

exige esforços e diferentes análises. Para Abramovay et al. (2002), a vulnerabilidade 

social revela um lado perverso, pois está relacionada à escassa disponibilidade de 

recursos materiais ou simbólicos de indivíduos ou grupos que estão excluídos da 

sociedade. O fato de não ter acesso a determinados serviços oferecidos pelo Estado 

– como educação de qualidade, garantia de trabalho, saúde, lazer e cultura – diminui 

as chances das pessoas concorrerem com outras em condição de igualdade em 

situações que se constituem oportunidades de ascensão social, oferecidas pelo 

mercado e pela sociedade. Desse modo, a vulnerabilidade é inversamente 

proporcional à mobilidade social porquanto determinados grupos permanecem em 
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situação de desvantagem na tentativa de transposição das barreiras que impedem a 

movimentação das estruturas sociais e econômicas.   

O nível de vulnerabilidade está intrinsecamente relacionado aos fatores de 

proteção, risco e condutas de risco. As três dimensões estão associadas ao processo 

histórico/social, individual e coletivo (BURAK, 1999). Essa noção de vulnerabilidade 

surge em uma cadeia de significações, produzindo múltiplos sentidos. As dimensões 

mencionadas têm uma dupla face: podem contribuir para pensar estratégias com as 

quais as pessoas podem movimentar-se na busca de superação ou podem manter as 

pessoas em um processo de homogeneização e controle (TOROSSIAN; RIVERO, 

2012). Portanto, é necessário construir outras possibilidades de leitura “que não 

apontem apenas para as condições de carência, mas também às formas de 

resistências engendradas por esses sujeitos, nas quais a ‘pobreza’ e a ‘carência’ não 

sejam tratadas enquanto impossibilidade de vida” (LASTA; GUARESCHI; CRUZ, 

2012, p. 64). 

O fato de usuários da assistência social, inseridos na Proteção Social Básica, 

serem nomeados “vulneráveis”, por exemplo, pode reforçar o discurso prescritivo da 

política de proteção. Ao contrário de promover empoderamento e emancipação, as 

estratégias de cuidado e os serviços dispensados ao público dito “vulnerável”, bem 

como a maneira como são conduzidos os atendimentos e os encaminhamentos, 

podem colaborar para a manutenção do status quo.    

 Nesse sentido, refletir sobre a vulnerabilidade social implica dar atenção aos 

três eixos que a compõem, os aspectos individual, social e programático, como 

abordamos anteriormente. A vulnerabilidade está associada aos grupos ou indivíduos 

fragilizados, nas perspectivas jurídica e política, quando o objetivo é a promoção, a 

proteção ou garantia dos direitos de cidadania (AYRES et al., 2003). Assim, são 

necessários esforços para pensar estratégias, no campo das políticas públicas, que 

deem visibilidade aos grupos que, historicamente, estiveram marginalizados.  

 O conceito de vulnerabilidade é resultado de uma racionalidade científica 

marcada por linhas de força e envolvida em relações de poder (TOROSSIAN; 

RIVERO, 2012). Em alguns casos, reduz a complexidade dos fenômenos ou retira a 

responsabilidade do Estado pelas situações concretas nas quais vivem a população. 

Nessa lógica, os indivíduos são responsabilizados por sua condição social, cabendo 

ao Estado apenas fornecer instrumentos que favoreçam a criação de comportamentos 

preventivos (HILLESHEIM; CRUZ, 2012). Críticas veem sendo feitas às concepções 
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que analisam a pobreza como um atributo individual. As pessoas permanecem em 

condições precárias de existência porque não tiveram motivação para superá-las. Em 

alguns casos, quando buscam a assistência social para garantir seus direitos, são 

vistos como “pedintes” (CRUZ; GUARESCHI, 2012).   

 Essa compreensão restrita acerca da condição social das pessoas em situação 

de vulnerabilidade como consequência de um posicionamento passivo frente às 

exigências concretas da vida tende a uma prática reducionista e não libertadora. Não 

obstante, deve-se analisar o modo como vem sendo realizada a gestão desses 

serviços e as concepções subjacentes às práticas desenvolvidas com o intuito de 

verificar a efetividade e resolutividade da assistência prestada às famílias.    

 Estratégias para enfrentar os aspectos da vulnerabilidade social e os riscos a 

ela associados têm sido debatidas no âmbito das políticas públicas, em particular, no 

da Assistência Social. Esse interesse foi apontado por Jaccoud, Hadjab e Rochet 

(2009) quando observaram que a vulnerabilidade esteve associada à violência e aos 

comportamentos de risco, principalmente quando relacionada à fase da juventude. 

Assim, propõem estratégias que visam reduzir as desigualdades sociais e ampliar as 

oportunidades de qualificação para um grupo etário (de jovens) em confronto com o 

mercado de trabalho cada vez mais competitivo, instável e precário. Para Torossian e 

Rivero (2012): 

  

A vulnerabilidade social é muitas vezes associada diretamente a 
condições de pobreza e miserabilidade e, assim, demonstrada através 
de índices socioeconômicos. A pobreza é, sem dúvida, um dos 
grandes pilares nos quais se assentam diversas situações de 
vulnerabilidade social da sociedade capitalista, uma vez que produz a 
exclusão da população em relação a políticas e serviços públicos. 
(TOROSSIAN; RIVERO, 2012, p. 57) 

 

 Associar a vulnerabilidade à pobreza, assim como reduzir a violência à 

juventude e instituir serviços que operam a partir da lógica da prevenção têm sido o 

foco de grande parte das políticas públicas na assistência social. Medrado (2002) 

destaca que a gestão da vida passou a ser tomada como instrumento de 

governamentalidade em que aspectos como norma e disciplina são a mola propulsora 

de um conjunto de agências que se desdobram em todas as esferas possíveis da 

sociedade.  
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 Os profissionais que se ocupam das pessoas em situação de pobreza e 

vulnerabilidade ratificam o discurso do cuidado e da proteção presente na concepção 

das políticas públicas executadas pelo Estado. Com tais políticas, o Estado intervém 

mais nas relações parentais. A autorização do Estado sobre as famílias tem gerado a 

compreensão reducionista de que elas são responsáveis pelo sucesso e fracasso dos 

seus membros. Como analisa Julien (2000), em relação à sociedade como um todo:  

 

[...] o social, que invade o domínio do político, avança de agora em 
diante sobre o território familiar. De fato, cada vez mais, os 
representantes da sociedade intervêm na relação entre pais e filhos 
[...] O terceiro social vem hoje cada vez mais interferir no processo 
dessa transmissão intergeracional. São o pediatra, a assistente 
materna, a assistente social ou o professor, ás vezes o psicólogo ou o 
juiz que, em nome da lei do bem-estar, esclarecem os pais sobre suas 
competências e seu julgamento. Pouco a pouco, o saber do perito se 
arroga um poder sobre a criança de tal modo que a lei do bem-estar 
se transmite à geração seguinte não mais apenas pelo familiar, mas 
pelo social. (JULIEN, 2000, p. 25) 

 

 As políticas públicas, especialmente a de assistência social, cumprem o desafio 

de assegurar os direitos e universalizá-los. Ainda assim, Medrado (2002) reitera a 

necessidade de criar novas estratégias de governamentalidade que levem em 

consideração as etapas da vida das pessoas. Segundo Gonçalves (2010), a 

contribuição que a Psicologia pode oferecer, na elaboração de políticas públicas, é 

trazer à discussão o conceito de dimensão subjetiva e a forma como ela se organiza 

a partir do projeto de sociedade determinado. Uma sociedade em que há a previsão 

de atender às necessidades como direitos, mediante a participação dos indivíduos, 

deve ser garantida nas decisões políticas. Isso implica ao indivíduo poder exercitar 

sua condição de sujeito histórico.  

 Destacamos as ações desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social 

(CREAS), bem como o programa Benefício de Prestação Continuada (BPC), para lidar 

com a problemática da superação de situações ligadas à carência de renda, à 

ausência de oportunidades e aos parcos recursos para desenvolver as 

potencialidades. O conjunto dos serviços citados, segundo Jaccoud, Hadjab e Rochet 

(2009), compõe a política de assistência social. Essa política cumpre os seguintes 

objetivos:       
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As políticas sociais têm buscado não apenas combater, mas também 
evitar a instalação de situações de extrema pobreza. Respondem 
igualmente aos objetivos de redução das desigualdades sociais e de 
ampliação das oportunidades. Visam ainda promover o bem-estar da 
população pela via do enfrentamento de vulnerabilidades e da 
proteção em situações de violação de direitos. É neste contexto que 
os objetivos da política de Assistência Social expandiram-se, tanto 
para o campo da garantia de renda como para a oferta de serviços 
voltados à socialização, à integração, ao desenvolvimento de 
autonomia e defesa e à proteção em situação de violação de direitos, 
como nos casos de violência, abandono ou trabalho infantil. 
(JACCOUD; HADJAB; ROCHET, 2009, p. 171)   

 

 Pensar a assistência social como política de Estado, em seu aspecto 

programático, exige uma retrospectiva histórica para compreender sua evolução até 

o atual contexto. Graças à Constituição Federal de 1988 foi regulamentada a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS). O documento legitimou o reconhecimento dos 

direitos socioassistenciais no país. Se antes desse período o acesso aos serviços 

dependia de contribuição previdenciária, a Loas possibilitou o acesso universalizado. 

A assistência social passou a constituir parte da responsabilidade pública no âmbito 

da Seguridade Social. Mas, somente em 2004 a Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) aprovou e estabeleceu as bases do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) e definiu a proteção social básica e especial que esta política deve 

assegurar. As principais características da política devem ser: efetivar as seguranças 

de rendimento, de autonomia, de acolhida e de convívio social em que estão 

envolvidas as famílias e a comunidade. Nesse cenário, os jovens tornaram-se o 

público na condição de usuário da assistência social (JACCOUD; HADJAB; ROCHET, 

2009). 

 A institucionalização de serviços socioassistenciais visa dar visibilidade à 

condição política da vulnerabilidade, pois, historicamente, as políticas de assistência 

social foram associadas ao assistencialismo. Por exemplo, as pessoas na condição 

de “carentes” recebiam a “atenção” do “gabinete da primeira dama”. Os “favores” 

estavam dissociados dos direitos (TOROSSIAN; RIVERO, 2012). “As práticas 

assistenciais foram reguladas pela filantropia, inicialmente por meio da Igreja – 

principalmente católica – e depois pelo Estado, deixando profundas raízes” (CRUZ; 

GUARESCHI, 2012, p. 17).  

 A Constituição Federal de 1988 representou mudanças na gestão da 

assistência social no Brasil. Essa última adquiriu, junto com a Saúde e a Previdência 
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Social, a base da Seguridade Social. Isso representou um marco fundamental na 

transformação da assistência enquanto benesse e caridade para a noção de direito e 

cidadania da assistência social. A mudança revelou o caráter da assistência social 

como política pública de proteção social em articulação com as demais políticas que 

buscam garantir os direitos e promover condições dignas de vida (LASTA; 

GUARESCHI; CRUZ, 2012).  

 Os serviços (CRAS e CREAS) criados nos territórios de referência assumem 

as tarefas de promover o fortalecimento dos vínculos e a garantia de direitos e 

trabalhar com o foco na prevenção. Hillesheim e Cruz (2012) demonstram que a noção 

de vulnerabilidade abriu espaço para a possibilidade de intervenção do Estado por 

meio de programas concretos. As ações mitigadoras operam com a lógica 

probabilística. Assim, quanto maior a presença de fatores de risco, maior será a 

vulnerabilidade da população. Para evitar a ocorrência de agravos, torna-se 

necessária a intervenção sobre o perigo. A estratégia desloca-se da ordem do 

imponderável tornando o perigo passível de previsão e controle.  

 

Na medida em que se busca, mediante o cálculo das probabilidades, 
controlar todas as variáveis da vida, de modo a prever o que irá 
acontecer e permitir a modificação daquilo que não é desejado, a 
noção de risco trabalha com uma ótica de causa e efeito, a partir de 
uma noção cronológica do tempo. Nesta perspectiva, o futuro é um 
tempo fabricado no presente. (HILLESHEIM; CRUZ, 2012, p. 81)     

 

 Pensar uma Psicologia comprometida com o reconhecimento das 

singularidades e interessada em promover a autonomia exige do psicólogo 

intervenções assertivas para garantir os direitos sociais. Essas posturas ética e 

política devem ter como consequência uma mudança de “olhares”, isto é, exige um 

trabalho em rede que leve em consideração o contexto e defenda a integração (CRUZ; 

GUARESCHI, 2012).  

 O trabalho no campo da política pública requer posicionamento ético e político. 

Em alguns programas, como o da Proteção Social Básica, as práticas 

institucionalizadas necessitam ser desnaturalizadas se considerarmos as implicações 

das formas de governar o indivíduo e os coletivos. Uma análise crítica dessa política 

pública permite observar que buscam a regularidade, a norma, adaptar as pessoas e 

manter o controle para promover o equilíbrio social. A partir da concepção de 

“vulnerabilidade social” como geradora de problemas que envolvem a família, o 
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trabalho, a educação de crianças e adolescentes; gera-se a necessidade de governo 

(LASTA; GUARESCHI; CRUZ, 2012).  

A vulnerabilidade social serve como indicador socioeconômico para que a 

gestão pública elabore metas no sentido de superar as desigualdades sociais. Esse 

discurso tem sido o principal fundamento para criar serviços que abordam a 

problemática. Aspectos como pobreza, famílias cujos membros sejam alcoolistas, 

presença de doenças crônicas/inabilidades, maternidade na adolescência, 

delinquência juvenil, ausência de autoridade no lar, têm sido apontados como fatores 

de risco. Os elementos identificados justificam a necessidade de desenvolver 

programas de prevenção com o objetivo de minimizar os seus impactos (BLUM, 1997).  

 

Trabalhar com políticas públicas exige pensar a partir do lugar do 
outro, e não apenas reproduzir conhecimentos ou aprender técnicas; 
implica sensibilizar para tópicos (pouco contemplados na academia) 
como assistência social, direitos humanos, cidadania, movimentos 
sociais e conselhos. O desafio é articular a dimensão política na 
formação acadêmica e, consequentemente, nas práticas profissionais, 
pois são indissociáveis. (CRUZ; GUARESCHI, 2012, p. 38) 

 

 O cenário da assistência social na qual a Psicologia tem sido convocada a 

contribuir requer também posicionamento reflexivo. Ao analisarmos os princípios 

regulatórios da política pública em destaque deparamo-nos com diferentes 

concepções que tornam a assistência social uma área complexa. Benelli e Costa-

Rosa (2011) explicam que o fato da Assistência Social ser um campo nebuloso exige 

da Psicologia coordenadas claras que efetivamente cumpram o papel de promover a 

busca de equacionamento dos problemas sociais de modo crítico, analítico, ético e 

dialético.  

 

Grandes desafios à Psicologia e às práticas psi nos Centros de 
Referência de Assistência Social, que é poder pensar o sujeito 
psicológico para além de um sujeito a ser normalizado e 
institucionalizado por uma política de assistência social e que pelo 
risco da “vulnerabilidade social” e da “pobreza” deixa de ser percebido 
e pensado enquanto sujeito no qual também existe vida, contradições, 
passividades e resistências. (LASTA; GUARESCHI; CRUZ, 2012, p. 
64)    

  

 À vista disso, estão em jogo os direitos sociais e o reconhecimento das 

singularidades. Em relação ao desafio das políticas públicas, Gonçalves (2010, p. 58) 

sugere que “recuperar a noção de cidadania ou tentar impedir sua ‘mercadorização’ 
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implica opor resistência ao processo de desenvolvimento que anula os direitos 

juntamente com os sujeitos de direitos”. 

 Quanto às políticas públicas que levam em consideração os adolescentes em 

contexto de vulnerabilidade social, uma proposta sugerida pelo estudo de Blum (1997) 

PCAP (do inglês People, Contribuition, Activities, Place) pode ser uma alternativa para 

repensarmos estratégias que colaborem para a superação de dificuldades. O autor 

aponta caminhos como redirecionar o impacto do risco; redirecionar a reação que se 

faria por uma trajetória negativa; desenvolver a autoestima e o poder de ações 

positivas (autoeficácia) por meio de relações pessoais, de novas experiências de 

aprendizagem para suplantar desafios e criar oportunidades que permitam ao 

indivíduo ter acesso a recursos. Esse modelo de intervenção parte do pressuposto de 

que a tríade escola, família e comunidade devem fornecer reforços para o 

desenvolvimento social dos seus membros.  Como o estudo apontado não foi 

realizado em contexto brasileiro, acrescentamos ao papel do Estado fomentar 

serviços e programas com incidências, sobretudo, na vulnerabilidade programática.   

  Os argumentos em torno da vulnerabilidade social estão relacionados a um 

conjunto de fatores dinâmicos que não podem ser negligenciados em análises 

isoladas. Se as estratégias desenvolvidas a partir de políticas públicas consideram 

que pessoas em determinada faixa etária estão mais suscetíveis aos riscos e, por 

essa razão, criam ações de proteção que vão ao encontro desses grupos, 

necessitamos compreender as concepções, por exemplo, sobre adolescentes em que 

se baseiam os programas, como veremos a seguir.       

 Considerando que os encaminhamentos relativos à queixa escolar 

desembocaram ou ainda desembocam no setor Saúde – não por causa de uma 

compreensão consistente “médica” da problemática, mas porque essa tem se 

apresentado como um desvio frente à impossibilidade do setor educacional dar conta 

com seus parcos recursos decorrentes de uma compreensão reducionista – devemos 

perguntar: o que vem acontecendo desde a criação dos CRAS e CREAS para lidar 

com a mesma problemática? Haverá um deslocamento de responsabilidade do setor 

educacional que passará pelo setor Saúde e que vai desaguar na assistência social?  
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1.3 A CONCEPÇÃO DE ADOLESCÊNCIA 

 

 O estudo e a atenção ao grupo etário da adolescência têm se tornado objeto 

da agenda das políticas públicas. Esse foco ocorre porque sobre essa etapa do 

desenvolvimento da pessoa tem prevalecido um discurso naturalizado. Sendo visto 

como universal, comum a todos e homogeneizado, surgem ações que buscam 

promover a prevenção, uma vez que o adolescente se encontra mais suscetível aos 

riscos.  

 Bee e Boyd (2011), pesquisadoras no campo da Psicologia do 

Desenvolvimento, endossam o argumento que as transformações da puberdade 

afetam a todas as demais facetas do adolescente, direta ou indiretamente. Nesse 

sentido, o adolescente acaba representando um risco, uma vez que a impulsividade é 

colocada como característica dessa etapa. Lyra et al., (2002) afirmam que grande 

parte das políticas públicas direcionada para público adolescente apoia-se nessa 

retórica que destaca a ameaça representada pelo adolescente revelando um 

problema social. De acordo com os autores: 

 

Cria-se, assim, uma relação lógica de causa e efeito: se o adolescente 
é uma fonte potencial de problemas sociais e um risco constante a si 
mesmo e à sociedade, torna-se preciso prevenir a sua exposição a 
determinados fatores. (LYRA et al., 2002, p. 12) 

 

 Os argumentos citados estão fundamentados em pressupostos clássicos de 

estudos em Psicologia que colaboraram com essa visão (BEE; BOYD, 2011; PIAGET, 

2010).  

 Em Psicologia existe uma concepção vigente sobre a adolescência arraigada 

em estereótipos e estigmas que a institucionalizaram. Correntes teóricas que partem 

de uma concepção naturalista e universal são compartilhadas em nossa cultura e 

veiculadas nos canais de comunicação (OZELLA, 2002). Estudos nos campos da 

Psicologia Evolutiva, da Psicologia do Desenvolvimento e da Psicanálise são 

exemplos dessa realidade.  

 O fato é que o tema da adolescência tem sido uma fonte de interesse para 

pesquisadores que, em seu campo de saber, dedicam-se a abordá-la. Um breve 

levantamento da produção científica a partir do descritor “adolescência”, no Programa 

de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia, revelou que 
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desde o ano de 2004 até 2013 foram defendidas oito dissertações e uma tese. A 

maioria dos autores mencionados estava em área de concentração da Psicologia 

Social, na linha de pesquisa Cognição e Representações Sociais (PADOVANI, 2013; 

SOUZA, 2011; SANTOS, 2010; TAKEI, 2008; MARQUES, 2006; ARAÚJO, 2004), 

outra parte na linha Infância e Contextos Culturais (JATOBÁ, 2010; ÁSPERA, 2007; 

SANTOS, 2004).  

 As pesquisas apresentaram desenho metodológico qualitativo com diferentes 

perspectivas teóricas e foram abordados temas como adolescentes em conflito com a 

lei (PADOVANI, 2013; SILVA, 2009; ARAÚJO, 2009), violência (SOUZA, 2011), 

maternidade na adolescência (TAKEI, 2010), vulnerabilidade e resiliência (ÁSPERA, 

2007; SANTOS, 2004), escarificações no corpo (JATOBÁ, 2010), direitos dos 

adolescentes (SANTOS, 2010) e a transição para a vida adulta (MARQUES, 2006). 

Esses estudos discutem a adolescência levando em consideração os enfoques 

clássicos da Psicologia do Desenvolvimento, a abordagem histórico-cultural e a 

abordagem psicanalítica que tendem a analisar a adolescência a partir de diferentes 

perspectivas. 

Para compreender a fundamentação teórica que dá sustentação ao 

pensamento psicológico naturalizado e universal sobre a adolescência, identificamos 

com Ruffino (1998) que o psicólogo norte-americano Stanley Hall, por meio de uma 

pesquisa sobre questões escolares na adolescência, possibilitou a elaboração de 

algumas prescrições e condições para tornar essa fase uma fonte de criatividade. 

Naquele contexto, a Psicologia da Adolescência estava interessada em intervir na 

questão dos adolescentes por meio de estratégias escolares. No entanto, as 

metodologias desenvolvidas por Stanley Hall tinham uma fundamentação que 

buscava origens de causas biológicas ou sociológicas. 

Os estudos que abordavam a adolescência por um ponto de vista biológico 

colocavam o surgimento dela a partir das transformações pubertárias. A adolescência 

era reduzida às alterações fisiológicas do sistema endócrino, responsáveis pela 

reprodução e às manifestações das características sexuais secundárias no jovem. De 

outra parte, as pesquisas que tendiam a um caráter sociológico, por sua vez, 

apostavam na determinação social do mesmo fenômeno, enfatizando o caráter social 

dos critérios pelos quais um adolescente passaria ao estágio adulto em um 

determinado meio social. Apontavam, ainda, que a transição para a adolescência 
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tendia a ser mais longa quanto maior fosse a complexidade da organização social 

frente à qual ela se situasse (RUFFINO, 1998).   

Os contrapontos entre a abordagem organogênica e a sociogênica revelavam 

alguns limites. A primeira determina o início da adolescência, e, quanto ao seu 

término, revela impossibilidades de descrevê-la. A segunda teoria, ao contrário, é 

contundente ao delimitar aquilo que é determinante para o final de uma adolescência, 

ou seja, exigências sociais vinculadas ao trabalho. Em se tratando de uma Psicologia 

do Adolescente, pode-se dizer que ela toma por referência ambas as teorias 

(RUFFINO, 1998). 

Os estudos sobre a adolescência, reitera Paladino (2005), tenderam a abordá-la 

a partir das mudanças biológicas e psíquicas da fase e suas implicações em relação 

ao ingresso dos sujeitos na sociedade. No entanto, lembra-nos que é importante 

destacar as particularidades da adolescência como um período que tem 

características complexas e específicas, sobretudo quanto às questões do trabalho e 

da educação, como sistemas que produzem mudanças psicológicas. Além disso, 

também atribui os créditos dos primeiros estudos sobre a adolescência a Stanley Hall:  

 

Embora considerasse a infância uma fase ordenada pelas forças da 
natureza, Hall supunha que o desenvolvimento na adolescência se 
tornasse mais plástico e fluido. Possivelmente, sob a influência do 
movimento romântico, foi também o primeiro a caracterizar esta fase 
como de tempestade e tormenta. Associou também esta nova 
concepção ao desenvolvimento da individualidade. (PALADINO, 2005 
p. 55) 

  

Em contrapartida, Ozella (2002) defende a necessidade de encontrar 

alternativas teóricas que supere a visão naturalizante e patologizante da adolescência 

até hoje presente no campo da Psicologia. Uma visão de homem ainda baseada na 

ideologia liberal que considera o indivíduo autônomo, livre e o único responsável pelo 

seu sucesso e fracasso, capaz da autodeterminação. 

 Dissociar a adolescência dessa concepção patológica passa a ser um desafio 

para além de um campo teórico. As representações sobre essa transição para a vida 

adulta arraigaram na sociedade uma noção de que o adolescente que apresenta 

qualquer desinteresse ou “rebeldia” deve ser encaminhado a um especialista. A 

postura dos pais, e até mesmo dos professores, e os sentidos construídos por eles 

sobre o que é a adolescência devem ser pensados e problematizados.  
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No campo da Psicanálise, o binômio biológico-social foi superdimensionado por 

explicações de natureza intrapsíquica. Freud (1996), por exemplo, em seu texto 

clássico Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade, dedica a terceira parte desse 

estudo para explicar a questão da puberdade e as definições em torno da escolha de 

objeto sexual nessa etapa do desenvolvimento da adolescência. Psicanalistas 

contemporâneos ratificam essa perspectiva de Freud, dedicam-se a compreender a 

adolescência ainda enfatizando aspectos biológicos, mas já apontam uma 

preocupação com a dimensão social.  Mannoni (1999) lembra que o tempo de 

passagem da infância ao estado adulto pode durar de quinze a quarenta anos. 

Aqueles que renunciam expor-se à prova de iniciação tendem a marginalizar-se, 

tornando-se, na concepção do autor, “zeros sociais”. Rassial (1999) destaca a 

adolescência como uma mudança de estatuto e de valor do corpo, considerando as 

particularidades de laços sociais possíveis nessa etapa. Melman (2007) está 

interessado em compreender a relação do adolescente com a função paterna. Esse 

último conceito, aprofundado por Lacan (1999), busca evidenciar o lugar do pai como 

um representante da lei. Lesourd (2004) também está interessado em aprofundar a 

discussão sobre os sintomas psicopatológicos da adolescência, os vestígios infantis 

que persistem na etapa da adolescência, e apresenta uma articulação com a 

educação.      

 Os autores acima mencionados, de origem francesa, apontam uma tendência 

subjetivista no tratamento dado à adolescência, embora abordem tangencialmente os 

aspectos sociais que colaboram no processo de tornar-se adolescente. Winnicott 

(2011), psicanalista inglês, trouxe uma contribuição na qual articula a adolescência 

aos aspectos da dinâmica familiar e, desse modo, estreita a discussão com o campo 

da Psicologia do Desenvolvimento. Segundo o autor: 

 

Todos que exploram esse campo da Psicologia são obrigados a 
reconhecer um fato logo de saída: o menino ou a menina adolescentes 
não querem ser entendidos. Os adultos devem manter entre si aquilo 
que vêm a compreender a respeito da adolescência (WINNICOTT, 
2011, p. 115).   

 

 Ozela (2002) lembra que, na América Latina, os psicanalistas Arminda 

Aberastury e Mauricio Knobel representam um marco histórico ao trazer a discussão 

sobre a adolescência. Ambos exerceram influência de modo que seus estudos são 

tomados como referência teórica. Para Aberastury e Knobel (2011), as modificações 
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corporais incontroláveis, assim como os imperativos do mundo externo, que exigem 

do adolescente novas formas de convivência num grupo social, são vividos pelo 

adolescente, no começo, como uma invasão. Mediante as mudanças o sujeito começa 

a perder sua identidade de criança, o que implica em uma nova identidade que se 

constitui num plano consciente e inconsciente. Os adolescentes, na busca de uma 

identidade, não querem reproduzir o modelo dos adultos e, nesse sentido, buscam 

novos modelos ideais como identificação. Uma transição que envolve perdas e a 

elaboração do luto — a perda de um corpo de criança que se depara com os 

caracteres sexuais secundários e o luto com a aceitação do papel que a puberdade 

destina ao sujeito. Durante o trabalho de luto podem surgir defesas que terão como 

finalidade negar a perda da infância. O psiquiatra M. Knobel defende que “o problema 

da adolescência deve ser tomado como um processo universal de troca, de 

desprendimento, mas que será influenciado por conotações externas peculiares de 

cada cultura, que o favorecerão ou dificultarão segundo as circunstâncias” (KNOBEL, 

2011, p. 26). 

 Ademais, Knobel (2011) busca reivindicar o estatuto da discussão sobre a 

adolescência a partir de um enfoque da Psicologia Evolutiva. O autor afirma que não 

é suficiente enfatizar apenas fatores socioculturais na determinação da fenomenologia 

expressiva nessa etapa do desenvolvimento, pois essa ênfase propõe-se a realizar 

uma abstração parcial de todo o processo humano que é necessário ser levado em 

consideração. Ele defende seu posicionamento e enfatiza: 

 

Não há dúvidas de que o elemento sociocultural influi com um 
determinismo específico nas manifestações da adolescência, mas 
também temos que considerar que atrás dessa expressão 
sociocultural existe um embasamento psicobiológico que lhe dá 
características universais. Pretender que o redespertar da sexualidade 
no nível de maturidade genital não é um fenômeno básico da 
adolescência no nosso meio, seria como pretender que o próprio 
processo de civilização não acontece na realidade e que toda a 
circunstância socioeconômica de desenvolvimento não sucedeu e que 
a civilização não aconteceu como um fenômeno que incide 
diretamente sobre a personalidade. (KNOBEL, 2011, p. 25)   
 

 Uma perspectiva desenvolvimentista da Psicologia defende a adolescência 

exatamente como um tempo de transição, de mudança significativa que atravessa as 

experiências físicas, sociais e intelectuais em um contínuo desequilíbrio. É nessa 

etapa que velhos esquemas são abandonados enquanto novos padrões passam a ser 
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incorporados, contribuindo, dessa forma, para a constituição de uma nova identidade 

(BEE, 2011).  

 As concepções reforçadas tanto por posicionamentos desenvolvimentistas da 

Psicologia quanto pela leitura psicanalítica influenciaram a definição de adolescentes 

nos livros, nos veículos de comunicação e também incidiram sobre as práticas dos 

profissionais. Além disso, esses conceitos foram incorporados e compartilhados pelos 

adolescentes, um efeito disso são as cristalizações dos significados. São perspectivas 

que veem a adolescência como uma fase natural do desenvolvimento. Consideram 

que as características dela “são naturais como rebeldia, desequilíbrios e 

instabilidades, lutos e crises de identidade, instabilidade de afetos, busca de si 

mesmo, tendência grupal, necessidade de fantasiar, crises religiosas, flutuações de 

humor e contradições sucessivas” (OZELLA, 2002, p. 20). Na contramão dessas 

perspectivas teóricas, Lyra et al. defendem que “a adolescência pode ser desprendida 

do orgânico, por meio de uma maior ênfase no tipo de experiência que a caracteriza 

do que propriamente no significante biológico/cronológico” (LYRA et al., 2002, p. 11).   

 Em busca de alternativas que contemplem a dimensão sociocultural, a 

abordagem do adolescente, a partir da perspectiva das vulnerabilidades vividas e dos 

riscos sociais potenciais ou já existentes, impõe um conjunto de desafios. Entre eles, 

considerar a diversidade que constitui essa etapa da vida e a identificação das 

demandas por serviços e benefícios que contemplem as diferentes realidades sociais 

(JACCOUD; HADJAB; ROCHET, 2009).  Assim, é preciso observar as “premissas 

problemáticas que podem conduzir a ações ou diretrizes distorcidas no que tange à 

população adolescente, podendo vir a resultar em ações de pouca efetividade e que, 

de certa forma, podem auxiliar a perpetuação desse modelo” (LYRA, et al., 2002, p. 

12). 

  Pensar a vida em termos de cronologização implica compreendê-la em cada 

etapa do desenvolvimento. Para isso é necessário envolver a idade cronológica e os 

lugares sociais reservados para cada faixa etária. Do ponto de vista sociológico, a 

concepção da vida e dos lugares que ocupamos, a depender da idade, é resultado de 

diversos fatores. Primeiro, a mudança no regime de ciclo de vida ocorre a partir das 

metamorfoses estruturais que se consolidaram principalmente nos séculos XIX e XX, 

em um momento de transição de uma economia doméstica, cujo centro era a família, 

para uma economia baseada no trabalho. Esse último passou a ser livre e recrutado 

para atender a lógica do mercado (MEDRADO, 2002). 
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Nesse contexto, podemos situar a construção da adolescência. Ozella (2002) 

esclarece que a adolescência foi criada historicamente, trata-se de um fato social e 

psicológico. Ela é constituída como significado na cultura por meio das relações 

sociais permeadas pela linguagem. Nessas relações atribuímos significados, criamos 

conceitos que, de algum modo, buscam representar os fatos. Algumas evidências, 

como as marcas que se destacam no corpo, estão associadas às condições 

biológicas, mas as relações de natureza econômica e científica também contribuem 

na construção dessas significações. Medrado (2002) observa que elementos de 

natureza econômica colaboraram para o surgimento da categoria adolescência.  

 

Em Psicologia, a transição entre a infância e a fase adulta tem sido 
estudada principalmente, a partir da noção de adolescência, cuja 
construção, como fenômeno da sociedade ocidental contemporânea, 
tem suas raízes nas transformações históricas de natureza 
econômica-social. Configura-se como herança da Revolução 
Industrial e adquire visibilidade ao final do século XIX, em que ganha 
destaque o movimento de proteção à maternidade e à infância, 
iniciado no século XVIII. (MEDRADO, 2002, p. 29)   

  

 Nesse universo, leva-se em consideração as disparidades socioculturais nos 

diferentes contextos em que os adolescentes constituem-se (DAYRELL; CARRANO, 

2002). Considerando que a adolescência pode ser conceituada a partir de diferentes 

perspectivas, prezamos por uma definição que possa romper com a perspectiva 

naturalizante e patológica, como menciona Bock (2004): 

 

A adolescência é vista como uma construção social que tem suas 
repercussões na subjetividade e no desenvolvimento do homem 
moderno e não como um período natural do desenvolvimento. É um 
momento significado, interpretado e construído pelos homens. Estão 
associados a ela marcas de desenvolvimento do corpo. Essas marcas 
constituem também a adolescência como fenômeno social, mas o fato 
de existirem como marcas do corpo não deve fazer da adolescência 
um fato natural. (BOCK, 2004, p. 39)  

  

 O discurso que naturaliza a adolescência, por sua vez, acaba fazendo parte de 

um conjunto de estratégias que dissemina repertórios linguísticos de padrões de 

conduta e comportamentos como sendo característicos dessa etapa do 

desenvolvimento. Veicula-se, portanto, que “todos” passam por essa fase e não a 

consideram como fenômeno social, apenas natural. Como defende Ozella:  

 



49 

 

A adolescência não é um período natural do desenvolvimento. É um 
momento significado e interpretado pelo homem. Há marcas que a 
sociedade destaca e significa. Mudanças no corpo e no 
desenvolvimento cognitivo são marcas que a sociedade destacou. 
(OZELLA, 2002, p. 21) 

 

 As características comuns aos elementos biológicos e fisiológicos adquirem 

significados pelos adultos e pela sociedade. Por exemplo, a menina que olhava para 

os seios que cresciam atribuía-lhes o significado de amamentar, entre outras 

possibilidades. Na atualidade, os seios ganham novos contornos, tornam as meninas 

sedutoras e sensuais. Os significados são atribuídos em cada tempo e são 

polissêmicos. Houve um período em que as atividades de trabalhar, guerrear e caçar 

representavam o homem. Atualmente, homens surgem interessados em beleza e 

sensualidade (OZELLA, 2002). Os sentidos e significados são construídos na 

dinâmica das relações sociais. Essa perspectiva é contrária à visão naturalizante da 

adolescência.   

   Pensar a adolescência dentro de um tempo, em uma lógica que considera as 

dimensões históricas, sociais, culturais e econômicas nem sempre fez parte do estudo 

da Psicologia. De acordo com Ozella (2003), as concepções que naturalizam, 

universalizam e patologizam a adolescência estiveram presentes nas práticas 

profissionais dos psicólogos. Para o autor que toma como ponto de referência a 

perspectiva sócio-histórica, esse modo dos psicólogos posicionarem-se em relação à 

adolescência encontra fundamento nos estudos da década de 1980, até hoje 

disseminados, nos quais a prática profissional encontra correspondência com a visão 

universal dos estudos teóricos sobre a adolescência. Lyra et al. (2002) criticam essa 

visão apontando:  

[...] uma das mais veiculadas imagens acerca dos adolescentes é a de 
que eles vivem num limite sempre mal definido entre a infância e a 
fase adulta e que, por isso, enfrentariam profunda crise de identidade 
e falta de clareza, acerca de seus posicionamentos, aspirações e 
projetos. Em outros termos, falta-lhes autonomia. (LYRA et al., 2002, 
p. 19) 

 

 Diante de várias concepções sobre a adolescência, que tendem a conformá-la 

a um período natural do desenvolvimento destacado pelas mudanças e marcas no 

corpo e comportamentos considerados típicos dessa fase de transição, buscamos 

outros “olhares” que nos possibilite compreendê-la para além da perspectiva 

naturalizante. Por conseguinte, a abordagem construcionista (LYRA et al., 2002) sobre 
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a adolescência busca resgatar os campos dos sentidos dessa experiência e os 

diferentes modos de subjetivar-se. As alternativas sugeridas pelos autores é que deve 

ser vista como uma cena crucial da construção de narrativas. Elegemos essa 

perspectiva porque nos parece “rica” para lidar com a complexidade de nosso tema 

de estudo. Na próxima seção, explicitaremos seus pressupostos ao passo que 

apresentaremos o método adotado nesta investigação.  
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CAPÍTULO II – ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

 O segundo capítulo é destinado a apontar os fundamentos teóricos e 

metodológicos desta pesquisa. A partir de princípios construcionistas da Psicologia 

Social – valendo-se de autores clássicos dessa corrente, principalmente a partir da 

contribuição das práticas discursivas e de produção de sentido – buscamos destacar 

os principais conceitos que sustentam o nosso objeto-modelo. Ademais, 

apresentamos o contexto e as pessoas da pesquisa, uma breve síntese dos casos de 

dois adolescentes. Os casos selecionados servem como ponto de partida para 

acessarmos os profissionais da rede intersetorial diretamente envolvidos com os 

encaminhamentos. Por fim, explicitamos o plano de análise.       

 

2.1 PRÁTICAS DISCURSIVAS E PRODUÇÃO DE SENTIDOS  

 

 A diversidade de objetos de estudos no campo de pesquisa em Psicologia 

Social justifica a pluralidade de métodos e técnicas. Cada abordagem teórico-

metodológica, em sua medida, coloca-se frente ao desafio de problematizar e 

apreender as questões específicas de seu contexto. Em nossa proposta de 

investigação, privilegiamos o estudo qualitativo dos sentidos a partir da análise das 

práticas discursivas. A esse respeito Spink e Medrado (2013) assinalam: 

 

Podemos definir, assim, práticas discursivas como linguagem em 
ação, ou seja, as maneiras a partir das quais as pessoas produzem 
sentidos e se posicionam em relações sociais cotidianas. As práticas 
discursivas têm como elementos constitutivos: a dinâmica, ou seja, os 
enunciados orientados por vozes; as formas, que são os speech 
genres; e os conteúdos, que são os repertórios interpretativos. 
(SPINK; MEDRADO, 2013, p. 26)  

 

 A prática discursiva é uma proposta teórica-metodológica, eminentemente 

interdisciplinar, alinhada com a abordagem construcionista em Psicologia Social 

(IÑIGUEZ-RUEDA, 2003, 2010; IBÁÑEZ, 2003; MENEGON, 2006; GERGEN, 2011; 

OROZCO; GAVIRIA, 2012; SPINK, 2013) que considera o conhecimento como uma 

construção social (SPINK, 2010) e que se fundamenta em correntes dedicadas ao 

estudo da linguagem (FOUCAULT , 2013;  BAKHTIN, 2010; SILVA, 2013; FISCHER, 

2013; SPINK, 2013; VYGOTSKY, 2008).  
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 É nesse enquadre que sustentamos a nossa reflexão e buscamos orientação 

com vistas a encontrar subsídios teóricos e metodológicos que fundamentem os 

argumentos de nossa investigação. Nessa configuração, será fundamental 

compreender o posicionamento da perspectiva construcionista. Para isso, é 

necessário conhecer alguns dos seus principais pressupostos sem o compromisso 

inicial de deter-se profundamente neles. Alguns conceitos como discurso, enunciado, 

posicionamento, gêneros do discurso, desfamiliarização, sentidos e significados estão 

em jogo com o objetivo precípuo de circunstanciar a teoria. 

 Esclarecer quais são os fundamentos epistemológicos que sustentam as 

práticas discursivas impõe uma retrospectiva histórica da Psicologia Social, do 

construcionismo e das correntes filosóficas que privilegiam o estudo da linguagem 

nessa abordagem. Nesse percurso, Spink (2013) busca esclarecer a genealogia do 

conceito de produção de sentido e a concepção de linguagem subjacente à sua 

proposta teórica e metodológica.  

 O estudo sobre o sentido nem sempre fez parte da ortodoxia da Psicologia 

Social. Até a década de 1970, os conceitos de percepção, atitude, cognição e 

interação eram definidos e analisados a partir de escalas e situações experimentais 

em laboratórios, sendo passíveis de demonstração. Reiteravam, naquela época, que 

a Psicologia deveria ser uma ciência semelhante a outras ciências capazes de 

compreender, de predizer e de controlar o comportamento de homens e animais. 

Prevalecia a hegemonia do método científico e não se dava a devida atenção às bases 

filosóficas desses conceitos, duras críticas eram feitas aos estudos sobre os sentidos 

na vida cotidiana (SPINK, 2013).   

 Dito de outro modo, o estudo sobre o sentido exigiu dos pesquisadores uma 

mudança de perspectiva. Isso permitiu um deslocamento do estudo em condições de 

controle e laboratório para a análise que considerava a visão do outro em situações 

não laboratoriais. Ainda na década de 1970, surgiram reflexões críticas que permitiram 

abordar os conceitos e as teorias como produtos culturais, ou seja, socialmente 

construídos e legitimados. É nesse cenário histórico que se fundamenta a proposta 

teórico-metodológica da produção de sentido por meio das práticas discursivas 

(SPINK, 2013).   

 Assim, considerando a noção de sentido como um processo que emerge na 

história, as práticas discursivas acrescentaram a essa dimensão três tempos 

históricos: “o tempo longo, que marca os conteúdos culturais, definidos ao longo da 
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história da civilização; o tempo vivido, das linguagens sociais aprendidas pelos 

processos de socialização, e o tempo curto, marcado pelos processos de dialógicos” 

(SPINK; MEDRADO, 2013, p. 31). Essas três dimensões, guardadas as suas 

proporções, constituem nossos repertórios construídos para dar sentido às 

experiências.    

 O estudo sobre o campo do sentido, ou seja, a forma como as pessoas 

compreendem e enfrentam situações do cotidiano fundamenta os pressupostos das 

práticas discursivas. Segundo Spink e Medrado (2013), o sentido é uma construção 

social, isto é, é interativo, construído na dinâmica das relações sociais historicamente 

datadas e culturalmente localizadas. Não se trata de uma atividade cognitiva, 

intradividual e que pode ser reproduzida a partir de modelos predeterminados. A 

produção de sentido é uma prática social, dialógica. Nela estão implicadas a 

linguagem, a história e a pessoa. É um fenômeno sociolinguístico que abarca 

narrativas, argumentações e conversas a partir de repertórios utilizados nessas 

produções discursivas.   

 

Os repertórios interpretativos são, em linhas gerais, as unidades de 
construção das práticas discursivas – o conjunto de termos, 
descrições, lugares-comuns e figuras de linguagem – que demarcam 
o rol de possibilidades de construções discursivas, tendo por 
parâmetros o contexto em  que essas práticas são produzidas e os 
estilos gramaticais específicos ou gêneros do discurso [...] Dispositivos 
linguísticos que utilizamos para construir versões das ações, eventos 
e outros fenômenos que estão a nossa volta. Eles estão presentes em 
uma variedade de produções lingüísticas e atuam como substrato para 
uma argumentação [...] Por meio deles que podemos entender tanto a 
estabilidade como a dinâmica e a variabilidade das produções 
lingüísticas humanas. (SPINK; MEDRADO, 2013, p. 28)  

 

 Os repertórios interpretativos dos quais dispomos foram constituídos histórica 

e culturalmente. O estudo da produção de sentido implica na retomada da história 

como horizonte de possibilidades para compreender a construção dos conceitos que 

utilizamos no cotidiano e que nos servem de referência para dar sentido ao mundo 

(SPINK; MEDRADO, 2013). Valemos-nos da produção de conhecimento sobre a 

adolescência na literatura para situar a compreensão histórica. 

 O exercício de desfamiliarização, mas não de desconstrução com os conceitos, 

tem sido a mola propulsora das práticas discursivas. Sobre isso, Spink dirá enfim: 

Damos preferência ao termo desfamiliarização porque dificilmente 
“des-construimos o que foi construído. Criamos espaço, sim, para 
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novas construções, mas as anteriores ficam impregnadas nos 
artefatos da cultura, constituindo o acervo de repertórios 
interpretativos disponíveis para dar sentido ao mundo. Decorre daí a 
espiral dos processos de conhecimento, um movimento que permite a 
convivência de novos e antigos conteúdos (conceitos e teorias) e a 
ressignificação contínua e inacabada de teorias que já caíram em 
desuso. (SPINK; FREZZA, 2013, p. 10)  

 

 Em nossa abordagem, o processo de articulação entre o velho e o novo coloca 

a perspectiva construcionista em articulação com três campos do conhecimento: 

Filosofia, Sociologia e Política. Na Filosofia, observamos uma reação ao 

representacionismo para contrapor a ideia de que o conhecimento é um produto da 

mente e afirmar que ele é construído no processo de interação. A Sociologia, por sua 

vez, apresentando um debate em torno da desconstrução da retórica da verdade, 

trouxe para o âmago da discussão o conhecimento do senso comum, ou seja, a visão 

que as pessoas têm da realidade. Uma crítica à concepção absoluta de verdade, pois 

essa é resultado de convenções sociais fundamentadas em critérios de coerência, 

utilidade, inteligibilidade e moralidade. Na esfera da Política, observamos a busca de 

empoderamento de grupos socialmente marginalizados.  A perspectiva 

construcionista, portanto, reivindica a necessidade de remeter a verdade à esfera da 

ética, considerando a sua relevância não como verdade em si, mas, ao mesmo tempo, 

como sendo relativa (SPINK, 2013). Os três campos do conhecimento mencionados 

são considerados essenciais para compreendermos o posicionamento 

construcionista. Não serão aprofundados, mas são úteis quando circunstanciarmos os 

objetos e servem como aportes para conhecermos os fundamentos e as abordagens 

que se opuseram à nossa linha de argumentação.  

 Para aprofundarmos a nossa reflexão, são referência três autores clássicos, 

precursores da abordagem construcionista em Psicologia Social (GERGEN, 2011; 

IBÁNEZ, 2003; IÑIGUEZ-RUEDA, 2003). Recorremos também aos pesquisadores 

latino-americanos (SPINK 2010, 2013; MENEGON, 2006; OROZCO; GAVIRIA, 2012; 

MÉLLO; SILVA; PAOLO, 2007) que vêm desenvolvendo pesquisas nessa perspectiva 

teórico-metodológica.  Assim: 

 

As posturas construcionista sobre o conhecimento e os estudos que 
levam à desmistificação progressiva do fazer-em-ciência, somam-se 
as perspectivas políticas da ressignificação da diferença e da denuncia 
das relações opressivas que se desenham no interior do campo 
científico [...] Na visão construcionista, a produção de sentido se 
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processa no contexto da ação social. Alia-se à tradição hermenêutica 
de processo criativo mediado pelas expectativas e pressupostos que 
a pessoa traz para a situação, à tradição interacionista de valorização 
da presença – real ou imaginada – do outro e à onipresença da 
linguagem na perspectiva das práticas discursivas. (SPINK; 
MEDRADO, 2013, p. 37)  

 

 A expressão construcionismo está relacionada à abordagem teórica, enquanto 

o termo construção social é mencionado para nomear a ação social. As formas como 

as pessoas descrevem, explicam e constroem sentidos sobre o mundo são formas de 

ação social. Spink resume o seu ponto de vista: 

    

O construcionismo incorpora a noção de que os critérios e conceitos 
que utilizamos para descrever, explicar, escolher entre as opções que 
se apresentam são construções humanas, produtos de nossas 
convenções, práticas e peculiaridades. Como construções históricas e 
culturais, elas não podem, por princípio, ser invariantes. Entretanto, 
esse relativismo histórico e cultural só se torna claro numa perspectiva 
de análise de “tempo longo”. No cotidiano de nossas vidas, somos, de 
fato, produtos de nossa época e não escapamos das convenções, das 
ordens morais e das estruturas de legitimação. A pesquisa 
construcionista é, portanto, um convite a examinar essas convenções 
e entendê-las como regras socialmente construídas e historicamente 
localizadas. É um convite a aguçar a nossa imaginação e a participar 
ativamente dos processos de transformação social. Impõe-se, em 
contrapartida, a necessidade de explicitação de nossas posições: não 
a escolha arbitrária entre opções tidas como equivalentes, mas a 
opção refletida a partir de nossos posicionamentos políticos e éticos. 
(SPINK, 2013, p. 15) 

  

 Assim, compreendemos que as pesquisas fundamentadas na base 

construcionista devem rejeitar as premissas do realismo ingênuo – aquele que parte 

do pressuposto de que o mundo precisa ser descoberto, desvelado por meio da 

relação entre o pesquisador (sujeito) e a realidade (objeto). Devem também apontar 

críticas ao subjetivismo extremo, ou seja, à visão que atribui a capacidade de conhecer 

às propriedades intrapsíquicas determinadas por fatores psicodinâmicos. Spink e 

Medrado (2013) afirmam:  

 

O construcionismo social está interessado em identificar os processos 
pelos quais as pessoas descrevem, explicam e/ou compreendem o 
mundo em que vivem, incluindo elas próprias. Nesse sentido, o foco 
de estudos passa das estruturas sociais e mentais para a 
compreensão das ações e práticas sociais, sobretudo, dos sistemas 
de significação que dão sentido ao mundo [...] Adotar a postura 
construcionista implica, invariavelmente, abdicar da epistemologia 
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tradicional que difere interno-subjetivo-mente de externo-objetivo-
mundo. O conhecimento, nessa perspectiva, não é uma interiorização 
dos processos sociais nem a exteriorização dos processos 
psicodinâmicos. O foco do construcionismo é a interanimação 
dialógica, situando-se, portanto, no espaço da interpessoalidade, da 
relação com o outro, esteja ele fisicamente presente ou não (SPINK; 
MEDRADO, 2013, p. 40). 

  

Considerando que os interlocutores assumem uma determinada posição a 

partir do “lugar” onde estão inseridos, no processo de interação dialógica, a pesquisa 

que parte do estudo da produção de sentido privilegia o termo “pessoa” em detrimento 

a sujeito ou indivíduo. Essa decisão metodológica não implica em abandonar os 

termos indivíduo ou o sujeito, concepções fundamentais da Psicologia, mas 

ressignificá-los à luz da abordagem construcionista – recuperando o termo “pessoa” 

ao longo da história, buscando compreendê-lo a partir de seu caráter relacional. É 

preciso considerar que o conceito de indivíduo aponta, de imediato, para uma 

dicotomia entre indivíduo-sociedade, público-privado, ou seja, deixa explícitas as 

separações. Por outro lado, o termo “sujeito” pode denotar uma distinção essencial 

entre sujeito e objeto ou revelar a condição de assujeitamento, condição mais 

complexa (SPINK; MEDRADO, 2013). Nas palavras de Bakhtin: 

  

Eis porque a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se 
forma e se desenvolve em uma interação constante e contínua com 
os enunciados individuais dos outros. Em certo sentido, essa 
experiência pode ser caracterizada como processo de assimilação – 
mais ou menos criador – das palavras do outro. Nosso discurso, isto 
é, todos os nossos enunciados, é pleno de palavras dos outros, de um 
grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário de 
aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem 
consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, 
reelaboramos, e reacentuamos. (BAKHTIN, 2010, p. 295) 

 

 A pessoa ocupa posições no jogo de relações sociais e de poder, pois se insere 

em diversos processos de negociação, desenvolve trocas simbólicas tanto em um 

espaço de intersubjetividade como no processo de interpessoalidade. Dito de outro 

modo, a partir da noção de que as práticas discursivas partem do pressuposto de que 

existe um processo de interanimação dialógica, é possível, desse modo, considerar o 

conceito de posicionamento como essencial para compreendermos as produções 

discursivas de pessoas em processo de interação. O posicionamento resulta de 

construções identitárias, isso significa que a pessoa “navega” por múltiplas narrativas 
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com as quais entra em contato e que, por sua vez, estão articuladas com as práticas 

discursivas (SPINK; MEDRADO, 2013).  

 

A força constitutiva das práticas discursivas está em poder prover 
posições de pessoa: uma posição incorpora repertórios interpretativos, 
assim como uma localização num jogo de relações inevitavelmente 
permeado por relações de poder. As práticas discursivas, portanto, 
implicam necessariamente o uso de repertórios e posicionamentos 
identitários [...] Consideramos também relevante a linguagem não 
verbal – expressões faciais, gestos, posturas, silêncios etc. – na 
dinâmica das práticas discursivas. A dialogia não se esgota, nem se 
encerra no diálogo. Embora não constitua diretamente nosso foco de 
estudos, sempre que possível, registramos tais elementos, na busca 
de enriquecer nossas análises, permitindo a descrição do contexto em 
que as práticas discursivas se desenvolvem. (SPINK; MEDRADO, 
2013, p. 37) 

 

De acordo com os autores, algo só adquire valor de objeto a partir do processo 

de construção linguístico-conceitual. O construcionismo reconhece a centralidade da 

linguagem nos processos de objetivação da interação. De modo breve, esse é o 

panorama conceitual que fundamenta as práticas discursivas. Ele é orientador das 

decisões que guiaram o percurso metodológico de nossa investigação. 

Apresentaremos o percurso metodológico na próxima seção.  

 

2.2 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Esta pesquisa inspira-se em princípios construcionistas da Psicologia Social, 

como destacados na seção anterior, e em autores clássicos que não se qualificam 

como construcionistas, mas que propiciam articulações coerentes com tais princípios. 

O modelo de investigação (práticas discursivas e produção de sentido) “está 

interessado em identificar os processos pelos quais as pessoas descrevem, explicam 

e/ou compreendem o mundo em que vivem, incluindo elas próprias” (SPINK; 

MEDRADO, 2013, p. 40). Ele difere de outros modelos porque transfere o locus da 

explicação dos processos de conhecimento internos à mente para a exterioridade dos 

processos e estruturas da interação humana. Dito de outra forma, a realidade só pode 

ser apreendida a partir de categorias, convenções, tipificações, repertórios 

interpretativos, práticas e linguagem em uso (SPINK, 2013).  

 As premissas epistemológicas que norteiam a construção deste estudo 

qualitativo podem ser enunciadas em quatro noções fundamentais, como: objeto-
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modelo, validade relativa, representatividade fraca, sensibilidade contextual 

(ALMEIDA-FILHO; CORIN; BIBEAU, 1998). As referidas premissas são claramente 

pertinentes aos princípios construcionistas e sintetizam a postura que adotamos. 

Dispensamos, inicialmente, excessivas definições.  

 Tomar um objeto de investigação como objeto-modelo implica considerá-lo 

“resultado da redução de traços selecionados de um fenômeno concreto dentro de 

categorias gerais universais” (ALMEIDA-FILHO; CORIN; BIBEAU, 1998) assumindo 

uma perspectiva praxiológica, ou seja, enfatizando a compreensão dialógica da 

produção de conhecimento. Trata-se de distanciar-se das abordagens que percebem 

o objeto como uma “representação direta da realidade” e ignoram a sua emergência 

dentro de uma complexa relação de poder, conflitos, interesses diversos, inerente aos 

contextos institucionais e às teias sociais e políticas que a legitimam. O que não 

implica necessariamente propor que a realidade social só exista condicionada à sua 

interpretação. 

A validade dos achados e das interpretações está condicionada à apresentação 

do caminho adotado e da explicitação de noções importantes para a compreensão 

dos dados, por isso seu caráter relativo. Por outro lado, podemos atribuir uma validade 

relativa ao conhecimento produzido, uma vez que ele é simultaneamente influenciado 

pela modelagem do objeto e pelos contextos social, histórico e cultural nos quais é 

desenvolvido (ALMEIDA-FILHO; CORIN; BIBEAU, 1998).  

A noção de representatividade fraca serve-nos para assegurar o caráter 

eminentemente qualitativo do modelo adotado em contraponto à pesquisa com 

métodos estruturados (com hegemonia de técnicas quantitativas), cuja escolha dos 

informantes-chave obedece ao potencial de heterogeneidade que eles possam revelar 

ao grupo estudado e à diversidade discursiva para compreensão do objeto, e que não 

corresponde às normas das investigações sob a égide de métodos estruturados, que 

se orientam em procedimentos estatísticos para definirem uma amostragem 

(ALMEIDA-FILHO; CORIN; BIBEAU, 1998).  

A partir da noção de sensibilidade cultural buscamos enfatizar o compromisso 

do pesquisador com a produção contextualizada do conhecimento científico. Dito de 

modo mais direto, pretendemos valorizar a interpretação dos sujeitos envolvidos na 

problemática “queixa escolar em contexto de vulnerabilidade” – revelada na 

identificação dos sentidos e da compreensão dos significados que são atribuídos ao 

objeto-modelo – como parte fundamental do trabalho de pesquisa que valoriza o 
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particular, alcança o singular e não ignora as reflexões acerca dos seus aspectos 

universais (ALMEIDA-FILHO; CORIN; BIBEAU, 1998). 

Com a aceitação da postura construcionista, não definimos os métodos que 

têm mais possibilidade de traduzir os fatos. A concepção de fatos como construções 

sociais pressupõe que os métodos produzem, antes de tudo, versões de mundo, 

podendo ter maior ou menor poder performático, dependendo das relações sociais, 

do contexto de produção, do momento histórico em que ocorre essa produção, aliados 

à intencionalidade de quem produz e ao grau de conformidade de quem recebe 

(SPINK; MEDRADO, 2013). 

 

2.3 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 O ponto de partida desta pesquisa foi o Centro de Referência da Assistência 

Social – CRAS, em Camaçari-Ba. É nesse contexto de minha atuação profissional que 

recebo crianças e adolescentes encaminhados pelas escolas públicas da comunidade 

que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem, seja na leitura, escrita ou 

por questões associadas a comportamentos como indisciplina, falta de atenção, 

hiperatividade, violência, gravidez não planejada, uso de substâncias psicoativas, 

entre outros que podem emergir durante o processo de escolarização de 

adolescentes.   

 O CRAS é uma unidade pública da PNAS. A instituição é responsável por 

organizar e disponibilizar serviços da Proteção Social Básica do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). As unidades são instaladas nas áreas de vulnerabilidade 

e risco social dos municípios e Distrito Federal (DF). Em razão de sua capilaridade 

nos territórios, caracteriza-se como a principal porta de entrada do SUAS, ou seja, é 

uma política que possibilita o acesso de um grande número de famílias a um órgão 

planejado e financiado pelo Estado (BRASIL, 2009).  

 O objetivo do CRAS, por meio de sua equipe multidisciplinar de referência, é 

trabalhar na perspectiva de prevenir ocorrências de situações de vulnerabilidade e 

riscos sociais nos territórios. Os aspectos preventivo, protetivo e proativo efetivam-se 

a partir do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos 

direitos de cidadania. A unidade pública supracitada é referência para o 

desenvolvimento de “todos” os serviços socioassistenciais de proteção básica do 
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Suas. Trabalha-se com a concepção de território de abrangência para que usuários e 

beneficiários dos programas assistenciais sejam acompanhados por uma equipe 

mínima composta por assistente social e psicólogo. O CRAS assume como fatores 

identitários dois pilares do SUAS: a matricialidade sociofamiliar e a territorialização 

(BRASIL, 2009). 

 A matricialidade familiar se refere à centralidade da família como núcleo social 

fundamental para a efetividade de todas as ações e serviços da política de assistência 

social. A família é vista como espaço contraditório marcado por tensões, conflitos, 

desigualdades e, até mesmo, violência. Ao ser eleita como objeto dessa política 

pública, a família é concebida a partir de seu contexto sociocultural e econômico, 

levando-se em consideração a sua composição, seus diferentes arranjos, os conflitos 

e desigualdades vivenciados por ela. O SUAS busca apoiá-la e, para isso, exerce as 

funções de proteção, socialização, aprendizagem e desenvolvimento das 

capacidades humanas. Essa postura ratifica o compromisso com usuários ou 

beneficiários que não podem ser desvinculados do contexto familiar e social. Pensar 

a política voltada para as famílias significa tecer uma rede de proteção social básica 

a partir da compreensão dos determinantes familiares de uma situação de 

vulnerabilidade social e buscar a superação dessa situação (BRASIL, 2009).  

 O território tem sido um elemento central do SUAS, uma vez que o CRAS atua 

no enfrentamento da vulnerabilidade. Vale ressaltar que o CRAS, contexto dessa 

pesquisa, atende a sete bairros: Gleba E, Gleba C, Phoc 1, Phoc 2, Phoc 3, Bairro 

dos 46 e Jardim Brasília no município de Camaçari. Para atender à população 

contamos apenas com dois psicólogos (um deles é o autor desse estudo) e uma 

assistente social.    

 Para compreender a noção de territorialização proposta, o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 2009) refere-se à centralidade 

do território como fator determinante para a compreensão das situações de 

vulnerabilidade e risco social. Essa concepção ajusta-se à descentralização da política 

de assistência social e à oferta de serviços socioassistenciais nos contextos onde 

residem os usuários. A instalação do CRAS nesse espaço busca aumentar a eficácia 

e a efetividade e promover condições mais favoráveis à prevenção ou o 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento das situações de vulnerabilidade e 

risco social na comunidade. O território não é somente uma porção específica de terra, 

mas um espaço no qual circulam pessoas, saberes e concepções. É no território que 
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se evidenciam as contradições da realidade, tais como os conflitos e desigualdades 

que atravessam e ressignificam as relações familiares e comunitárias.   

 

2.4 PESSOAS DA PESQUISA 

 

 Identificamos e elegemos as trajetórias sócio-escolares de dois adolescentes 

encaminhados por duas escolas diferentes, conforme será descrito na seção síntese 

do caso. Entre os meses de abril e junho de 2014, ficamos atentos aos casos de 

adolescentes que chegaram ao CRAS. Foram quatro encaminhamentos. Convém 

salientar que ocorreram dois casos de crianças, uma tinha sete (7) anos de idade, 

necessitava de encaminhamento para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil e 

Adolescente mediante demanda espontânea. A outra criança foi encaminhada pela 

creche comunitária com a queixa de problemas de atenção. As crianças não foram 

inclusas na pesquisa, pois previamente tínhamos elegido a categoria adolescente. 

 Entre os critérios gerais de inclusão havíamos definido: ambos os sexos, faixa 

etária de 12 a 18 anos, acesso ao adolescente e sua rede familiar, encaminhamento 

de alguma instituição escolar, bem como a disponibilidade pessoal para participar da 

pesquisa1. A princípio, gostaríamos de incluir trajetórias sócio-escolares que 

revelassem êxito e não êxito. No entanto, essa caracterização inicial mostrou-se muito 

frágil porque não tínhamos critérios fixos e bem determinados para qualificá-los 

diferencialmente. Secundariamente, viemos a preferir que os relatos revelassem a 

possibilidade de analisarmos ou não a dimensão de êxito com suas sutilezas e 

contradições possíveis.  

O principal critério de exclusão, por sua vez, foi o não encaminhamento por 

meio da escola. Portanto, os encaminhamentos de outras instituições ou por demanda 

espontânea da família não foram considerados. Nesses casos, a chegada ao CRAS 

destina-se apenas a obter informações sobre o seu funcionamento e orientações 

                                                 
1 Quanto aos procedimentos éticos, o estudo seguiu as diretrizes e normas que regulamentam 

pesquisas envolvendo seres humanos outorgadas pela Resolução 466/12/12 do Conselho Nacional de 
Saúde. Dessa forma, o projeto foi apresentado à Coordenação de Proteção Social Básica (CPB) da 
Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) do Município de Camaçari e foi solicitada a anuência 
dos participantes da pesquisa através do Consentimento Livre Esclarecido (Anexo 02), respeitando a 
autonomia, assegurando a confidencialidade, a privacidade e a proteção dos pesquisados, garantindo 
a não utilização das informações em prejuízo do sujeito da pesquisa. 
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gerais sobre direitos sociais, encaminhamentos para a rede socioassistencial e 

demanda espontânea.   

Considerando as noções de representatividade fraca e validade relativa que 

sustentam esta pesquisa, a quantidade de casos não era um aspecto fundamental a 

priori. Ao registrar duas trajetórias sócio-escolares e mapear as demais pessoas 

envolvidas em cada uma delas, realizamos 15 entrevistas representando seis 

instituições públicas. Elas variaram de 22 minutos a 48 minutos, totalizando 480 

minutos de gravação, e foram transcritas na íntegra. Além disso, o interesse pela 

identificação e análise das estratégias utilizadas pelas pessoas em pontos diferentes 

da rede tecno-assistencial em saúde e a riqueza revelada nas trajetórias sócio-

escolares justificaram a decisão de não investirmos em registrar mais casos, uma vez 

que não queríamos comprometer a viabilidade temporal para a realização do estudo.  

Os dois casos selecionados, portanto, foram pontos de partida para o acesso 

às demais pessoas que “representam” as instituições que compõem a rede tecno-

assistencial e de saúde, oferecendo elementos para entendermos o nosso objeto-

modelo. Dito de modo mais operacional, após identificar os casos, o passo seguinte 

consistiu em entrevistar as pessoas responsáveis por eles. Isso foi possível graças ao 

procedimento institucional do CRAS de realizar um cadastro da família (Anexo 1) de 

cada adolescente. Na primeira escuta registramos dados de identificação do 

responsável pelo núcleo familiar, a composição familiar que inclui o nome, grau de 

parentesco, data de nascimento, sexo, escolaridade, situação ocupacional, renda e 

estado civil; relações comunitárias; assistência social; saúde; habitação e aspectos 

identificados durante o atendimento, tais como: conflito familiar, documentação, 

situação de risco, suprimento das necessidades básicas, negligência familiar e 

violência; demanda trazida pela família; encaminhamentos; acompanhamento.   
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2.5 SÍNTESE DOS CASOS  

 

2.5.1 Caso José 

 

 O primeiro cadastro foi realizado com a avó materna do adolescente José2 (15 

anos), pois a sua genitora é paraplégica e apresenta problemas na fala decorrente de 

dois episódios de acidente vascular cerebral (AVC), consequência das agressões 

físicas recebidas do ex-esposo. Dona Maria informou que José não frequentava a 

escola e passava parte do dia na rua brincando e envolvido com meninos que faziam 

uso de drogas. O pai de José foi assassinado. Tanto José como o seu irmão Antonio 

(16 anos) presenciaram o crime. Eventualmente a avó dava apoio à família, pois 

passou a morar em outro bairro porque recebera um apartamento do Programa Minha 

Casa Minha Vida. Uma das tias de José, a senhora Marília, ajudava a dar orientação 

e a realizar as compras de supermercado e o pagamento de contas. 

 Foram entrevistadas as seguintes pessoas diretamente envolvidas com o 

acompanhamento de José, as quais serão identificadas nas seções posteriores.  

 

Quadro 1 – Interlocutores entrevistados (Caso José). 

Escola Sistema de 
Proteção 

Assistência 
Social 

Proteção 
Básica 

Assistência 
Social 

Proteção 
Especial 

Serviços 
Especializados 

Diretora 1 Conselheiro 
Tutelar 1 

Assistente 

Social 1 

Assistente 

Social 2 
Pedagoga 

Especializada 

Professor --------- -------- Psicólogo Psicopedagoga 
Especializada 

Professora 1 --------- -------- --------- --------- 

Professora 2 --------- -------- --------- --------- 

Coordenadora 
Pedagógica 1 

 

--------- -------- --------- --------- 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 José foi encaminhado ao CRAS e entrevistas foram realizadas com ele, com a 

sua avó e a sua tia. Em seguida, ele e seus responsáveis foram direcionados para a 

                                                 
2 O nome José é fictício, assim como todos os outros nomes de pessoas entrevistadas. 
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assistente social do CRAS. O adolescente, acompanhado pelo Conselho Tutelar, 

também tinha histórico de acompanhamento no Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social – CREAS. Apesar de ter ocorrido o encaminhamento para um 

serviço especializado, não havia registro do caso, segundo a psicopedagoga. 

Também não fora encontrada qualquer ocorrência no Livro Digital da Secretaria de 

Educação – SEDUC, segundo a pedagoga.  

 

2.5.2 Caso Marcos  

 

 O segundo cadastro foi realizado com a genitora de Marcos (12 anos). Sua 

família é composta  de seis (6) pessoas. A genitora, Joana, tem 34 anos, cursou o 

ensino fundamental completo e o seu pai, de 50 anos, o ensino fundamental 

incompleto. Marcos é o segundo filho, nasceu seis anos após a primeira gestação de 

Joana. A família tem uma residência fixa e a renda mensal correspondente a um (1) 

salário mínimo assegurado pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) concedido 

à criança que tem problemas de saúde. Além disso, a família está inserida no 

programa Bolsa Família. 

 Marcos ingressou na escola quando tinha seis (6) anos. A escola que ele 

frequentava ficava distante da casa onde residia e tinha um alto índice de violência 

física e sexual. A família residia em outro estado antes de mudar para Camaçari. Em 

novembro de 2009, Marcos e o seu irmão menor tiveram um acidente de ônibus. O 

irmão menor teve sequelas em decorrência do acidente devido a um corte na cabeça. 

 Joana conheceu o seu esposo durante a adolescência, quando ela tinha 13 

anos, e trabalha desde aquela época. Eles vivem juntos desde o período. Marcos 

nasceu no 8° mês de gestação. Na ocasião da gravidez, Joana trabalhava cuidando 

de idosos; “alguns eram pesados”, relata. No 6° mês deixou de trabalhar. Foi ajudar a 

avó, com quem morava. Informou que passou por um processo de violência na família. 

Os seus pais eram agressivos. Joana disse que foi espancada. Seu pai morreu 

acometido de câncer no pulmão.  

 Residia em uma invasão onde não existia rede de esgoto. Seu esposo não tinha 

trabalho fixo, sempre fazia “rolo”, ou seja, trocava objetos por outros, vendia tudo o 

que encontrava. Marcos cursava o 5° ano.  A família decidiu mudar de cidade por 

motivos de trabalho e segurança. Informou que a situação de violência no bairro onde 

residiam era assustadora e incluía a escola que Marcos frequentava. Um dia, Marcos, 
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segundo ele mesmo, tentou defender-se de um colega que o chamou de “burro”, 

reagindo com uma “gravata”, segurando-o pelos braços. A mãe de Marcos foi 

orientada pela coordenadora pedagógica a procurar o Centro de Referência da 

Assistência Social para solicitar ajuda e orientação para o seu filho. O fluxo do 

encaminhamento e dos profissionais envolvidos com o caso pôde ser descrito, 

conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Interlocutores entrevistados (Caso Marcos). 

Escola Sistema de 
Proteção 

Assistência 
Social 

Proteção 
Básica 

Serviços 
Especializados 

Diretora 2 Conselheiro 
Tutelar 2 

Psicólogo 
Pedagoga 

Especializada 

Professora 3 ----------- ----------- ---------- 

Coordenadora 
Pedagógica 2 

----------- ----------- ---------- 

 Fonte: Elaboração do autor.  

 

 Marcos foi encaminhando para o CRAS, em seguida foi orientado pela diretora, 

pela professora e pela coordenadora pedagógica a ser acompanhado pelo Conselho 

Tutelar. O caso foi registrado no Livro Digital da Secretaria de Educação – SEDUC e, 

como conseguiram resolver a queixa no âmbito escolar, o conselheiro realizou apenas 

uma reunião com a direção da escola, os pais de Marcos e a pedagoga responsável 

por acompanhar as ocorrências das escolas.  

 

2.6 PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

 Para realizarmos a coleta de dados com os profissionais envolvidos com os 

dois casos de adolescentes encaminhados ao CRAS lançamos mão do modelo de 

entrevista episódica, ajustando-a aos interesses de nossa investigação. De acordo 

com Flick (2012), a entrevista episódica é um instrumento para coletar informações a 

partir das narrativas de pessoas considerando a experiência ou acontecimento. O 

conhecimento episódico está relacionado a circunstâncias concretas em torno do 

tempo, espaço, pessoas, acontecimentos e situações. A entrevista inicia a partir de 

perguntas gerais que buscam respostas mais amplas, como definições e 
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argumentações de relevância pontual. Deve mencionar situações concretas, partindo 

do pressuposto de que os entrevistados possuem experiências. Por fim, deve ser 

suficientemente aberta para possibilitar ao entrevistado selecionar os episódios ou 

situações que ele quer contar e a forma como quer apresentar esse relato. É 

aconselhável levar em consideração a relevância subjetiva da situação para o 

entrevistado. 

  Em uma perspectiva foucaultiana, os discursos são conjuntos de 

acontecimentos discursivos. O acontecimento não é uma substância, nem acidente, 

nem qualidade, nem processo; o acontecimento não é da ordem dos corpos. 

Entretanto, ele é imaterial; é sempre no âmbito da materialidade que ele se efetiva, 

que é feito; ele possui seu lugar e consiste na relação, coexistência, dispersão, 

recorte, acumulação, seleção de elementos materiais; não é o ato nem a propriedade 

de um corpo; produz-se como efeito de e em uma dispersão material (FOUCAULT, 

2013).  

 Partindo das condições mencionadas, elaboramos a entrevista episódica em 

temáticas. Primeiro, partimos das noções gerais, pois buscávamos compreender 

como tinha ocorrido a inserção do entrevistado/a naquele público e quais eram os 

objetivos da instituição na qual ele/a estava envolvido/a. Dados foram levantados para 

descrever o perfil do público atendido, a idade, o número de sujeitos, os fatores que 

favoreciam a permanência na escola e os eventos que favoreciam a evasão escolar. 

Em seguida, buscamos explorar a experiência profissional do entrevistado com casos 

de adolescentes envolvidos em problemas no convívio escolar, bem como identificar 

os motivos pelos quais os estudantes deveriam ser encaminhados à direção da 

escola, ser submetidos a alguma advertência, ou, em alguns casos, os motivos para 

acionar outras instituições como estratégia intersetorial.  

Numa etapa, buscamos compreender como os professores nomeavam os 

adolescentes durante as reuniões pedagógicas. Para isso, solicitávamos ao 

entrevistado que narrasse um caso de um adolescente que tinha sido acompanhado 

pelo entrevistado. Nosso interesse era escutar como nomeavam, descreviam, 

explicavam e o que falavam os outros interlocutores sobre a “queixa escolar”. 

Pretendíamos, com essa proposta, acessar o glossário e os repertórios interpretativos 

acerca do adolescente. Em seguida, situávamos o caso no contexto da entrevista e 

solicitávamos que informassem quais foram os interlocutores que estiveram 
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envolvidos com a história narrada sobre o adolescente e as estratégias utilizadas 

diante do episódio.   

Em outra etapa, buscamos destacar a função da escola, da família e do 

professor diante dos casos dos adolescentes envolvidos com o episódio. Por fim, no 

último bloco, solicitamos ao interlocutor que narrasse um caso de sucesso por ele 

acompanhado. Pretendíamos compreender as sutilezas e as contradições na linha de 

argumentação. Ao final, deixamos um espaço aberto para o interlocutor mencionar as 

lacunas de suas narrativas e acrescentar o que considerasse relevante. Considerando 

a diversidade dos interlocutores envolvidos com os casos em estudo, ajustávamos a 

entrevista ao contexto da instituição sem perder de vista aquilo que era essencial – 

conhecer a polissemia dos repertórios que contribuíam para a produção de sentido. 

 Com essa estratégia da entrevista episódica buscávamos dar visibilidade aos 

sentidos. Daí a necessidade de focalizar várias facetas para os entrevistados, 

produzindo reflexões e gerando práticas discursivas diversas (SPINK; MEDRADO, 

2013). Essa técnica atende à proposta da análise de discurso, pois estamos 

interessados no texto em si mesmo e, por essa razão, cabem perguntas diferentes 

(FLICK, 2012).    

 Durante o processo de transcrição foi necessário atentar-se às sutilezas das 

narrativas. Segundo Gill (2012), dedicar atenção aos detalhes durante as transcrições 

é essencial para não perder as características centrais da fala. As mudanças na ordem 

dos trechos de fala são realizadas para atender ao contexto interpretativo da pesquisa; 

enquanto que as sobreposições e interrupções são devidas ao modo conversacional. 

Segundo (SPINK, 2013), os mapas e árvores de associações são estratégias que nos 

possibilita visualizar as narrativas.   

 O processo de codificação foi iniciado a partir do mergulho nos dados das 

transcrições. Essa primeira postura de leitura e mergulho diante das narrativas é 

processo preliminar para a codificação. As categorias foram determinadas pelas 

questões de nossa pesquisa. Nessa análise, interessa-nos compreender o repertório 

interpretativo dos profissionais envolvidos com a queixa escolar, como eles concebem 

e explicam as causalidades envolvidas, e as estratégias utilizadas diante da 

problemática. Nossa tarefa diante de cada entrevista consistiu em examinar as 

transcrições e realçar, ou selecionar, todas as ocasiões em que os interlocutores se 

referiam aos adolescentes. Em outras situações, trechos que faziam referência à 

família e a outros atores sociais foram relevantes. Partimos da orientação de Gill 
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(2012) em que a codificação em suas fases iniciais deve ser feita da maneira mais 

abrangente possível, de tal modo que todas as instâncias limítrofes possam ser 

incluídas em vez de serem deixadas fora. Por exemplo, durante as entrevistas, os 

interlocutores buscam diferentes formas de explicar determinadas situações e, às 

vezes, para tornar claro o discurso contam alguma história ou dão exemplos na 

tentativa de construir um discurso sobre algo. “O que os analistas de discurso fazem 

é produzir leituras de textos e contextos que estão garantidas por uma atenção 

cuidadosa aos detalhes, e que emprestam coerência ao discurso em estudo” (GILL, 

2012, p. 256).  

 Após a etapa da transcrição, iniciamos a análise, atentos aos nossos próprios 

sentidos enquanto pesquisadores. Seguimos a orientação de Gill (2012): 

posicionando-nos como os antropólogos, buscamos “tornar o familiar estranho”. Dito 

de outro modo, na oportunidade de realizar uma entrevista, devemos enfocar a 

construção, a organização e as funções do discurso ali presentificadas.   

 A análise foi realizada em duas fases. Na primeira, procuramos um padrão nos 

dados das entrevistas observando, por exemplo, como os entrevistados explicavam 

questões relacionadas à adolescência, as causalidades diante dos problemas que os 

interlocutores identificaram e as estratégias utilizadas por eles. Houve variação nas 

diferentes narrativas, ou seja, cada interlocutor posicionou-se a partir de um tipo 

especifico de repertório interpretativo para explicar, por exemplo, as diferentes 

versões sobre a queixa escolar, as causas e as estratégias. A segunda etapa consistiu 

em uma preocupação com a função, ou seja, buscamos verificar se as características 

dos discursos poderiam ser confrontadas com os dados testados com alguma 

hipótese, ou seja, com características específicas do discurso. Nesse sentido, 

examinamos a regularidade e a variabilidade nos dados das entrevistas a fim de 

produzir um sentido analítico (GILL, 2012). 

 Com vistas a dar visibilidade ao processo de comunicação dos resultados das 

entrevistas episódicas, utilizamos os mapas de associações de ideias e a árvore de 

associações propostos por Spink e Lima (2013) como estratégias de análise e 

interpretação a que chegamos de modo a propiciar o diálogo. Os mapas têm o objetivo 

de sistematizar o processo de análise das práticas discursivas em busca dos aspectos 

formais da construção linguística, dos repertórios utilizados nessa construção e da 

dialogia implícita na produção de sentidos. Constituem instrumentos de visualização 

que têm duplo objetivo:  
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dar subsídio ao processo de interpretação e facilitar a comunicação 
dos passos subjacentes ao processo interpretativo [...] A construção 
dos mapas inicia-se pela definição de categorias gerais, de natureza 
temática, que refletem, sobretudo, os objetivos da pesquisa [...] Busca-
se organizar os conteúdos a partir dessas categorias [...] Procura-se 
preservar a seqüência das falas e identificar os processos de 
interanimação dialógica a partir da esquematização visual da 
entrevista como um todo (ou de trechos selecionados da entrevista). 
Para a consecução desse objetivo o diálogo é mantido intacto – sem 
fragmentação – e, apenas sendo deslocado para as colunas 
previamente definidas em função dos objetivos da pesquisa. (SPINK; 
LIMA, 2013, p. 85)  

 

 A técnica para a construção dos “mapas” envolvia os seguintes passos: utilizar 

um processador de dados do tipo Microsoft Word e digitalizar toda a entrevista; 

construir um quadro com um número de colunas correspondente às categorias a 

serem utilizadas; e, por fim, utilizar as funções cortar e colar para transferir o conteúdo 

do texto para as colunas, respeitando a sequência do diálogo (SPINK; LIMA, 2013).  

Em nossa pesquisa estabelecemos duas categorias em torno da queixa 

escolar: as concepções (como nomeavam, descreviam e explicavam as causalidades 

dos aspectos explicativos relacionados à compreensão da problemática) e as 

estratégias (quais procedimentos foram adotados diante de cada caso). 

  As “árvores de associação” foram recursos que também utilizamos com o intuito 

de analisar algumas categorias de nossa investigação: adolescência, queixa escolar, 

escola, família e professor. De acordo com Spink e Lima (2003), esse recurso 

metodológico é fundamental para compreender como um determinado argumento é 

construído no processo de construção de sentido que ocorre em um contexto 

dialógico. A estratégia permite visualizar o fluxo das associações de ideias que 

emergem pela pergunta do entrevistador e, literalmente, percorrer o fluxo do discurso. 

As linhas simples representam as associações dos entrevistados e as linhas duplas 

apontam para as intervenções realizadas pelo entrevistador (ver figuras a seguir). Em 

certos casos de entrevistas de cunho mais narrativo, é recomendável abreviar as falas 

para entender o fluxo de associações, restringindo as árvores à ideia central que está 

sendo expressa na fala. 

 

 As árvores associativas são estratégias adequadas para a 
compreensão de determinadas passagens das entrevistas (ou de 
qualquer outro material discursivo), em que buscamos entender a 
construção (ou co-construção) do argumento. Diferem dos mapas em 
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dois aspectos: primeiramente por serem utilizadas em passagens 
específicas do material disponível (e não em sua totalidade) e, em 
segundo lugar, por não necessariamente reproduzirem as falas, 
focalizando apenas sinalizadores considerados fundamentais para a 
compreensão do processo de construção do argumento. São assim, 
mais sintéticas e, por isso mesmo, estratégias potentes de 
visualização da construção argumentativa. Constituem, portanto, 
estratégias analíticas complementares aos mapas. (SPINK; LIMA, 
2013, p. 93) 

  

Para exemplificar e dar visibilidade ao processo de interpretação realizado, 

apresentamos quatro das inúmeras árvores de associação elaboradas. Reiteramos 

que essa técnica, como recurso metodológico, foi fundamental para compreender os 

repertórios linguísticos dos quais dispunham os interlocutores entrevistados. A 

construção de Árvores de Associação, segundo Spink (2010), propõe dar visibilidade 

ao encadeamento dos repertórios nos trechos mais ilustrativos do fenômeno em 

estudo. Vale salientar que todas as árvores não foram importadas para o texto, mas 

serão igualmente úteis para a interpretação dos dados.  

 

Figura 1 – Árvore de associação sobre os sentidos da Queixa Escolar.  
Especialistas entrevistados: psicólogo, assistentes sociais, psicopedagogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Árvore de associação sobre os sentidos de Escola  

Especialistas (psicólogo, assistentes sociais, psicopedagogas) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Figura 2 – Árvore de associação sobre os sentidos de Escola.  
Especialistas entrevistados: psicólogo, assistentes sociais, psicopedagogo. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
            
         
Queixa Escolar                                     
 
 
 
   

Em geral, são meninos, 
mas também existem 
meninas envolvidas.  

Ligadas à aprendizagem 
e ao comportamento. 

Distorção idade/série, 
público estereotipado, 
evasões, fracasso 
escolar.  

Abuso sexual, violação 
de direitos, trabalho e 
influência de drogas 
ilícitas, principalmente, 
cocaína e maconha.  

Maus tratos, violência 
física, violência 
psicológica, uso de arma 
branca. 

 

   

 

 

Escola  
 
 

         

         

   

 

Criar 
possibilidades 
de parcerias.  

Essencial.  
Abrir-se mais 
para a 
sociedade.   

Promover 
educação de 
qualidade. 

Trabalhar de 
forma 
inclusiva.  
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Fonte: Elaboração do autor. 

 

Figura 3 – Árvore sentidos de Família. 
Especialistas entrevistados: professores, diretoras, coordenadoras pedagógicas e 
conselheiros tutelares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração do autor. 

 
 
 
 
 

Figura 4 – Árvore sentido de Professor. 
Especialistas entrevistados: professores, diretoras, coordenadoras pedagógicas e 
conselheiros tutelares. 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família                                           

           

                   

 

 

 

 

 

                        

   

. 

    

   

Os pais estão 
precisando 
trabalhar para 
sustentar a 
casa. 

Orientar à 
verdade e à 
conduta certa. 

Os pais não 
comparecem à 
escola.  

Formação do indivíduo. É uma das mais culpadas. 

Distanciamento. 
A relação família e escola é 
um nó muito grande. 

A gente precisa realmente fortalecer os companheiros em 
si, porque se a cabeça,                                  o esposo e a 
esposa não tiverem com                                  o mesmo 
pensamento, o mesmo perfil,                                  com o 
mesmo discurso em prol da criança, não adianta.  

Deve fiscalizar, estar junto. É a base de tudo. 

  

               

 

 

 

 

 

Professor  

                      

   

Está sempre 
intervindo, 
tentando entender 
tanto a parte do 
aluno como a dos 
pais.  

Orientador. Multiplicador. 

Referência. 

Combustível. Vários lugares. 
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Fonte: Elaboração do autor.  

 

 Em relação aos mapas, apresentamos um exemplo de como os argumentos 

são construídos durante a entrevista episódica. Recuperamos a definição de Mapa 

que, segundo Spink (2010) é uma tabela na qual as colunas são definidas 

tematicamente e sistematizadas a partir do conteúdo discursivo gerado pelo 

procedimento da pesquisa. Em nossa investigação, por exemplo, definimos três 

colunas (concepção, causalidade e estratégia) que orientaram o processo de análise 

da queixa escolar. Spink (2010) introduz os mapas em suas análises deslocando-os 

para o interior do texto. Em nossa análise, não deslocaremos os mapas, mas 

apresentaremos os relatos dos interlocutores no corpo do texto. A técnica do Mapa foi 

fundamental para organizar todos os dados, embora esses não estejam anexados à 

dissertação, uma vez que a quantidade de material impresso comprometeria a leitura, 

dado o volume das transcrições em mais de quatrocentas páginas. 

 O Mapa seguinte ilustra dois relatos envolvendo uma diretora e uma 

coordenadora pedagógica que foram entrevistadas. Spink (2010) lembra-nos de que 

os Mapas têm a característica de revelar como as pessoas são resistentes aos roteiros 

pré-definidos. Isso fica evidente quando os entrevistados burlam, reiteradamente, o 

roteiro e introduzem temas que são para eles mais importantes. Por essa razão, o 

pesquisador deve levar em consideração, tanto na entrevista, como na análise, os 

repertórios interpretativos.   

 

Quadro 3 – Mapa (diretora, coordenadora pedagógica, professores/as, profissionais 
especializados, conselheiro tutelar, família e a queixa escolar). 

 

Pessoa Concepção 
Queixa escolar 

Causalidade 
Queixa escolar 

Estratégia 
Queixa escolar 
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Diretora 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossos alunos são de 12 a 
17anos. Mas, nós temos a 
EJA. É o nosso problema. A 
EJA é assim, são aqueles 
alunos que não alcançaram, 
que estão na defasagem da 
série. Aí o programa do 
projeto de Camaçari, 5ª, 6ª, 
7ª ,8ª, para elevar o nível de 
ensino desses alunos para 
que eles adquiram o Ensino 
Médio. Porém, esse ano a 
gente está com uma 
dificuldade grande. Esse ano 
recebemos um nível de 
alunos difícil. 
 

Eu vejo assim, você 
que está 
começando agora, 
você vai encontrar 
muitas barreiras. Eu 
já estou velha. 
Assim, nesses 29 
anos, a educação, 
eu vejo que em vez 
de ela melhorar, 
vejo que está 
piorando. Não 
educação em si, 
mas as drogas. Ela 
está tirando os 
nossos alunos.  Ela 
tá empurrando os 
nossos alunos pra 
lá. Assim, fica o 
professor e a escola 
ilhada. Porque nem 
o sistema pode 
resolver. 

Hoje a gente buscando 
ideias no 
planejamento, a gente 
colocou assim: o que o 
sistema poderia fazer 
para que esses jovens 
não caíssem assim tão 
rapidamente nas 
drogas. Eles não estão 
caindo lentamente, tão 
rápido. 
E, a gente tem, vocês 
como psicólogos, que 
estão se formando, 
pessoas que tem uma, 
outras especialidades 
voltadas para essa 
área da sexualidade, 
de meninos com 
problemas especiais, 
né, assim, pra dentro 
da escola, para nos 
ajudar. 

continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Mapa  
Diretora, coordenadora pedagógica, professores/as, profissionais especializados, conselheiro 
tutelar, família e a queixa escolar. 

Pessoa Concepção 
Queixa escolar 

Causalidade 
Queixa escolar 

Estratégia 
Queixa escolar 
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Coordenadora 
Pedagógica 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui é uma comunidade 
carente, né? É uma 
comunidade que você sabe 
que os meninos estão em 
vulnerabilidade 
constantemente. Inclusive 
quando eu fui, lotada pra 
cá, me falaram que era 
muito perigoso, muito 
violento. E eu cheguei e 
disse à diretora: “estou 
aqui, quero trabalhar, 
quero contribuir, mas no 
dia que eu for assaltada, 
não volto mais aqui”. Então 
assim, porque a gente 
também precisa cuidar da 
nossa integridade física, 
né? Mas graças a Deus, 
nunca me aconteceu nada. 
Aqui na escola, eles vão de 
6 à 10 anos. Só que tem 
crianças que passam, 
ficam fora da faixa, como a 
gente chama, e tem até de 
16 anos. Principalmente os 
alunos de ETAPA. Etapas 
são classes de 
regularização de fluxo, 
alunos que não 
aprenderam na idade 
certa, que vão pra esse 
curso. E eles são pessoas 
que já estão 
desestimuladas, que já 
passaram, vieram de 
várias reprovações. Então 
essas classes são as mais 
difíceis. Os meninos são 
colocados o tempo todo no 
tráfico. É muito forte, aqui 
naquela comunidade. 
 

[...] porque eles 
não tinham uma 
família, não 
tinham 
perspectiva 
nenhuma, de 
família, enquanto 
construção de 
sociedade, 
enquanto 
formação cidadã. 
Era o comer e 
acabou. Os 
meninos vinham 
pra escola, pra 
comer. Ou pra 
receber o bolsa-
família. A gente 
tem muitos casos 
de menino assim. 
 

[...]E a gente, às vezes, 
a gente tinha que 
segurar o menino na 
escola, pra os 
traficantes não 
pegarem. Pra não 
matar. A gente tinha 
que fazer muito, é, é, 
palestra de 
conscientização dos 
pais, pra se organizar 
[...] 
Então assim, é 
conscientização de si. 
É de se importar com 
seu filho. É seu, tá com 
a gente um período. 
Sempre dizia à ela. 
“Olha, a gente tá se 
importando”, e alguns 
até tiravam da escola. 
Que a gente vigiava 
mesmo. Ligava pra 
casa, vinha um 
responsável, tinha que 
ter. “A gente precisa do 
apoio de vocês. A 
educação... O filho é 
seu. Passa com a gente 
o período, mas pode 
ficar a vida inteira com 
vocês. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

 Após a sistematização das entrevistas, buscamos analisar o conjunto de 

narrativas procurando os sentidos que emergiam do processo conversacional. Spink 

e Lima (2013) sugerem que é preciso deixar aflorar os sentidos, sem encapsular os 

dados em categorias, classificações ou tematizações definidas a priori. Nesse modelo 
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de investigação de análise, tais processos de categorização não são impositivos. O 

pesquisador deve confrontar os sentidos construídos no processo de pesquisa e de 

interpretação e aqueles decorrentes da familiarização prévia que ocorre a partir do 

levantamento bibliográfico e da teoria que dá sustentação ao estudo (SPINK; LIMA, 

2013).  
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CAPÍTULO III – REPERTÓRIOS INTERPRETATIVOS 

  

O terceiro capítulo é destinado a descrever os repertórios interpretativos 

(SPINK; MEDRADO, 2013) sobre a queixa escolar. Para isso, organizamos a análise 

em três temáticas: aspectos sociais, aspectos formativo-pedagógicos e estratégias 

internas e externas à escola. Na primeira parte, descrevemos as concepções de 

queixa escolar, ou seja, abordamos os problemas sociais identificados na escola e em 

seu entorno. Esses, mesmo não podendo ser considerados classicamente como 

queixa escolar, vêm se impondo nas últimas décadas como objeto de estudo pela 

magnitude e intensidade com que resvalam negativamente no processo de ensino-

aprendizagem, gerando de insucesso a evasão. Na segunda parte, descrevemos os 

aspectos propriamente formativo-pedagógicos que dizem respeito às dificuldades 

comportamentais e de aprendizagem. Na última parte, aprofundamos as noções de 

estratégias internas e externas à escola criadas justamente para lidar com a 

problemática da queixa escolar. As estratégias foram subdividas em duas temáticas. 

Na primeira, identificamos e analisamos inicialmente as estratégias intrínsecas à 

função da escola, ou seja, planejamento pedagógico, articulação entre ensinar e 

educar, e o acolhimento ao estudante. Na segunda parte, descrevemos as estratégias 

externas à escola, buscando visibilizar as instituições e parcerias acionadas pela 

escola, no intuito de compreender as contribuições de cada uma diante do objeto-

problema.  

 

3.1 A CONSTRUÇÃO DA QUEIXA ESCOLAR: ASPECTOS SOCIAIS E FORMATIVO-

PEDAGÓGICOS 

 

  A queixa escolar pôde ser organizada a partir de duas temáticas centrais. A 

primeira é relativa aos aspectos sociais, quando os interlocutores remetiam, 

principalmente, ao uso ou abuso de drogas e à violência na escola. A segunda é 

relativa aos aspectos formativo-pedagógicos, propriamente ditos, que dizem respeito 

aos comportamentos dos estudantes e professores e ao processo de ensino-

aprendizagem.  
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3.1.1 Queixa escolar e a problemática das drogas  

  

A temática das drogas é muito recorrente nas narrativas dos entrevistados, 

sendo emblemática em torno da queixa escolar. Os informantes declararam que o fato 

da escola estar localizada em um bairro com grande concentração de traficantes e 

usuários de drogas reflete no interior da escola, uma vez que alguns estudantes, ao 

mesmo tempo em que são usuários, fazem direta ou indiretamente parte do sistema 

do tráfico. O relato que destaca o uso de drogas como parte da queixa escolar é 

apresentado no discurso da entrevistada a seguir: 

 

A semana passada a gente conversou com um aluno. A gente 
conversando com ele, “quando a gente está dentro desse mundo 
droga, não tem jeito”. Mas, tem, porque você tem que pensar 
primeiramente em uma mãe, e depois em você. Porque como é que a 
sua mãe não fica? Aí a gente pensa, aí vai de novo. Se você quiser, 
coloco você para ter relatos com eles. Eles veem numa boa. Como 
eles dizem, “de boa”. (Diretora 1) 

 

 O exemplo apresentado não é uma queixa que se traduz em abandono da 

escola, mas no uso instrumental da escola como participante do sistema do tráfico. 

Os estudantes até frequentam a escola. Chegam a entrar, mas, por vezes, saem para 

receber a droga e repassam-na aos demais colegas de turma. Existem aqueles que 

ficam fora do portão da escola entretidos com o consumo e a venda de drogas. Uma 

das principais motivações para estar no espaço escolar, nessas situações, é entrar 

em contato com outros usuários de drogas.  Nesse sentido, há uma redução extrema 

da função da escola. A respeito dessa relação construída com a escola, Camargo e 

Liborio (2010) mostram que, em situações de risco, a escola acaba sendo também um 

lugar de proteção para o estudante. Inúmeros são os relatos dos interlocutores sobre 

a presença das drogas e a ameaça de perder o estudante para o tráfico. Destacamos 

um de uma série: 

 

[...] nós ficamos sabendo que José começou a ter um contato com 
pessoas que é ... tão usando drogas e que José também estava 
usando e também vendendo e aí a gente soube que no final de 
semana, prenderam um, que é outro aluno daqui da escola, e que tava 
atirando pro alto e José tava junto e esse menino fazendo assaltos. 
Então, eu disse pra José: “Você é maluco?”. Aí, ele disse: “pró, eu tava 
junto com ele, mas quem atirou foi ele”. Ele acha normal eu estar junto 
com você, eu fazer o ato errado que não é certo, e você dizer na minha 
cara: “ô, pró, eu só estava com ele, mas eu não atirei pro alto. Eu não 
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fiz isso”. Então, ele acha normal se você vai ter o contato com José, 
você no momento, você dá vontade de você dar uns tapa legal. Mas 
depois você diz: meu Deus, o que se fizeram dessa criança? Assim, é 
uma criança que se você pudesse levava pra sua casa. Você levava. 
(Diretora 1)   

 

A narrativa ajuda-nos a compreender a relação de José com as drogas e o 

receio da diretora porque José tinha “um contato com pessoas que, é... tão usando 

drogas”, “também vendendo” e andava envolvido com “outro aluno” que estava 

“fazendo assaltos”, colocando a vida em risco. José não se dava conta dos riscos que 

corria, reiterou para a diretora que estava apenas fazendo companhia ao colega, “eu 

tava junto com ele, mas quem atirou foi ele”. Na visão da diretora, José ainda é uma 

“criança”, se “pudesse levava para casa”. As expressões remetem ao infantil. A 

diretora fica capturada pela inocência e pela carência de José, uma vez que ele não 

pode contar com o apoio da mãe em casa. Entretanto, a diretora leva em consideração 

os limites entre o público e o privado quando estabelece o limite entre o pessoal e o 

profissional. Veremos na seção das estratégias outros desdobramentos dessa 

história.   

A presença das drogas no interior da escola e as ações utilizadas pelos 

estudantes que repassam a droga e pelos traficantes para recrutar crianças e 

adolescentes preocupa a coordenação da escola e o sistema de proteção tutelar que 

utiliza a autoridade policial para manter a ordem e fazer prevalecer a lei. A situação 

apresentada demonstra os limites do Conselho Tutelar e a efetiva ação da polícia, 

ainda que de modo circunstancial, frente ao tráfico de drogas. A fala do conselheiro 

tutelar expressa essa visão: 

  

[...] adolescentes envolvidos com drogas, até crianças mesmo. A 
questão do envolvimento, nas escolas, é a questão do, alguns 
traficantes, ficam nas escolas oferecendo, recrutando. Crianças, 
adolescentes que já estão na boca do fumo. Em alguns momentos, 
nós temos que solicitar ajuda à polícia, isso quando sabemos onde a 
criança tá, pra tá tirando ela do local. (Conselheiro Tutelar 2) 

 

 Em uma escola da comunidade não há muros de proteção. Apesar de contar 

com a presença de um segurança patrimonial, a ausência de estruturas de concreto 

no entorno da escola é analisada como falta de limites e proteção para aqueles que 

estão dentro da escola.     
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Tirando esses graves (problemas estruturais da escola), pessoas que 
entram aqui, porque o espaço é aberto, pra vender drogas [...] 
(Coordenadora Pedagógica 2) 

 

 Nessa comunidade, alguns traficantes são identificados e nomeados pelos 

professores que conhecem suas histórias pessoais de vida, pois alguns foram 

estudantes e frequentaram a escola. Os professores, em casos dessa natureza, têm 

certa familiaridade com os ex-alunos e, por mais que sejam traficantes, a gestão da 

escola e os professores buscam diferenciar aqueles que oferecem potencial de risco 

e perigo e buscam manter com eles uma relação de diálogo e “camaradagem”. A 

percepção do risco do adolescente é construída com base na diferença entre ex-

estudantes e adolescentes de bairros vizinhos. O risco e o perigo estão associados 

aos adolescentes desconhecidos, uma vez que não tiveram nenhuma passagem pela 

escola e os professores nada sabem sobre esses adolescentes. A análise e a 

suposição ocorrem pela proximidade que os entrevistados têm com os jovens. 

O estranho, exterior à escola, é re-conhecido por aqueles que coordenam e 

trabalham na escola. Os estudantes-traficantes e ex-estudantes traficantes revelam 

um problema social e, concomitantemente, são ou foram parte da clientela escolar. O 

que está fora da escola continua pertencendo a ela. É uma contradição enfrentada 

na/pela escola.  

 Os interlocutores falam sobre as drogas de forma genérica. Aquilo que 

demonstra ser algo tão familiar raramente é nomeado, classificado e explicado. O que 

aparece é identificado como “maconha”, a droga “inalada”, “ilícita” porque não está 

legalizada. Falam das drogas como se compreendessem os meandros da temática. 

O que parece ser conhecimento, por aparentemente ser comum, pode inversamente 

revelar um possível desconhecimento sobre os diferentes tipos de drogas, seus 

diversos efeitos ou até mesmo representar um tabu. De outra parte, o silêncio, ao não 

nomearem as drogas, pode ser analisado como uma atitude reveladora de uma defesa 

para aquilo que, ora se apresenta como óbvio, ora acompanha as contradições. Como 

enfrentar essas contradições entre os muros invisíveis da escola? Como diferenciar 

um estudante que experimenta a droga do usuário contumaz ou daquele que participa 

ativamente do tráfico? Como abordar as nuances sociais, culturais e morais do uso 

de drogas? Esses aspectos parecem nublados nos discursos, mas a escola tem 

realizado algumas atividades para lidar com a problemática.  
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 A gestão da escola apercebe-se da complexidade que envolve a temática e faz 

uso de diferentes estratégias. Dessa forma, os estudantes passam a ocupar uma 

posição central no debate. Essa estratégia não altera a condição dos estudantes em 

relação ao problema, pois conduz a discussões e reflexões superficiais, exigindo do 

estudante um posicionamento individual dissociado da rede intersetorial. Por exemplo, 

quanto às problemáticas do uso de drogas, sexo com prostituição ou da 

promiscuidade, a escola pode vir a desenvolver práticas coercitivas e moralistas sem 

levar em consideração a dimensão subjetiva e afetiva que envolve a sexualidade entre 

adolescentes. Essas questões não deveriam ficar fora da problematização dentro da 

escola.  As regras sutis de recrutamento de estudantes para o tráfico de drogas são 

ações dos traficantes conhecidas pelos professores. Ao identificar os estudantes 

envolvidos com as drogas os professores oscilam entre o discurso fatalista, 

esperançoso ou moralista.  

 O uso de drogas tem revelado outros problemas na escola e no seu entorno. 

Em alguns casos para obter a droga podem ocorrer furtos domésticos e em outras 

situações assaltos e “prostituição”. Segundo Noto e Silva (2002), em alguns casos, o 

adolescente resiste a assumir que faz uso de drogas. Isso ocorre porque o 

adolescente acredita ser onipotente, ele diz que não precisa de ajuda. Outro aspecto 

identificado é o sentimento de desconfiança e temor entre os usuários. Esse quadro 

exige cuidados mais acentuados ao tentar estabelecer vínculos de confiança, empatia, 

aceitação e sigilo. 

 A questão do uso, abuso e tráfico de drogas fica mais evidente em casos 

envolvendo meninos. Eles destacam-se quando comparados às meninas. Parecem 

habilidosos na arte de negociar, fazer trocas “comerciais” e criar táticas dentro da 

escola para repassar as drogas e ludibriar os professores. Quanto à constatação de 

que a maioria dos meninos é usuário ou traficante e, portanto, desafia a lei, pode estar 

associado ao fato de que, de acordo com Morais e Urbinatti (2000), os meninos são 

mais ativos, agitados e indisciplinados. 

 

3.1.2 A queixa escolar e a problemática da violência na escola 

 

 Em relação à questão social que invade a escola, além das drogas, temos a 

queixa escolar associada à violência. A temática da violência emerge no interior da 

escola em diferentes faces. Existe a violência física, quando os estudantes usam a 
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força ou objetos como armas “brancas” para ameaçar ou para defender-se de outro 

estudante. A outra face da violência consiste em pelas palavras de xingamento, de 

desrespeito à autoridade do professor, e pode culminar na violência física, segundo 

relatos que seguem:  

 

Além do mais, casos de violência fora da escola, que a gente 
descobriu que ele [estudante não traficante] vinha fazendo e que 
alguns colegas presenciaram e nos contaram como ele faz. Ele usa 
pulseira, ele como é que se diz, ele bate nos colegas, espanca mesmo. 
E, a gente, um dia ele teve uma discussão tão séria com uma 
professora, palavrões, palavras de baixo calão, mesmo, e a professora 
chegou ao ponto de a professora dizer já se aguentou demais. 
(Diretora 1) 
 
[...] Então a gente tem uma, uma dificuldade a mais, que é lidar com 
isso. Com palavrão em sala de aula, extremamente agressivos. Os 
meninos assim, resolvem seus problemas quase tudo no tapa, no 
beliscão, no chute, no empurrão. Isso é muito recorrente e diferente 
até, até de outras épocas e outras escolas. Então assim, essa temática 
de resolver pela violência, é muito comum aqui. Normalmente não se 
conversa. Normalmente vai lá e dá um tapa. (Professor) 
 
[...] e um outro fato com a própria professora. O aluno, né? Aluno 
indisciplinado. O adolescente. Ele sem, é, o tempo todo no corredor, e 
já tinha faltado o respeito com a professora. A professora então pediu 
pra ele se retirar da sala. Ele se retirou, mas ele teve uma sessão 
facão. Onde ele cortou a mão da professora. Ele cortou, a mão, certo? 
Isso soa os casos recentes, esses dois casos. (Conselheiro Tutelar 1) 
 
Chegou um dia que ele se desentendeu com o colega, que ele foi lá 
dentro da escola, começou fora, quando chegou na escola ele 
deflagrou essa arma branca no outro, então, chegou a machucar. 
(Pedagoga especializada) 

 

Esses quatro relatos são falas de diferentes interlocutores que mostram dois 

níveis de violência. O primeiro corresponde à violência entre estudantes: “ele bate nos 

colegas, espanca mesmo”, “tudo no tapa, no beliscão, no chute, no empurrão” e com 

“arma branca”. O segundo nível corresponde à agressão do estudante dirigida ao 

professor: “palavrões, palavra de baixo calão” e falta de “respeito com a professora”. 

As expressões mostram a dimensão da agressividade verbal, mas há também uma 

situação em que o estudante partiu para a violência física: “ele [estudante] cortou a 

mão da professora”.  

A violência que afeta a escola, narrada intra e extramuros, às vezes, envolve 

“estudantes” que se destacam pela força física, pela capacidade de amedrontar 

colegas e os próprios professores. O Conselho Tutelar, quando acionado, também 
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lida com as repercussões da violência que não pode ser contida nos muros da escola 

(considerada uma instituição porosa e fragilizada). Na direção da escola, o Conselho 

Tutelar mostra-se frágil para lidar com os estudantes agressivos.  

O professor também sofre os efeitos da violência na escola. Se compararmos 

o passado com o presente, concluiremos que, antigamente, o professor conseguia 

impor limites dentro da sala de aula. Antes, a figura do professor era “sacralizada”. Na 

atualidade, o professor sente-se “dessacralizado”, fora de seu lugar. A violência que 

atinge os professores está banalizada, e inclui, até mesmo, atos praticados por 

estudantes adolescentes. Estudos de Pereira, Paulino e Franco (2011) e Batista 

(2012) questionam a autoridade do professor em um contexto contemporâneo 

marcado pelo risco de sua destituição e o esforço de manter alguma autoridade e 

disciplina.  

As dificuldades identificadas no relacionamento entre estudantes e seus pares, 

e entre estudantes e professores, mostram a fragilidade dos laços sociais que os 

adolescentes vivenciam no ambiente escolar. Em alguns contextos, a escola tem sido 

palco para a violência, o que implica dificuldades na relação professor-aluno. A lei, tão 

necessária para regular as relações intersubjetivas e favorecer o convívio social, é 

“violada”. A violência aterroriza os educadores, muitas vezes, destituídos de suas 

funções concretas e, sobretudo, simbólicas. Sem recursos dentro da escola, os 

professores, em alguns casos, apelam para dispositivos coercitivos, como a polícia. 

Em outros casos, recorrem ao psicólogo, à assistente social e aos conselheiros 

tutelares, em busca de referenciais que os auxiliem a prosseguir na função educativa 

(SENA; ORNELLAS, 2010).  

Os motivos para tanta agressividade por parte dos estudantes estão 

relacionados às condições de vida, às dificuldades de adaptação à nova cidade, à 

ausência de compreensão das normas de conduta da escola (os familiares também 

demonstraram não compreender as normas) e, principalmente, à incapacidade do 

adolescente de resolver problemas pessoais sem ter que recorrer à violência física ou 

verbal, uma inabilidade no trato social. Essa violência protagonizada por adolescentes 

ocupa um espaço no imaginário social, visto que, independentemente de sua 

importância, costuma ser supervalorizada e, em consequência, produz certa 

“preocupação” social que se transforma em estratégia para tomar decisões políticas 

relacionadas ao conjunto da juventude (VILLANUEVA, 2010).  
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Os extratos das narrativas da diretora, coordenadora pedagógica, professora e 

do conselheiro tutelar, compõem um quadro que mostra como a violência tem sido 

uma constante na atualidade, principalmente entre adolescentes na escola. Pain 

(2010) e Silva (2010) expõem preocupação pelo modo como essa violência na escola 

interfere no imaginário de uma escola igualitária que deveria propiciar a integração 

dos indivíduos. O estudo de De Antoni e Koller, (2002) em alguma medida, apoia-nos 

na discussão e análise revelando que fatores estruturais e conjunturais interferem 

nessa problemática. Preocupa o esvaziamento da ética nas relações, o individualismo 

e a cultura do consumo. Eventos como exposição às drogas, gangs e armas geram 

insegurança. As relações comunitárias e o ambiente doméstico passaram a 

estabelecer relações baseadas na força física e no abuso de poder entre os seus 

membros e acabam sendo transpostas para relações sociais mais amplas. Os 

problemas enfrentados pelas pessoas, em situações sociais, provocam o retorno ao 

ambiente doméstico que, por meio da agressividade, expressam as frustrações e 

vulnerabilidades a que a pessoas estão expostas. 

 As situações de violência física não acontecem exclusivamente com meninos, 

embora o gênero masculino destaque-se em tal aspecto. As meninas também fazem 

uso da força física para autodefesa ou para disputarem o poder entre si. Em algumas 

situações ocorrem como acerto de contas de conflitos que tiveram início na 

comunidade e culminou na escola ou por motivo de conflitos afetivos. 

 

Uma menina também, que já foi, é, ela tinha uma, era muito difícil a 
convivência aqui dentro. Ela foi presa. Aluna da tarde, que, envolvida 
nessas questões, e aí tentou matar uma amiga, uma colega, devido tá 
envolvida com esses homens ligados ao tráfico. E aí ela foi presa, ela 
tinha um relacionamento muito ruim aqui com professores, com 
direção, com tudo. Era extremamente violenta, agressiva, é um caso 
que eu peguei assim, no finalzinho. Quando eu entrei aqui, tava 
acontecendo. (Professora 1) 

  

A narrativa mostra que as meninas são violentas, na maioria das vezes, por 

envolvimento afetivo. Elas não brigam porque uma é dona da “boca de fumo” e a outra 

quer tomar seu lugar no controle do tráfico de drogas. Em geral, segue-se a tradição 

do mundo feminino, a disputa pelo amor, por afeto (seu envolvimento com o tráfico 

em razão do namorado traficante), conforme relatou a professora: “tentou [estudante] 

matar uma amiga, uma colega, devido tá envolvida com esses homens ligados ao 

tráfico”. O estudo de Torres e Moreira (2010) revelou que estudantes do ensino médio 
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de uma escola pública idealizavam o amor romântico na construção das experiências 

de namoro e/ou formação de laços conjugais heterossexuais. Essa posição ativa das 

meninas nos relacionamentos afetivos, em relação a disputar parceiros do tráfico, 

contrasta com os estudos de Bueno, Morais e Urbinatti, (2000) e Carvalho (2001) que 

defendem a ideia de que as meninas demonstram passividade, isolamento social e 

menos iniciativa. Na perspectiva dos autores, as meninas vivenciam intensamente 

uma feminilidade assentada na obediência às normas, na organização e na 

submissão. São vistas como não tendo criatividade, voz própria; a elas é atribuída a 

pouca participação, não são questionadoras; e isso tudo, de algum modo, exerce 

influência no padrão de feminilidade.  As meninas estariam fora dos padrões 

masculinos. A diferença entre gêneros não ocorre sem problemas porque entram em 

jogo preconceitos e expectativas, de professores, relacionados ao comportamento 

esperado das meninas. 

Esse cenário de insegurança acaba sendo disseminado entre os demais 

professores. Novos educadores, recém-aprovados em concurso público, direcionados 

para essa comunidade, chegam à escola trazendo uma representação negativa sobre 

a instituição. Sentem-se inseguros, como veremos neste relato:  

 

Inclusive quando eu fui, lotada pra cá, me falaram que era muito 
perigoso, muito violento. E eu cheguei e disse à diretora: “estou aqui, 
quero trabalhar, quero contribuir, mas no dia que eu for assaltada, não 
volto mais aqui”. Então assim, porque a gente também precisa cuidar 
da nossa integridade física, né? Mas graças a Deus, nunca me 
aconteceu nada. (Coordenadora pedagógica 2) 

  

 A narrativa anterior mostra a representação da comunidade na qual a escola 

está inserida. Os educadores difundem a ideia de um bairro “muito perigoso, muito 

violento”, transmitindo insegurança à coordenadora pedagógica. Ela afirma que 

gostaria de “contribuir” com a educação, mas teme ser “assaltada”. O receio e a busca 

por preservar a “integridade física” torna visível a hesitação da coordenadora. Apesar 

do histórico de violência no bairro, ela ressalta: “graças a Deus, nunca me aconteceu 

nada”. Essa frase, à primeira vista, revela um medo real, todavia a coordenadora não 

havia sofrido qualquer agressão, tampouco tinha sido vítima de assalto. Destaca-se 

na entrevista a firmeza da coordenadora ao tratar com os professores e o modo como 

consegue exercer autoridade na escola, pois tem o respeito dos estudantes e a 

admiração dos seus pares. 
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Na mesma escola, o caso de violência entre os estudantes Marcos e Ramon, 

talvez, pelo fato de ser recente e pela dimensão negativa, ainda reside na memória 

de professores e da direção. Ilustrando a gravidade da ocorrência, a coordenadora 

descreveu, minuciosamente, os diferentes pontos de vista e as disputas de poder 

entre as mães, a direção e os estudantes. Uma mãe defende o filho porque confia na 

“bagagem” de conhecimento dela, nomeia a si própria como “conhecedora das leis” e 

“ameaça a diretora” (professora que defende as normas e os limites, estabelecidos 

pela escola, que não podem ser desobedecidos sob pena de tornar o espaço escolar 

organizado a partir da necessidade de um único estudante).  O que se depreende 

desse fato? A escola busca estabelecer uma parceria com a família desde que os pais 

sigam as prescrições, como veremos neste relato: 

 

Com Marcos foram uma família que chegou lá na escola e que foi 
difícil. Viu, Isael? É, é, foi inclusive a família que eu falei de Roraíma, 
que não queria obedecer as normas e regras da escola. Eles achavam 
que eles podiam chegar a qualquer hora pra conversar com o 
professor, e poderia entrar na sala pra falar. Eles achavam que o 
menino poderia faltar quantos dias precisasse, dependendo da 
necessidade dela na família [...] E a gente disse que ali ele não ia ficar 
fazendo isso. Ele estava tentando mudar toda a rotina da sala em 
função dele. Ele queria que a visão dele, ele forte, ele poderoso, fosse 
superior dentro da sala. E a mãe via ele como coitado. É, ele, e depois 
ela veio relatar, depois de muito a gente conversar com ela e mostrar 
pra ela um pouco, a maneira de conversar, ela queria brigar. Eu disse: 
“não, mãe, eu não vou brigar. Eu vou conversar com você. Só posso 
conversar. Se acalme, beba”. “− Eu vou brigar, eu sei, entendo de lei. 
Eu vou trazer Conselhos”. “− Pode trazer todo Conselho que a senhora 
quiser. Pode trazer”. “− Eu vou trazer polícia aqui dentro”. Ameaçava 
a diretora. Porque, ela queria porque queria, que a vontade dela 
prevalecesse, né? O menino errou. Não foi nem só o filho dela que 
errou. Os dois erraram na situação. Na verdade, a professora. Eles 
brigaram, né? E um chamou o outro de burro. E aí a professora na 
outra, pediu que eles parassem e eles não pararam. E Marcos foi e 
agrediu o menino. Fisicamente. E aí a professora mandou parar, que 
até então a gente diz pra não ficar tocando nos meninos nesses 
momentos de... pra não, incorrer numa situação pra penalizar o 
professor, alguém, que pegou ou segurou um, pra o outro. Beneficiou 
um ou outro. Ela: “Mércia, eu não peguei também por isso”. Mas, o 
que foi que a gente orientou? Que Marcos e que o outro menino, 
Ramon, né? Não vi... comparecesse à escola. A mãe de Ramon não 
foi. E quando a mãe chegou, que não viu nem o aluno, nem o 
responsável, achou que a gente só tinha penalizado o filho dela. E não 
foi isso que ocorreu. E aí depois, a gente, é, é. (Coordenadora 
Pedagógica 2) 

 Vimos no relato uma disputa entre pais e representantes da escola, uma 

contradição em relação à autoridade do professor. A coordenadora pedagógica não 
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percebe as relações de poder que se revelam em sua forma de negociar com a mãe 

de Marcos. Demonstra certeza em seu posicionamento, o que sugere um “olhar 

cristalizado” sobre o modo como os pais devem comportar-se diante da gestão da 

escola, mesmo que esses pais tenham algum conhecimento acerca dos trâmites 

institucionais frente à posição do Conselho Tutelar em casos de advertência escolar. 

No exemplo apresentado, existiu um embate porque a figura de autoridade escolar 

(coordenadora) foi contestada. Por que a família, tão questionada quanto à sua 

função, nesse caso, foi aviltada? Na visão dos professores, os migrantes são pessoas 

que não conhecem os próprios direitos? Cabe refletir sobre o fato de que a Escola 

quer sempre presença e a participação da família para lidar com os problemas dos 

estudantes. A mãe comparece à escola e, de alguma forma, defende o filho como 

pode. Essa não seria uma maneira de participação ativa e de responsabilização da 

família pela situação do filho na escola, tão desejada por todos?  Segundo Pain: 

 

Tais incitações fazem com que os pais dos bairros problemáticos se 
tornem sensíveis às questões da escola, com que eles possam 
beneficiar-se de uma ajuda escolar e educativa, nem repressora nem 
controladora, desde a primeira infância de seus filhos, e faz com que 
estes também sejam socialmente promovidos. (PAIN, 2010, p. 13)  

 

Na tentativa de encontrar apoio dos professores, os pais, dentro de suas 

possibilidades e potencialidades, recorrem à escola. Os professores, por sua vez, 

encontram-se acuados, com receio de serem mal interpretados pelos pais nos 

momentos em que necessitam impor limites na sala de aula.  

Uma maneira de a escola proteger o professor é evitar que ele entre em contato 

direto e físico com o estudante. Parece haver um consenso sobre o professor não 

envolver-se diretamente nas discussões entre estudantes. O relato anterior coloca o 

professor em uma “posição passiva”, ou seja, não pôde apartar uma briga de 

estudantes. A mesma narrativa evidencia uma contradição, uma posição ativa entre 

adultos: a mãe querendo defender seu filho, indispondo-se com a escola e com a 

coordenadora pedagógica. 

Veremos também que a violência extramuros invade e dita o ânimo e o 

desânimo no espaço escolar. Em alguns casos, os traficantes definem entre si códigos 

de circulação nos espaços onde estudam e vivem. Isso significa que um aluno que 

pertence a uma determinada facção criminosa não pode estudar na escola onde o 

tráfico é disputado por uma gangue rival. Como mencionou a diretora e a pedagoga: 



87 

 

 

[...] e que tem as gangs divergentes, né? Nós temos aqui meninos do 
Nova Vitória, que é da escola do Inocoop que fechou a noite, pelo 
índice de violência. E aí, esses meninos foram para a escola do centro, 
que é escola de abrangência que é pelo Nova Vitória. Foram estudar 
lá! Só que aí, pra eles, de certa forma, à noite, quem deve e quem não 
deve, à noite fica meio perigoso. Então, eles acharam mais fácil, aqui, 
nesse ano de 2014. Só que juntos com os bons, vieram meninos, 
muitos assim, que enfrentam mesmo as questões da polícia, aquela 
coisa toda do crime. É essa clientela. Tá precisando rever. (Diretora 1) 
 
[...] A gente tem violência física, violência física mesmo, tá lá em cima, 
porque a gente percebe que dentro da própria escola existem muitas, 
muitos conflito e muitas vezes conflitos, é, são gerados de fora. Parte 
de fora. (Pedagoga especializada)  

 

A diretora e a pedagoga, nesse relato, ressaltam o fato de que a escola está 

localizada em uma área de “abrangência” marcada por “muitos conflitos” e “pelo índice 

de violência” que, “muitas vezes”, “são gerados de fora”. Em consequência disso, uma 

dessas escolas “fechou a noite” e os estudantes tiveram que migrar para outras 

escolas. A diretora expõe preocupação porque a escola sob sua gestão recebeu parte 

desses estudantes. Ela observa que “junto com os bons [estudantes], vieram meninos, 

muitos assim, que enfrentam mesmo questões da polícia”, jovens envolvidos com o 

“crime”. Há um receio de que esses jovens “contaminem” os demais estudantes e 

exerçam alguma influência. O novo público da escola disputa os bairros no controle 

do tráfico e a circulação dos estudantes nesse espaço vê-se ameaçada, uma vez que 

“a noite fica meio perigoso”.  

 O medo, sentido por alguns estudantes, de frequentar certos lugares, passar 

por certas ruas, aproximar-se de alguns grupos de jovens ou de pessoas estranhas 

foi discutido no estudo de Salles (2010). A autora assinala:  

 

Para que as fronteiras entre os grupos sejam demarcadas, o que um 
grupo tem em comum é colocado em contraste com o que o outro tem. 
Nesse processo, as diferenças, as idiossincrasias, as particularidades 
e as similaridades com os outros vão sendo assinaladas. (SALLES, 
2010, p. 52) 

 Charlot (2002), por sua vez, atenta para o fato de a violência na escola não ser 

um fenômeno recente. No entanto, são recentes as formas dela expressar-se. As 

diferentes expressões de violência dão a falsa impressão de não haver limites, ou 

seja, as pessoas podem fazer tudo. Como consequência, gera-se uma angústia social 

diante da violência. A escola, antes vista como privilegiada por ser considerada 
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“protegida”, no sentido de estar imune aos problemas externos, depara-se com jovens 

que buscam “acertar as contas” no espaço escolar como consequência de disputas, 

originadas nos bairros, entre os meninos e entre as meninas. 

 Outro elemento que vai resvalar no espaço escolar é a violência sexual, ainda 

que não existam relatos desse tipo de violência na escola. Os professores 

identificaram casos de agressão física e violência sexual que ocorreram em ambiente 

doméstico, extra-escolar. Os tipos de casos mencionados repercutem diretamente no 

processo de ensino-aprendizagem, como observamos nos trechos seguintes:  

 

São pouco concentrados, muitos vítimas de problema familiar, de 
violência, de violências sexuais. Muitas vezes até violência consentida 
[aceitam a violência sem denunciar], né?  (Professor) 
 
É, na maioria das vezes, envolvem várias, vários, vários tipos de 
violência, né? A gente tem muito abuso sexual [...] (Pedagoga 
especializada)  

 

Nesses relatos identificamos a preocupação do professor e da pedagoga em 

descrever situações de violência sexual. Na visão de De Antoni e Koller, (2002), essas 

expressões de violência estão presentes em relações assimétricas e de subordinação 

da vítima ao violador. Algumas situações ocorrem na residência do adolescente e 

tiveram início na infância. Geralmente, o agressor tem relação de parentesco com o 

menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 A QUEIXA ESCOLAR E OS ASPECTOS FORMATIVO-PEDAGÓGICOS  

 

 A queixa escolar frequentemente é descrita em dois aspectos, o primeiro 

envolve o comportamento, isto é, o modo como os estudantes relacionam-se entre si, 

com o professor e com a direção da escola. O segundo diz respeito aos processos de 
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ensino-aprendizagem, às situações envolvendo dificuldades de leitura, escrita, 

concentração, atenção e hiperatividade, entre outras situações nomeadas.   

 

3.2.1 A queixa escolar e a problemática do comportamento  

 

 Em busca de sentidos para essa dimensão da queixa escolar, os professores 

apresentaram suas versões e construíram alguns argumentos. A categoria foi assim 

nomeada porque a definição de queixa escolar parte do pressuposto de que o 

comportamento é também componente da queixa escolar, do mesmo modo que os 

aspectos cognitivos. Os estudantes que fogem às regras da escola, e das normas de 

convivência, foram identificados como situações que requerem intervenção, como 

descrevem os entrevistados:  

  

O ano de 2009 foi o pior ano dessa escola. Quando eu cheguei aqui 
em 2009, eu disse, oh meu Deus, o que é isso? Eu me senti assim, 
um peixe fora d’água rodeado por vários tubarões. Então, não tinha 
uma ação que você. Então, eu disse que nunca tinha visto tanto 
menino mal-educado e tanta falta de educação, não direcionado aos 
pais. Mas, aí, a coordenadora com o olhar tristinho. Aí ela me viu que 
era bem mais magra, aí ela disse meu Deus, vai ser outra que vai 
embora. (Diretora 1) 
  
Mas ele ficava na sala e se recusava a fazer qualquer atividade. O 
negócio dele era sacanear com a aula, com o professor. Era fazer 
gozação, ele não cumpria nada, ele atrapalhava os outros colegas. E 
aí ficou aqui por um tempo, depois ele foi ficando adulto e foi 
transferido pra noite, já que ele tava fora. Ele ia perdendo, né? E aí, 
foi, ficou fora da, da, da faixa etária dele, acabou indo pra noite. À noite 
inclusive, melhorou um pouquinho. (Professor)  
 
Ele tinha uma dificuldade de permanecer sentado que era 
inacreditável. O aluno rodava a sala inteira. E ó que a sala não é nem 
tão grande. Mas ele fazia esse tipo de coisa. Raramente escrevia no 
caderno. Ele ia pra sala, a mochila dele tava lá, vinha com material. 
Ele fazia questão, trazia tudo. Trazia caneta, caderno, mas se você 
abrisse, você, você tinha que obrigar ele abrir o caderno. Mesmo 
assim, ele não conseguia completar nenhuma atividade que ele 
começou, que ele iniciava. Outra questão, já falei. A questão, a, 
superativo, né? também gosta de uma confusão, briga muito com os 
colegas. (Professora 1) 
 
As queixas maiores são adolescentes que vão à escola, né? Mas que 
não consegue estar né? Dentro da sala. E ficam nos corredores e 
ficam prejudicando outros alunos, né? Outros alunos. Então, a queixa 
maior é essa. De alunos indisciplinados. E que assim, prejudica o, o, 
o ensinamento do outro, né? (Conselheiro Tutelar 1) 
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[...] os casos que a gente tem de indisciplina, são indisciplinas normais 
que a gente chama, conversa e resolve [...] Indisciplina dentro da sala 
de aula. Então bateu, brigou, rasgou as coisas. (Coordenadora 
pedagógica 2) 
 
José foi transferido pra noite, mas que continuava com as más 
companhias, faltando aula, ficando no fundo da escola, né? E trazendo 
alguns transtornos. E aí a gente tá tentando ocupar o tempo dele, né? 
Toda uma problemática aí, que a gente tem que ajudar ele da melhor 
forma possível. (Conselheiro Tutelar 2) 
 
E eles (professores) reclamavam muito. Com os outros, é que não 
realizam atividade. É o celular que tá atendendo na sala de aula, são 
os vídeos, são as brincadeiras, são as, as, as, as, as manias, as gírias, 
né? O bater, né? A violência na hora do recreio. (Coordenadora 
Pedagógica 2) 

 

Esses relatos foram escolhidos porque, de certo modo, mostram uma 

aproximação. Observamos que a temática “problemas comportamentais” 

classicamente descrita como queixa escolar na literatura especializada (SOUZA, 

2007) é também recorrente no presente contexto de investigação. Expressões como 

“mal educado”, buscava “sacanear a aula”, no sentido de interferir, “fazer gozação”, 

“superativo”, “ficar prejudicando os outros alunos”, “indisciplinados” sugere um 

descompasso entre o estudante idealizado pela escola e o estudante real.   

 

Para os professores, os alunos não se encaixam nem na organização 
escolar imaginada (igualitária a princípio) nem na imagem de aluno 
idealizado. Esse imaginário choca-se com a realidade concreta 
provocando conflitos que se opõem não somente alunos e escola, mas 
professores e escola. (SILVA, 2010, p. 34) 

 

  Uma metáfora utilizada por um dos entrevistados que se sentia como “um 

peixe fora d’água rodeado por vários tubarões” sintetiza a visão que permeia o estar 

no espaço escolar, sugerindo complexos desafios cotidianos, inter-relações frágeis e 

difíceis, insegurança e impotência. O que mais chama a atenção nesses relatos é que 

a ameaça é o próprio estudante, ele é tido como o agente indisciplinável que 

desorganiza a harmonia desejada pelos educadores e pela direção. Percebemos que, 

embora existam níveis aceitáveis de indisciplina, aquela resolvida com advertência ou 

com uma conversa, existem estudantes que “não conseguem estar na escola”, que 

são enviados a outros turnos, que são encaminhados para instituições parceiras 

porque a escola sozinha não consegue lidar com a situação. Inicialmente a escola foi 

identificada como um espaço de “tubarões”. A declaração pode apontar para a 
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metáfora do perigo sobre uma escola imersa em um contexto de insegurança que 

desafia a gestora a fazer enfrentamento ante os ideais éticos e morais da educação. 

Mansano (2010) analisa as mudanças ocorridas nos sistemas de ensino, todavia 

considera que os valores da escola são regidos pelo poder disciplinar. Esse último 

colabora para organizar as relações sociais e afetivas, e visa garantir a obediência à 

hierarquia.  

  A diretora, ao fazer referência à estrutura de seu corpo como “mais magra”, 

sugere que o aspecto corporal pode ser uma forma de impressionar e transmitir a 

autoridade nessa comunidade, ou seja, a magreza é associada à fragilidade e a 

robustez à força. O que isso nos indica sobre a função do educador em relação ao 

cenário desolador do processo de ensino-aprendizagem descrito por nossos 

entrevistados? Que não basta ser bom professor, saber ensinar e ter boas intenções? 

Quais habilidades e competências os professores e gestores deverão desenvolver 

para lidar com tais situações, cada dia mais frequentes em nosso sistema de ensino? 

Que lutas políticas deverão travar para modificar tais cenários?  

De acordo com os relatos, estudantes vão à escola, mas comportam-se de 

maneira indisciplinada ou desmotivada: “ficava na sala e se recusava a fazer qualquer 

atividade”, tinha “dificuldade de permanecer sentado”, “raramente escrevia no 

caderno”, “tinha que obrigar a abrir o caderno” e os estudantes “ficam nos corredores”. 

A diretora, nessas situações, sente-se como um “peixe fora d’água”.  Se os estudantes 

são comparados aos “tubarões”, a capacidade de enfrentá-los fica comprometida, 

como a gestora ratifica simbolicamente. 

 São muitas as perguntas e escassas as respostas. O que leva os estudantes a 

frequentar a escola e a não permanecer em sala de aula? Por que buscam desviar a 

atenção e atrapalhar os demais colegas em sala de aula? O que sinalizam, com tais 

comportamentos? Será que a escola e as metodologias desenvolvidas pelos 

professores não têm sido suficientemente atrativas para esses estudantes? A “falta 

de vontade de estudar” (ou seja, “não conseguir ficar sentado”, “não realizar as 

atividades”, “atrapalhar os outros colegas”) como aparece no relato, é apenas uma 

questão pedagógica ou existem elementos de natureza social e política que também 

interferem no ensino-aprendizagem? Nesses fragmentos, as expressões utilizadas 

pelos entrevistados para descrever o que enfrentam com alguns estudantes não 

remetem à compreensão de “uma possível dificuldade cognitiva” (não memoriza, não 

sabe somar, não sabe ler, não sabe escrever...) ou de um diagnóstico especializado 
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(tem dislexia, por exemplo), porém usam “superativo”, possível referência a 

“hiperatividade”, rótulo cada dia mais comum (tais aspectos serão tratados na seção 

subsequente). Parece que alguns estudantes “desistiram” de tentar aprender (ou 

aproveitar o que escola podia oferecer) por dificuldades diversas ao longo da sua 

inserção escolar (os estudantes citados, de modo geral, são adolescentes). A escola 

parece funcionar apenas como mais um refúgio improdutivo, no sentido de ser um 

lugar para frequentar com uma visível recusa de usufruto do que a escola de fato pode 

ou tem condições de oferecer, embora, talvez, mais seguro do que a própria casa e a 

rua, considerando as descrições da violência e do tráfico na comunidade. Não é o que 

esperamos da relação estudante-escola, mas, às vezes, é a relação possível.  

  Em relação à má educação de alguns estudantes, comportamento também 

atribuído pelos nossos entrevistados como uma queixa do espaço escolar, sobressai 

a sinalização de uma das entrevistadas que nunca havia visto “tanta falta de 

educação, não direcionado aos pais”, trazendo à tona a discussão realizada por 

especialistas da área educacional sobre educação familiar e classe social (SOUZA, 

2007; PAIN, 2010; SILVA, 2010). Na visão de Angelucci et al. (2004), esse discurso 

sobre a ‘falta de educação’, como surge nessa temática, é considerado como um 

problema de carência cultural, ou seja, como se tivesse faltado a esses estudantes 

estimulação sociocultural, particularmente, advinda da família. Morais e Souza (2000) 

atentam para o reducionismo gerado por tais interpretações. Esse modelo de 

concepção da queixa escolar geralmente está relacionado a estudantes das camadas 

populares. 

Qual a consequência de “rotular” os estudantes pobres de “mal educados”? Na 

visão de professores, esses estudantes não representam a classe dominante e 

tampouco se comportam segundo os costumes dela. Silva (2010) aponta que essa 

concepção “coloca em xeque” a ideia de modelo de igualdade de oportunidades 

meritocrático que pressupõe como justa uma oferta escolar perfeitamente igual e 

objetiva, ignorando as desigualdades socais dos alunos. Bourdieu (2014) mostra que 

a busca pela igualdade formal que fundamenta a prática pedagógica acaba servindo 

como “máscara” e como justificaticativa para a indiferença quanto às diversas formas 

de desigualdades reais. Ao querer tratar todos os estudantes, por mais desiguais que 

sejam, de fato, como iguais em direitos e deveres, a escola aprova as desigualdades.   

 Nos relatos foram identificadas situações que envolviam a indisciplina, 

hiperatividade e dificuldade para permanecer na sala de aula, argumentos 
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exclusivamente relacionados aos meninos. Essa constatação, de outra parte, nos leva 

a questionar por que as meninas não são mencionadas nesse contexto? Elas não 

apresentam comportamentos semelhantes aos meninos ou imperam nessas 

narrativas as relações sociais de poder marcadas por questões sexistas e 

androcêntricas? Medrado (2011) observa que a questão do gênero determina as 

formas de relações sociais e institui a dimensão do machismo que passa a ser 

institucionalizado, torna-se expressão do cotidiano em nossa sociedade. Não 

obstante, é preciso analisar os jogos de discursos e práticas discursivas que, de outro 

modo, contribuem para uma desigualdade entre homens e mulheres. Essa 

problemática está pautada em um modelo hegemônico de masculinidade em que 

homens são algozes e as mulheres são vítimas. A mídia, a educação, o sistema de 

saúde, a religião e algumas políticas públicas contribuem para a manutenção desse 

status quo. O poder coletivo dos homens, que não é construído apenas nas formas 

como os homens o interiorizam, é individualizado e reforçado nas relações, como 

também nas instituições sociais (LYRA; MEDRADO, 2011).  

 

3.2.2 A queixa escolar e a problemática do ensino-aprendizagem  

  

 Em busca de concepções sobre a queixa escolar, a temática ensino-

aprendizagem foi construída considerados os repertórios interpretativos dos 

interlocutores. Geralmente, está relacionada a um aspecto cognitivo como a falta de 

atenção, a hiperatividade, as dificuldades de aprendizagem, cabeça na lua, históricos 

de reprovação entre outras formas de nomeação, segundo as descrições dos relatos 

seguintes. 

 

[...] E ele, evidente, ele tinha um transtorno de desenvolvimento. 
Estava evidente. Possivelmente, associado à hiperatividade. E a 
escola não era interessante pra ele. Era mais interessante tá num pé 
de jamelão. Era mais interessante subir, cair e se jogar do, teto... 
então, assim, a gente não conseguia fazer com que ele rendesse. 
(Coordenadora Pedagógica 1)  
 
Olhe, José era disperso. Muito disperso, né? José era um menino que 
não ficava na sala. Ele não prestava atenção. Fazia, o que ele tinha 
que fazer de atividade só fazia obrigado, e fazia pela metade. Então, 
enquanto você mandava ele escrever, ele “tava ali tentando”. Quando 
não, ele não fazia. E, na verdade assim, ele vinha pra conviver com os 
colegas. Eu acho que era mais isso. Ele vinha pra conviver com os 
colegas, pra brincar com um e com outro, correr, fugir. E, e quando era 
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flagrado na porta, ele entrava. Quando tinha oportunidade, ele saía pra 
o pátio, passear, se esconder, rodar, virar. Vontade de beber água 
toda hora. De ir ao banheiro. Então José apresentava um perfil assim, 
do aluno que não tem motivação. (Professor) 
  
Porque assim, é um público hoje, é que a gente encontrar, que tem 
um... tem dificuldades. Trazem aquelas dificuldades de aprendizagem. 
(Professora 1) 
 
[...] Mateus era um menino que ele vivia no mundo da lua, sabe? 
Assim, no mundo da lua, só gostava de vídeo games, a, a vida de 
Mateus era vídeo games. Ele se sentava na frente de um vídeo game 
o tempo todo. E quando ele estava na sala de aula, ele era assim, 
mudo. Sabe? (Professora 3) 
 
O que a gente escuta muito nas reuniões de professores é que eles 
às vezes não prestam atenção, porque conversam muito [...] É a falta 
de interesse também, que elas reclamam muito, das atividades de 
casa, que é um componente importante e precisa ser acompanhado e 
a maioria deles vai com a atividade e volta sem a atividade pronta, leva 
o material do dia para trazer no outro e eles não trazem, aí gera um 
problema sério de aprendizagem. (Diretora 2) 

 

 Identificamos, nos relatos, um quadro de dificuldade de aprendizagem a partir 

de expressões como “mundo da lua” em lugar de “cérebro”, “mente”; “transtorno do 

desenvolvimento”, “falta de motivação”, “falta de base”, “atraso”, “não prestam 

atenção” entre outras. As expressões sugerem que o processo de aprender está mais 

associado a elementos de natureza intrínseca, portanto, cognitiva. Essas definições a 

priori feitas pelos atores envolvidos com a educação parecem demonstrar que eles 

“dominam” o léxico veiculado da Psicologia quando buscam argumentos e explicações 

sobre as dificuldades vivenciadas pelos estudantes no processo de ensino-

aprendizagem.  

 Os estudantes são categorizados em discursos médicos-psicológicos, 

sugerindo que eles apresentam atrasos no desenvolvimento e incapacidade para 

aprender. Quanto às suposições de possíveis problemas cognitivos associados aos 

problemas escolares identificados nesses repertórios interpretativos, há uma crítica 

nos pressupostos de Collares e Moyses (2014). Os autores observam que o ideário 

que rege o cotidiano da escola está marcado pela disseminação de supostos 

transtornos. Segundo Bueno, Morais e Urbinatti (2000) e Bray e Leonardo (2011), para 

explicar as causas dessas limitações da aprendizagem, os educadores 

responsabilizam a criança/adolescente, eximindo o próprio sistema escolar da 

reavaliação do seu modelo. Collares e Moyses (2014) apontam que esses indicadores 
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não podem ser vistos como um problema individual, centrado no aluno. Uma mudança 

deve ser feita de modo a salientar a escola e suas políticas educacionais que, 

analisadas historicamente, foram geradoras da não aprendizagem. 

Identificamos que a escola, enquanto lugar de formação, também vive uma 

aparente contradição porque alguns estudantes chegam até o portão, mas não 

adentram a instituição. Quando a diretora encontra os estudantes convence-os a 

entrar na escola. Na tentativa de explicar a atitude dos estudantes, eles são 

classificados como desmotivados. O convencimento a entrar na sala de aula é visto 

como estratégia de professor, enquanto a resistência do estudante é um problema 

pessoal de sua fase de adolescência. Essa perspectiva unidirecional, na análise da 

relação estudante e escola, não é suficiente para complexificar os atravessamentos 

escolares. Estão em jogo o modo como se ensina, a postura do professor e elementos 

de natureza institucional, social, política e pedagógica da escola.   

  No contexto da presente pesquisa, são os adolescentes entre 10 e 15 anos 

que se deparam diante de outras dificuldades para além da aprendizagem. Os 

estudantes, em algumas situações, estão em distorção idade/série e convivem com 

estudantes menores. Os estudantes mais velhos são vistos como inferiores, não 

acompanham o progresso dos estudantes menores, são “estereotipados”, a maioria 

deles chega desestimulada, e passam por várias reprovações em seus históricos 

escolares. Em contrapartida, ocorrem situações nas quais o aluno é aprovado mesmo 

sem ter desenvolvido as habilidades e as competências das séries anteriores. Isso 

acarreta problema para o aluno, pois, em certos casos, os adolescentes frequentam 

salas de crianças, uma situação que provoca sérias implicações na convivência entre 

os estudantes.  

 

E, e, e o sistema agora, que põe você pra, é, jogar o menino pra frente, 
sem que você conserte os erros daquela, daquela etapa que ele 
passou. Você tá entendendo? Como é que o menino não consegue 
aprender a ler, que é pra ele ter essa faixa etária. Aí ele vai seguindo 
adiante com essa mesma deficiência. Ó, você acredita que o menino, 
pense assim, que ele não sabe ler nem escrever, ele vai tá gostando 
de ser inserido no meio de meninos que leem e escrevem? Não. Ele 
se sente também, inferior. Ele não vai gostar de tá ali. Não é? Muitos 
meninos têm essa dificuldade aqui, tem esses problemas de 
aprendizagem aqui. Por conta disso. Dessa, dessa vida que levam. 
(Professora 2)  

 
Só que tem crianças que passam, ficam fora da faixa, como a gente 
chama, e tem até de 16 anos. Principalmente os alunos de ETAPA [é 
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sigla para se referir a uma modalidade para atender grupo de 
estudantes que na sua maioria estão em distorção idade/série]. Etapas 
são classes de regularização de fluxo, alunos que não aprenderam na 
idade certa, que vão pra esse curso. E eles são pessoas que já estão 
desestimuladas, que já passaram, vieram de várias reprovações. 
(Coordenadora Pedagógica 2) 

 

Na época que ele veio para cá ele tinha 16 anos. Ele estava iniciando 
o seu processo de alfabetização, ainda não lia, tinha outras 
dificuldades do ponto de vista até inclusive de saúde, mas do ponto de 
vista da aprendizagem, ele tinha... Ele não era ainda alfabetizado, ele 
foi alfabetizado nessa época. Os alunos de distorção idade/série, ele 
fazia parte do projeto do Fluxo, com a regularização do Fluxo que 
depois recebeu o nome de Etapas, que hoje tem o nome também de 
Etapas, mas o nome maior é de “Reconstruindo Saberes”. Então, ele 
foi alfabetizado, ele foi introduzido na escola de fundamental 2, ou 
seja, de anos finais e ele tem dificuldades na linguagem também, foi 
encaminhado para acompanhamento com fonoaudiólogo, 
acompanhamento também com psicólogo, mas a maior parte do 
tempo o atendimento foi psicopedagógico e pedagógico. 
(Psicopedagoga especializada)  

 

 Os interlocutores criticam o “Sistema” que orienta a aprovar os estudantes 

ainda que esses apresentem dificuldades de leitura e escrita. O estudante “não 

consegue ler e escrever”, “tem problemas de aprendizagem”, “tem dificuldades na 

linguagem”. Os estudantes são considerados “pessoas que já estão desestimuladas”. 

Viégas (2014) mostra, por exemplo, que a progressão continuada representa a lógica 

neoliberal na Educação, pois se apoia em concepções econômicas, impõe fim à 

reprovação e promove a reorganização do ensino em ciclos. A repercussão desse 

modelo gerou, como consequência, um crescimento do disciplinamento entre os 

alunos.   

Vale ressaltar que a progressão continuada eliminou a reprovação, mas a 

recuperação dá-se por aulas de reforço. Freitas (2002) analisa a progressão 

continuada em formas de ciclo da seguinte forma: 

 

Os ciclos procuram contrariar a lógica da avaliação formal. Não 
eliminam a avaliação formal, muito menos a informal, mas redefinem 
seu papel, sua autoria, e a associam com ações complementares – 
recuperação paralela, por exemplo. A motivação para tal e as 
possibilidades efetivas de seu sucesso dependem das políticas 
públicas e das concepções de educação que estão na base dos ciclos. 
A mudança da autoria tem sido um dos problemas graves, pois o 
professor tende a perder o controle sobre o resultado de seu trabalho, 
produzindo efeitos motivacionais desastrosos sobre ele. (FREITAS, 
2002, p. 85) 
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No contexto de Camaçari, os estudantes “repetentes” acabam direcionados a 

frequentarem a ETAPA, uma modalidade de fluxo destinado a estudantes em 

distorção idade/série. Em algumas situações, esses estudantes são transferidos para 

outras escolas e convivem com crianças menores que sabem ler ou escrever. 

Adolescentes, ao serem inseridos no “meio de meninos que leem e escrevem”, 

encontram novos obstáculos como preconceitos e as diferenças de idade.  

Em outros contextos, estudantes com dificuldades na aprendizagem são 

aprovados e passam a frequentar nova série. Os professores, ao denunciarem essa 

estratégia como inadequada e até perversa, aparentam denunciar o quanto essa 

medida de aprovação atende a interesses outros que não são identificados pelos 

educadores. Então, ao relatarem as dificuldades de aprendizagem de estudantes, os 

professores não questionam a escola, mas imputam aos alunos ou ao sistema a 

responsabilidade pelo “fracasso escolar”.   

 O “Sistema” não é nomeado. Esse posicionamento dos interlocutores leva-nos 

a entender que o entrevistador conhece as regras do sistema. Não há crítica bem 

fundamentada a respeito da ação do Estado sobre as escolas e das consequências 

para o futuro acadêmico e profissional dos estudantes.  

Essas questões identificadas levam-nos a supor que as dificuldades de 

aprendizagem vistas como um problema de base ou cognitivo não seriam produzidas 

pela própria escola. Os professores, quando deslocam a queixa escolar para uma 

situação externa à escola ou interno ao estudante, ratificam o ideal do “Sistema”, ou 

seja, a aprovação sem nenhum critério, com o objetivo de atender aos interesses 

capitalistas.   

 Identificamos que alguns estudantes são encaminhados “para 

acompanhamento com fonoaudiólogo, acompanhamento também com psicólogo, 

mas a maior parte do tempo o atendimento foi psicopedagógico e pedagógico”. A 

estratégia do encaminhamento de estudantes reprovados, direcionados para os 

serviços especializados ou para os serviços de saúde, contribuem para a manutenção 

do discurso da incompetência do estudante. D’Abreu (2010) analisa que os serviços 

de saúde cumprem um papel importante, quando analisados numa perspectiva de 

rede, pois oferecem suporte em casos de maior vulnerabilidade. Viégas (2014) 

acrescenta que, além dos serviços de saúde como Centro de Atenção Psicossocial – 

CAPS, a demanda de atendimento tem sido absorvida em outros setores, com 
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destaque para os Centro de Referência em Assistência Social – CRAS. Essas 

questões serão analisadas na subseção destinada a tratar das estratégias externas à 

escola.  

 

3.3 ESTRATÉGIAS INTERNAS E EXTERNAS À ESCOLA  

 

Esta seção está dividida em duas subseções. Na primeira, analisaremos as 

estratégias e as atividades desenvolvidas, internamente à escola, pelos professores, 

coordenadores pedagógicos e direção para lidar com o cotidiano escolar e, em 

particular, os problemas daí decorrentes. Exploramos três estratégias principais: 

planejamento pedagógico, articulação entre ensinar e educar e acolhimento ao 

estudante. A última é considerada uma atividade, pois é resultado da iniciativa pessoal 

de diversos atores da escola. A execução do acolhimento ao estudante depende do 

esforço pessoal e da sensibilidade dos professores. As duas primeiras constituem 

pautas da Escola. Tais estratégias e ações desdobram-se em diversas atividades, 

algumas serão destacadas ao longo da discussão, considerando a ênfase dada pelos 

entrevistados. Seguiremos a definição de estratégia como um planejamento de uma 

ação para conseguir um resultado; a atividade remete a realização de várias ações 

(HOUAISS; VILLAR, 2010).  Desse modo, o planejamento seria o fio condutor e as 

ações e as atividades compõem o planejamento. 

Na segunda subseção, denominada “Estratégias externas à escola”, 

descreveremos os encaminhamentos direcionados para as instituições parceiras que 

têm como função dar suporte à escola em casos que extrapolam os limites dessa 

instituição. O Núcleo de Atendimento Psicopedagógico é um serviço municipal que 

tem como objetivo oferecer atendimento psicopedagógico institucional ao estudante e 

à família. Uma de suas ações consiste em apoiar a formação dos professores a fim 

de problematizar o encaminhamento e questionar os diagnósticos dos estudantes com 

dificuldades de escolarização. Em situações que remetem à proteção e ao direito da 

criança e do adolescente, o Conselho Tutelar é acionado para verificar tanto o abuso 

de autoridade do professor como a falta de comprometimento dos pais ou 

responsáveis legais pelo estudante. Na tentativa de acompanhar os adolescentes e 

as famílias necessitadas de apoio socioassistencial, a Assistência Social desenvolve 

ações com a finalidade de garantir os direitos sociais. No item 3.3.2.2, veremos que o 

Livro de Ocorrência Digital tem a finalidade de acompanhar a ocorrência registrada 
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por meio do site e propor intervenção mediante acompanhamento da pedagoga 

responsável por fazer as diversas articulações entre a escola e demais instituições.  

 

3.3.1 Estratégias internas à escola  

 

Os problemas de escolarização impõem desafios aos professores, diretoras e 

coordenadoras pedagógicas que se valem de atividades e criam novas ações com o 

objetivo de lidar com a problemática. Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, 

descreveremos o planejamento pedagógico, a articulação entre ensinar e educar e o 

acolhimento ao estudante como temáticas que problematizam a queixa escolar.     

 

 3.3.1.1 Planejamento pedagógico  

 

O planejamento pedagógico é uma estratégia adotada pela escola com o 

objetivo de organizar ações e atividades a serem desenvolvidas pelos professores ao 

longo do período letivo. Contempla eventos como datas comemorativas, campanhas, 

ensino e avaliação. Em linhas gerais, Moretto (2010) declara que o planejamento 

pedagógico busca desenvolver a competência do professor; é como um roteiro que 

busca estabelecer relação entre a previsibilidade e a surpresa; deve levar em conta 

as situações complexas, a singularidade dos estudantes e o contexto social.  “O 

planejamento orienta tanto a execução do ensino quanto a avaliação da 

aprendizagem” (LUCKESI, 2011, p. 340). Trata-se de uma previsão metódica de uma 

ação a ser desencadeada para enfrentar uma problemática da realidade. Busca 

estabelecer as condições necessárias para o aperfeiçoamento dos fatores que 

exercem influência diretamente sobre a eficiência da escola, tais como estrutura, 

direção, coordenação, pessoal, conteúdos, procedimentos e instrumentos. Um dos 

seus requisitos consiste em avaliar objetivamente as necessidades e estabelecer 

metas a curto, médio e longo prazo (SANT’ANNA et al.; 1995).  

As ações do planejamento são avaliadas e discutidas em reuniões quinzenais 

com os professores e coordenadores, quando ocorrem as Atividades 

Complementares (ACs)3 Nesses encontros, professores, coordenadora pedagógica e 

diretora discutem como as ações e atividades serão desenvolvidas. Os profissionais 

                                                 
3 Atividades de livre escolha da escola e que se enquadram como complementares ao currículo 
obrigatório. Fonte: <http://sitio.educacenso.inep.gov.br/atividade-complementar>. 
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reunidos avaliam as demandas da escola e os casos de estudantes com dificuldades 

diversas. Em casos eventuais, tais como a decisão sobre uma advertência a um 

estudante, cabe à diretora convocar os professores para ACs extraordinários. O papel 

da coordenação pedagógica é direcionar as atividades da escola, atribuir tarefas aos 

professores, reforçar a importância das funções do professor (como, por exemplo, 

verificar a frequência dos alunos), elaborar pareceres, tentar resolver os conflitos em 

sala e recorrer, em casos mais complexos, à direção da escola. Quando surge um 

problema, as decisões são negociadas no primeiro nível da relação, isto é, entre 

professor e estudante. Se o conflito não for resolvido em sala de aula, deve-se recorrer 

à coordenação.  

 

Aluno é faltoso, então a gente já coloca as observações na caderneta 
e encaminha ele para nossa coordenação. Outro ponto também é a 
questão do aprendizado. Que aluno que apresenta dificuldade, a gente 
é orientado a fazer nos primeiros dias de aula, nas primeiras semana, 
uma diagnose mesmo, pra saber o que esse aluno sabe, quais são as 
dificuldades, essas questões pra que a gente possa fazer um relatório 
e apresentar a coordenação. Aí, tem mais esse ponto também, a 
questão da aprendizagem. As dificuldades que esse aluno apresenta 
na aprendizagem. Depois relacionamento, claro. Conduta, questão do 
comportamento também, são encaminhados [estudantes] a 
coordenação. (Professora 1)  

 

 Nessa narrativa são explicitadas pela professora as razões pelas quais um 

estudante deve ser direcionado à coordenação pedagógica: “faltoso”, problemas na 

“aprendizagem”, dificuldades no “relacionamento” entre os colegas de sala, “conduta” 

inapropriada para o contexto escolar. As razões apresentadas são recorrentes na 

escola e sugerem a necessidade de intervenção da coordenação. O relatório sobre o 

desempenho do estudante, apresentado a coordenação, cumpre um objetivo 

prescritivo, pois influência nas decisões dos professores. Observamos que há mais 

dedicação para lidar com as dificuldades do estudante do que para realizar algum tipo 

de relatório capaz de orientar e avaliar o trabalho do professor. Os exemplos 

mencionados sobre o comportamento dos estudantes em nosso estudo constituem 

situações típicas da queixa escolar nos relatos das pesquisas de Bray e Leonardo 

(2011) e Lima, Prado e Souza (2014).  

Para conhecer as reais situações de vida dos estudantes que apresentam os 

comportamentos mencionados, a escola realiza uma ação que se chama senso 

familiar. Assim, a escola busca levantar informações sobre o perfil dos estudantes e 
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de suas famílias com o intuito de compreender a realidade social dos educandos. As 

informações serviriam de subsídio para determinados posicionamentos da escola e 

para acionamento da rede de apoio social.  

 

É, todo início de ano letivo, de matrícula, a gente faz esse 
levantamento, pra conhecer quantos dos nossos alunos vivem em 
família. Família, quando eu digo, vó, tio, que é o cuidador. A gente 
gosta de conhecer os perfis dessas famílias. Também tomamos 
conhecimento de alunos portadores de necessidades especiais e 
alunos que estão em situação de risco, a gente notifica, a gente faz 
um documento, descrevendo brevemente esse aluno, e pede ajuda. 
(Coordenadora Pedagógica 1) 

 

O relato busca explicitar o interesse da coordenação pedagógica em fazer um 

“levantamento” para “conhecer os perfis” das famílias dos estudantes e revela certo 

interesse da escola em entender como as famílias organizam-se, como os “alunos 

vivem em família”. Destaca-se o fato da coordenação trabalhar com uma concepção 

de família mais ampla, ou seja, considera membro da família aquele que tem alguma 

linha de parentesco com o estudante, como “vó, tio” e chama de “cuidadores” aqueles 

que detêm o poder familiar, a responsabilidade pelo menor.  

O perfil das famílias, identificado no senso familiar, tem a função de levantar 

informações precisas, como estudantes que são possíveis “portadores de 

necessidades especiais” ou que “estão em situação de risco” e, por isso, vão 

necessitar da intervenção de outros serviços, “ajuda”, apoio institucional. Com essa 

intervenção, é possível constatar que a coordenação pedagógica está atenta aos 

limites da escola, às ações internas e às possibilidades reais de acionar a rede e poder 

intervir a partir das estratégias externas à escola.  

Observamos que algumas ações são planejadas, outras podem ocorrer a partir 

da observação atenta dos professores a cada estudante. O levantamento da história 

de cada estudante, no começo do ano, tem a função de ajudar no processo de 

encaminhamento para a rede de saúde, assistência e educação especial. O contexto 

social passa a ser um elemento importante para promover intervenções pontuais nos 

casos que envolvem riscos. 

Percebemos o quanto a situação de risco aponta para a condição concreta de 

existência do estudante. O levantamento realizado pela coordenadora cumpre a 

função de antecipar a visão do professor sobre cada estudante. A descrição do 

educando pode ser um instrumento que tem a função de promover o cuidado, mas de 
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outro modo, também pode ser elemento de mera explicação de causas de 

comportamento. Nesse sentido, é contraditória: por um lado, busca incluir o estudante, 

por outro, produz exclusão. 

Estudos no campo da Psicologia Social criticam os efeitos da associação que 

é feita entre risco, adolescência e juventude. O fato de um indivíduo ser adolescente 

ou jovem é considerado uma “questão de risco”. Essa visão é veiculada na escola e 

deve ser avaliada para não ser considerada natural, a-temporal e inquestionável 

(MALVASI, 2008; MEDRADO-DANTAS, 2002; GONZÁLES; GUARESCHI, 2012; 

TOROSSIAN; RIVERO, 2012).  

 

Pressupomos, para esta discussão, que cada época profere discurso 
relativos aos seus jovens. Tais discursos denotam modelos e 
expectativas que irão produzir formas de ser e agir a partir de 
interesses específicos do momento histórico, cultural e social vigente. 
Os jovens, nesse sentido, são sujeitos concretos que se aproximam 
ou não, em seus modos de vida, dos sentidos produzidos por esses 
discursos em cada época particular. (GONZÁLES; GUARESCHI, 
2012, p. 105) 

 

Além de a adolescência estar associada ao risco como um período que exigiria 

mais cuidado dos adultos; os professores enfrentam em seu cotidiano o desafio de 

conviver com estudantes adolescentes que têm os direitos violados e vivem em 

situações desfavoráveis. Nas reuniões, os professores são advertidos pela 

coordenadora a considerar a dimensão afetiva e social do estudante.  

 

É uma coisa que me marcou bastante, a condição de José, entre 
outros. “− Olhe, eu vou falar sobre José”. Então, assim, quando a 
gente vai falar sobre um aluno num AC ou até no próprio Conselho de 
classe, a gente conta. Às vezes, você faz a lamúria, mas não é fazer 
a lamúria. A gente conta a realidade do menino pro professor mudar o 
olhar. Que às vezes você é intransigente. “− Ah, ele tá sujo. Não entra 
na minha aula”. Mas você não sabe da condição dele. Como é que ele 
veio, se ele comeu, se ele não comeu, se é afeto, se ele não tem. 
Então se ele já não tem afeto e você também expulsa. No que é que 
tá contribuindo? E o que você tá deixando de fazer? Então assim, a 
gente alimenta eles com todas as informações que nós temos sobre 
os nossos alunos, pra que eles façam o moleque lá aprender. 
(Coordenadora Pedagógica 1)  

 

O exemplo apresentado caracteriza o papel da coordenadora pedagógica 

quando necessita compartilhar o caso do estudante: recorrer a um exemplo concreto. 

O relato sugere a ação de sensibilizar os professores para que tenham um “olhar” 
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diferenciado sobre o estudante, com o objetivo de ajudá-lo não somente em quanto à 

limitação na aprendizagem, mas na vida como um todo. A narração sobre a história é 

um tipo de ação com a qual o professor analisa o contexto do estudante. Essa medida 

cumpre a função de transmitir “todas as informações”, como, por exemplo, “a realidade 

do menino”, a “condição dele (como estudante)”, “se ele já não tem afeto”, “se ele não 

comeu”; ou seja, busca cercar o professor de informações e elementos para que o 

profissional não assuma uma postura “intransigente” com o estudante. A atitude 

restritiva do professor para com o estudante não contribui no desempenho da 

aprendizagem. A coordenadora leva o professor a questionar-se naquilo “que tá 

contribuindo” ou “tá deixando de fazer” quando desconsidera a realidade de vida do 

estudante e o seu contexto. Ela demonstra o quanto está atenta aos fatores que 

contribuem para a permanência ou evasão do estudante e chama a atenção para o 

fato de que a escola também pode gerar exclusão social à medida que exclui 

dimensões sociais que concorrem e interferem na aprendizagem do estudante.  

A coordenadora pedagógica cumpre a função de mediadora entre demandas 

da escola, professores, estudantes e comunidade. Em cada demanda assume 

posicionamentos particulares. O fato comprova que, no processo de planejamento 

pedagógico, o coordenador necessita ter conhecimento teórico e prático, mas deve, 

sobretudo, ter capacidade para lidar com o improviso. Essa competência pode ser 

observada nas reuniões pedagógicas, quando a coordenadora atenta para a 

insatisfação do professor, mas convida-o a refletir sobre a “condição” do estudante, 

conduzindo o professor a revisar o próprio “olhar” sobre a situação e o modo de tratar 

o estudante. A tarefa de apresentar a história de vida do estudante não representa 

que o professor perdeu a sensibilidade ou que desconsidera os demais fatores sociais. 

A rotina da escola, o excesso de demandas de trabalho e o fato de que o professor 

também precisa cumprir carga horária em outras escolas, de certo modo, implica na 

relação professor e estudante. As reuniões pedagógicas constituem-se em 

oportunidade para que os professores compartilham suas dificuldades pessoais e 

possam receber um feedback da coordenadora pedagógica. Franco (2008) afirma: 

 

Para trabalhar com a dinâmica dos processos de coordenação 
pedagógica na escola, um profissional precisa ter, antes de tudo, a 
convicção de que qualquer situação educativa é complexa, permeada 
por conflitos de valores e perspectivas, carregando um forte 
componente axiológico e ético, o que demanda um trabalho integrado, 
integrador, com clareza de objetivos e propósitos e com um espaço 
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construído de autonomia profissional. Acredito que seja fundamental 
ao profissional da coordenação pedagógica perceber-se como aquele 
educador que precisa, no exercício de sua função, produzir a 
articulação crítica entre professores e seu contexto; entre teoria 
educacional e prática educativa; entre o ser e o fazer educativo, num 
processo que seja ao mesmo tempo formativo e emancipador, crítico 
e compromissado. (FRANCO, 2008, p. 120) 

 

 Essa articulação crítica tem sido fundamental entre professores e coordenação 

pedagógica, mas também deve envolver a direção da escola. Durante uma reunião, 

relatada pela diretora, percebe-se a necessidade de criar um espaço dentro da escola 

onde fossem discutidos, com os estudantes, problemas associados ao uso de drogas 

e aos fatores de risco (os problemas foram descritos detalhadamente na subseção 

3.1.1 desta dissertação). A partir da AC, a diretora passou a buscar uma estratégia 

mais ampla. Foi gerada uma variedade de atividades consideradas adequadas para 

abordar a problemática e que coloca os estudantes como verdadeiros protagonistas 

da cena. Desse modo, surgiu um insight entre professores e diretora: 

 

Hoje mesmo a gente tinha o planejamento, aí parou tudo, para ter um 
outro planejamento com os professores, para ver uma outra forma de 
conquista. Aí Karla já deu uma idéia de hoje a gente fazer assim, tipo 
um jurado, para botar a turma um contra outro para poder falar de 
drogas, sexualidade, prostituição. Esse jurado, o aluno que se 
desenvolver mais, não como uma competição. Mas, como uma 
reflexão deles no momento, para ver se eles se vêem dizendo o que 
as drogas trazem. Essa falta de conhecimento sobre o que as drogas 
pode [sic] trazer, sobre o sexo na promiscuidade pode fazer. A gente 
chegar a ver o aluno que mais teve desenvoltura, mais conhecimento 
mais abrangente do assunto, que se desenvolveu até mais na leitura, 
porque o foco foi a leitura, então a gente pega esses alunos e dá uma 
premiação. (Diretora 1) 

 

 A atividade – ainda que controversa, pois se trata de uma competição, isto é, 

uma atividade em que um estudante “contra outro” deve competir e vislumbrar um 

prêmio – pretendia abordar “o que as drogas pode(m) trazer”, ou seja, as  

consequências do uso de entorpecentes, dentre outras problemáticas como 

“sexualidade” e “prostituição” que, na visão dos interlocutores, estavam associadas às 

“drogas”. “O sexo na promiscuidade”, por sua vez, é uma expressão que denota a 

pretensão de incentivar o adolescente a fazer uso de medidas de prevenção às 

doenças sexualmente transmissíveis, como o uso de preservativos, por exemplo.   
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Concluímos que os professores não se propuseram a convidar um profissional 

da saúde para falar sobre o tema sugerido porque tinham como finalidade avaliar 

“desenvoltura”, “conhecimento mais abrangente” e nível de “leitura”. Esses fatores 

sugerem que os professores estavam avaliando o aspecto pedagógico, pois o “foco 

foi a leitura”, e a “falta de conhecimento” que significa identificar se os estudantes 

tinham conhecimento prévio acerca da prevenção e da repercussão das drogas na 

vida de uma pessoa. Ao responsabilizar os estudantes pelo debate, os professores 

demonstram despreparo ao lidar com a “problemática”.   

Podemos destacar quatro aspectos que ajudam a compreender o alcance da 

atividade discutida. Primeiro, a proposta do “júri” na escola é uma atividade que sugere 

certo protagonismo dos estudantes. Eles seriam escutados ou teriam a oportunidade 

de expressar a própria visão sobre o tema. Segundo, a proposta mostrou que os 

professores e a diretora estavam interessados em implicar os estudantes na atividade 

e abrir espaço para a discussão. Terceiro, os professores partiam do seguinte 

pressuposto: os estudantes sabem identificar os diferentes tipos de droga, mas 

desconhecem os riscos associados ao abuso. Quarto, podemos inferir que a “leitura” 

visando avaliação e “uma premiação”, visando uma recompensa para estudantes que 

tivessem mais desenvoltura, tinha como objetivo estimular os estudantes a participar 

ativamente.  

Essas atividades não planejadas, sugeridas pelos professores, são originadas 

diante da realidade que os cerca. Ao relatarem que pararam tudo e interromperam o 

planejamento, tornou-se visível o cenário de um sistema escolar implicado em 

questões sociais. Essas intervenções, mesmo que improvisadas, segundo Franco 

(2008), são soluções apresentadas em curto prazo porque os professores encontram-

se pressionados pela urgência do cotidiano.  

Apesar do improviso nas ações imediatistas dos professores, a escola pode 

representar um indicador de proteção. Os estudos de Camargo e Libório (2010); 

Poletto e Koller (2008) demonstram que a escola atua como uma rede de apoio social 

e afetiva aos adolescentes que vivem em situação de desigualdade social e risco. A 

escola representa uma estrutura de proteção porque propõe espaço de convivência, 

aprendizagem e reforço das habilidades e capacidades sociais. Essa visão pode ser 

ratificada pelo modo como os estudantes relacionam-se com a equipe escolar e o nível 

de confiança dos estudantes com a maioria dos professores.   
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As habilidades que os adolescentes desenvolvem na escola são fruto da 

aprendizagem e dependem também do esforço conjunto de vários atores envolvidos. 

Veremos que as ACs não podem ser interpretadas como um espaço meramente de 

informes, mas de discussões que conduzam o professor a uma compreensão global 

da escola e de tudo que a envolve.   

 

As Atividades Complementares são necessárias. Assim, recebe como 
um ponto de, assim, de, de, serve como dar informes, orientações, que 
serve também como uma forma de, é, tá a par do que tá acontecendo, 
não só com você, mas com seus colegas também. Pra que você 
entenda o todo da escola. Eu acho que, é, o AC permite esse diálogo, 
que é, a coordenação faz com todos os professores. Então a partir 
dela, ela liga pra os professores da unidade. (Professora 1)  

 

A narrativa possibilita observar os pontos de interseção criados nas reuniões. 

Esses encontros formais são uma estratégia para compartilhar a rotina da escola, 

discutir problemas vivenciados com os alunos e estimular a criatividade dos 

professores. As reuniões servem para “dar informes, orientações”, para o professor 

ficar “a par do que ta acontecendo”. Desse modo, é possível estabelecer uma troca, o 

diálogo entre coordenação, professores e diretora. Apesar de cada profissional citado 

assumir uma posição estratégica na hierarquia escolar, a reunião pedagógica pode 

promover uma relação horizontal de trocas. Nessa tarefa, o papel da coordenadora 

tem sido imprescindível, pois é ela que articula “todos os professores” e “permite esse 

diálogo”. A coordenadora, então, “liga” “os professores”. 

A coordenadora pedagógica assume um papel fundamental na escola. Ela 

precisa ficar atenta às demandas dos professores e dos estudantes.  

 

A gente fomenta, se ele (professor) tem uma dificuldade, “−vumbora. 
Vamos pesquisar”. “− Carla (coordenadora pedagógica), eu preciso de 
uma intervenção no 6º Ano. Eles não tão lendo”. Então assim, eu não 
tenho experiência de causa pra discutir o assunto com o professor. 
Agora conhecimento didático eu tenho. Então eu vou buscar subsídio 
didático pra ajudar o meu professor, a dar a base alfabética pra o aluno 
dele. Aí eu vou. Então assim, eles são a minha razão de ser, porque 
se eu não tivesse meus colegas, eu não teria porque estar aqui. Além 
de atender os nossos alunos, mas essa é uma função que talvez 
qualquer uma das minhas colegas desempenhasse muito bem. E 
assim, eles fazem a escola acontecer. (Coordenadora Pedagógica 1)  

 

Nessa narrativa, a coordenadora pedagógica mostra empenho com a 

“intervenção”, ou seja, está atenta às necessidades dos professores em suas 
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respectivas salas de aula. A coordenadora não tem “experiência de causa para discutir 

com o professor” (reconhece seus limites), mas tem clareza que existem dimensões 

da aprendizagem que interferem na escolarização e que cabe à coordenadora servir-

se de seu “conhecimento didático” a fim de buscar “subsídio didático” para auxiliar o 

professor. Ela demonstra estar comprometida com a escolha profissional, e entende 

que a sua função depende dos professores, ou seja, “eles são a minha razão de ser”. 

Para fazer a “escola acontecer”, no sentido de funcionar, evoluir, enfrentar a 

problemática, a coordenadora necessita do apoio dos professores. 

Estudos vêm propondo uma reflexão sobre a coordenadora pedagógica e seu 

papel como articuladora no engajamento dos professores com a escola 

(FERNANDES, 2007). Nessa perspectiva, o coordenar pedagógico é visto como quem 

tem a função de instaurar, incentivar, produzir, constantemente, um processo reflexivo 

com os professores em todas as ações e dimensões da escola, interferindo na 

produção de transformações nas práticas cotidianas (Franco, 2008). Isso implica em 

um projeto pedagógico mais participativo, com vista a um ensino de qualidade, que 

pretenda superar a centralização das decisões e ações isoladas (SANTOS; FERRI; 

De MACEDO, 2012).   

 A coordenação pedagógica, além de articular as ações entre os professores, 

preocupa-se em desenvolver atividades pedagógicas a partir do eixo das disciplinas, 

visando discutir temáticas do entorno da escola: 

 

A gente faz um projeto massa com a professora de Língua Portuguesa, 
chamado autobiografia. Então isso também resgata essa coisa do 
relacionamento familiar e do relacionamento com a escola. Então eles 
vão entendendo que a escola é importante, que você ascende através 
da escola, socialmente, economicamente, enfim. Mas é trabalho de 
formiguinha. É uma pecinha de cada vez. (Coordenadora Pedagógica 
1) 

  

O relato foi escolhido porque sinaliza a existência de ações desenvolvidas no 

contexto escolar que são quase invisíveis para determinadas linhas de estudo, mas 

que alimentam a prática de muitos professores e são essenciais para destacar o 

protagonismo dos professores, ao invés do despreparo ou da falta de compromisso 

com as problemáticas enfrentadas no trabalho. Trata-se de uma atividade proposta 

na disciplina “Língua Portuguesa” que objetiva abordar dimensões da vida pessoal do 

estudante, seu “relacionamento familiar” e o “relacionamento com a escola”. Na visão 
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da coordenadora, os estudantes precisam compreender que “a escola é importante”. 

Em razão do resgate da história pessoal, os estudantes passam a entender que será 

possível crescer “socialmente” e “economicamente” “através da escola”. A 

autobiografia possibilita ao estudante entrar em contato com sua origem familiar e 

social e, consequentemente, situar-se no presente e fazer projeções para o futuro. A 

ascensão social, nesse relato, está associada à formação que a escola oferece. 

Estudos clássicos de Durkheim (1987) e trabalhos mais recentes de Bourdieu (2014), 

Therborn (2010), Pain (2010) e Silva (2010) sinalizam a ascensão social via 

escolarização. Não obstante, não se pode garantir que todos os estudantes 

ascenderão social e economicamente, pois a escola concorre também com fatores 

políticos, sociais e econômicos que diretamente afetam o cotidiano das famílias 

pobres. Mas, sem dúvidas, mesmo que precária, a escola é a instituição social 

responsável por inserir a pessoa na cultura e transmitir a cultura para o estudante.  

É oportuno sinalizar que, parte da cultura, aquela que não é apreendida na 

escola, mas nas intensas e frequentes relações entre as pessoas, pode favorecer a 

diminuição do preconceito de que conhecimento importante é só o formal, acessado 

nas instituições de ensino. A coordenadora mostra-se esperançosa quanto ao futuro 

desse trabalho, compara-o ao “trabalho de formiguinha”, ou seja, lento, mas coletivo, 

algo que exige persistência, cuidado e atenção. Ela compreende que a educação deve 

ser vista como um processo que depende do coletivo, ou seja, de professores, 

famílias, especialistas, além de recursos materiais e infraestrutura. Nesse sentido, a 

escola é peça fundamental porque resgata valores e aponta novos caminhos.  

O uso da autobiografia como estratégia de autoconhecimento tem sido 

investigado: “Tornar aventura a escrita é alocá-la em um espaço de invenção, de 

interlocução aberta à produção de sentidos na dinâmica de suas dobras, de 

possibilidades de experimentação pela e na linguagem, de experiência” (CAMARGO, 

2010, p.15). Por sua vez, Neves (2010) observa que o relato autobiográfico permite 

esse encontro de múltiplas possibilidades onde o “eu pessoal” dialoga com o “eu 

social”.   

O encontro entre o subjetivo e o social possibilita ao estudante construir uma 

narrativa de si e um novo sentido. Como relata a coordenadora, a autobiografia 

“resgata essa coisa do relacionamento familiar e do relacionamento com a escola”. 

Favorece um encontro de histórias, papéis, limites e possibilidades de re-inventar o 

presente e poder projetar-se num futuro. As intervenções/ações que conformam essa 
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estratégia de planejamento pedagógico da escola dão margem ao campo do sentido, 

às criações e a mudanças que os estudantes podem fazer em suas vidas, apesar das 

limitações sociais e as da própria escola.   

As intervenções na escola visam objetivos específicos. Enquanto a 

autobiografia buscava resgatar as histórias de vida, veremos que para favorecer a 

leitura, a disciplina e reduzir a desmotivação na escola, a coordenação pedagógica 

apontou soluções palpáveis e contextualizadas: 

 

A gente teve que é, é, equipar a escola toda de brinquedos, dando um 
sucata como comprado. A gente tem totó. Porque? Pra diminuir a 
indisciplina, porque é uma também, que está em todo canto, né? Mas 
o que eles reclama muito, é de que os meninos não querem aprender. 
É uma estratégia. Tanto é, que até os menores, é incrível vocês verem 
os meninos. E depois a gente fez uma oficina, né? Nas semanas de... 
Assim, aqui na escola a gente tem vários espaços pra que eles se 
identifiquem, né? E vá. Então tem o canto de leitura. Quando você 
chegou, você viu um sofá, agora a gente conseguiu até botar um sofá. 
Tem uma estantezinha com os livros. Alguns já tão rasgados, alguns, 
né? Um dia, eles brincam aqui na hora que eles quiserem. Totó. Tem 
dois totós aqui. Tem as mesas de dominó, tem as amarelinhas 
pintadas no chão, pra cada um fazer o que quiser. (Coordenadora 
Pedagógica 2) 

  

Vimos nesse relato como as ações na escola foram criadas para despertar o 

interesse e ampliar a participação dos estudantes. Por meio das brincadeiras, a 

coordenadora pedagógica introduziu “brinquedos” em “todo o canto” da escola. Além 

disso, acrescentou “o canto de leitura”, tem “um sofá”, “uma estantezinha com os 

livros”, embora alguns estivessem “rasgados”, o que revela descuido e falta de zelo 

para com o patrimônio público ou formas de resistência considerando que as opções 

de leitura limitam o uso do tempo no intervalo (ou recreação) concedido ao estudante. 

“As mesas de dominó”, “as amarelinhas pintadas no chão” embora tivessem sido 

colocadas para o estudante “fazer o que quiser”, contribuem para a manutenção da 

disciplina e dos corpos dentro de uma normatividade, para o controle da atenção dos 

estudantes. 

A indisciplina na escola tem sido objeto de discussão em diversos estudos 

Sibilia (2012), Aquino (2011), Lima, Prado e Souza (2014), Fonseca, Salles e Silva 

(2014), Charlot (2002), Pain (2010), Silva (2010). Nessa investigação, também 

descrevemos a problemática da indisciplina na escola estudada. Dentre os autores 

ditados, valemos-nos da crítica e análise feita por Aquino (2011) sobre a (in)disciplina 
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discente que circula nas práticas escolares contemporâneas. Essas práticas têm sido 

naturalizadas. Elas multiplicam e reiteram uma demanda acirrada de disciplinamento 

dos estudantes. Portanto, são práticas que necessitam ser também desnaturalizadas:      

 
Disciplina escolar referir-se-ia a uma consonância virtuosa entre os 
passos discentes e docentes, resultando em temperança, concórdia, 
obediência, ordem enfim. Presume-se, assim, que toda prática 
desviante de tal padrão tenderia a ser interpretada como algo a ser 
combatido ou suprimido. (AQUINO, 2011, p. 462)  

 

 A disciplina consiste em atender a uma norma, nesse caso, à norma escolar a 

qual estudantes e professores estão submetidos. Os estudantes que se desviam, isto 

é, aqueles que não se ajustam à normatividade por não atenderem à imagem 

idealizada do bom aluno são encaminhados para especialistas. Esses últimos 

desenvolvem práticas visando o ajustamento do estudante ao ideal da escola e 

realizam intervenções que eximem de análise as condições pelas quais surgiram a 

(in)disciplina. Ser tratado como um desviante é a consequência da desobediência à 

norma.  

Do mesmo modo que a indisciplina necessita de controle, a manifestação da 

sexualidade na adolescência foi apontada como uma questão que requer intervenção 

da escola. A coordenadora pedagógica identificou, numa das escolas citadas em 

nossa pesquisa, que, tanto meninos como meninas que estavam no começo da 

adolescência, interrompiam a aula para irem ao banheiro. As meninas faziam 

maquiagem, ajustavam a blusa acima da cintura para exibir o umbigo e os meninos 

usavam perfume e arrumavam a roupa e/ou o cabelo. Nesse caso, a coordenadora 

reuniu-se com a diretora e juntas decidiram instalar espelhos nos corredores para que 

os estudantes pudessem utilizá-los com a finalidade de autocuidado estético. A 

estratégia inicial tinha o objetivo de fortalecer a autoestima dos estudantes.  

 

E, a gente viu que tavam aqui. “A gente tá escondido”. Como se a 
gente, como se fosse proibido. E a gente: “ó, Mariana, bora botar um 
espelho, porque estética e beleza, tá aí pra todo mundo. E não é uma 
coisa que vai atrapalhar nossa rotina. Quer que tem todo mundo tá 
bonito? A gente não, a gente tem que conscientizar elas do que é belo, 
do que é a beleza. Eu acho que elas se sentem bem com batom, você 
precisa ver as meninas. Eu acho engraçado as meninas. Passar 
sombra, passa batom e depois que a gente botou o espelho, elas, todo 
mundo que passa, todos eles, tem um momentinho pra se olhar. Até 
os meninos. Vão pro banheiro, botam óleo no cabelo pra enrolar e 
depois vai pra o espelho pra olhar como ficou. E elas é o batom, a 



111 

 

sombra, incentivam os professores que não se maquiam. Que alguns 
em função da religião. “Ô, pró, bote um batom, coloque uma 
maquiagem”. Então assim, foi uma maneira de liberar uma coisa pra 
que eles se sentissem também, assim: nesse espaço aqui, eu posso 
fazer alguma coisa que eu goste. Entendeu? (Coordenadora 
Pedagógica 2) 

 

 No exemplo mencionado, a ação de instalar “espelho” tinha o objetivo de ajudar 

os adolescentes a lidar com a própria imagem, com a descoberta do corpo e das 

mudanças surgidas a partir da adolescência, tinha uma dimensão “estética”, de 

“beleza” a ser descoberta pelo/a adolescente, ou seja, “conscientizar elas do que é 

belo, do que é a beleza” porque não era mais necessário “ta escondido”. A escola 

precisava considerar que as estudantes em fase de adolescência “se sentem bem 

com o batom” e precisam “passar sombra”. Era necessário ter “um momentinho pra 

se olhar”, tempo para o cuidado pessoal.  

O espelho também alcançou os professores. Eles aperceberam-se da 

necessidade de cuidado pessoal entre uma aula e outra, de olhar para a própria 

imagem. Algumas professoras não faziam uso da maquiagem devido à “religião”. 

Mesmo assim, eram incentivadas: “Ô, pró, bote um batom, coloque uma maquiagem”.  

“Até os meninos” dirigiam-se ao “banheiro” para passar “óleo no cabelo pra 

enrolar” e, em seguida, utilizavam o espelho “pra olhar como ficou”. A intervenção por 

meio do espelho trouxe uma nova dinâmica na vida de estudantes e de professores. 

O espelho poderia trazer a dimensão da imagem, do corpo. O corpo na adolescência, 

como também o corpo do adulto, uma vez que estudantes e professores estavam 

atentos à própria imagem. O corpo que, às vezes, é submetido às exigências do 

silêncio, da disciplina e da obediência, não pode ficar fora da escola ante as 

transformações que lhe afetam, um corpo que entra na adolescência.  

A questão do corpo na adolescência tem sido estudada por diversos autores. 

Brêtas e Silva (2002) discutem a relação do adolescente com o esquema e a imagem 

corporal. Fraga (2000) aborda o modo peculiar de lidar com adolescentes na escola a 

partir de uma linguagem própria dessa fase de gírias, comportamentos, dúvidas e 

curiosidades. Por sua vez, Lyra et. al. (2002) busca resgatar o campo dos sentidos na 

adolescência e a maneira como os adolescentes, sujeitos de direitos e deveres, são 

capazes de intervir em contextos diversos.  

Os professores percebem que a entrada na adolescência tem uma dimensão 

corporal em razão das mudanças que a puberdade provoca. Um corpo de mudanças, 
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um corpo que busca experimentar afetos e relações. O papel do professor seria 

orientar o estudante a “cuidar” desse corpo, em função da própria condição 

adolescente. Vejamos o argumento de um professor sobre a problemática: 

 

E a gente via que ela (estudante) ia, a qualquer momento alguém ia 
se aproveitar dessa situação dela, né? A gente sentiu muito que ela 
poderia tender para o caminho da prostituição. Porque ela tinha 
histórico da família. Ela estava se envolvendo com um homem casado 
e muito mais velho que ela. (Professor) 

  

Esse relato descreve o envolvimento sexual entre uma estudante adolescente 

e um homem mais velho. O professor entrevistado, junto com a professora de história, 

acompanhou a adolescente e buscou adverti-la. Nessas circunstâncias, os 

professores julgaram que a adolescente poderia não estar totalmente consciente de 

seu posicionamento e de suas escolhas. Na entrevista com o professor, houve a 

declaração “aproveitar dessa situação dela”, como se a estudante não tivesse 

condições de avaliar o relacionamento, de julgar o certo e o errado e, tampouco, de 

medir as consequências de seus atos. 

Observamos, na narrativa, que a adolescência é vista como um período em que 

a pessoa não tem muita noção sobre os riscos. Mas, no extrato do caso mencionado, 

os professores tinham conhecimento do histórico familiar de “prostituição”, ou seja, 

era preciso atentar para a possível repetição de padrões familiares. Com base nessa 

possível “hereditariedade”, os professores tinham receio de que a estudante fosse 

prostituir-se como a mãe fazia. Os professores demonstraram perícia no trato com a 

adolescente e, a partir da posição que ocupam, acompanharam e aconselharam.      

 O exemplo sugere que os professores criam diferentes ações a partir das 

reuniões pedagógicas. Nas reuniões discutem tanto o planejamento a ser seguido à 

risca, como improvisos que visam mudanças de comportamento dos pais dos 

estudantes.  

 

Essa relação família-escola é um nó muito grande. Porque assim, 
nosso primeiro encontro desse ano, foi um sucesso. Mas você sabe 
porque ele foi um sucesso? Porque a gente jogou sujo. A gente 
guardou os kits de camisa. A gente guardou os kits de caderno, pra 
distribuir no dia do encontro de pais e mestres. A escola, foi lindo. Foi 
lindo. Todo mundo tava aqui, todo mundo ouvia, a gente leu o texto 
junto. Foi uma delícia. Mas a gente tem esse momento, a gente ainda 
precisa usar desses recursos. (Coordenadora Pedagógica 1)  
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Identificamos, nesse último relato, os diferentes artifícios utilizados pela 

coordenadora pedagógica para atrair os pais a participar das reuniões da escola e 

implicá-los na educação formal dos filhos. O relato demonstra que, se os pais têm 

seus direitos cerceados, como ficar sem receber os kits destinados aos filhos, reagem 

comparecendo à escola. “A gente guardou os kits de camisa. A gente guardou os kits 

de caderno, pra distribuir no dia do encontro de pais e mestres”.   

A coordenadora pedagógica qualifica o episódio como “lindo. Todo mundo tava 

aqui, todo mundo ouvia, a gente leu o texto junto. Foi uma delícia”. Nessa visão, todos 

os pais estavam implicados. Presumimos que a participação ativa dos pais deu-se em 

função de estarem privados do direito de ter o “kit da escola” e poder entregar aos 

filhos. Por outro lado, acuados e obrigados a comparecer à escola, sujeitos à punição 

de não receber o uniforme do estudante, todos os pais cumprem a determinação. Não 

obstante, a iniciativa favoreceu a aproximação dos pais, o que implica na formação 

dos filhos.   

Como vimos na análise, o planejamento pedagógico possibilita criar objetivos 

e metas a serem alcançadas por meio de ações e atividades desenvolvidas na escola. 

Constatamos que deve ser flexível e que ações “improvisadas” nascem a partir da 

percepção dos professores e da urgência da problemática. 

As narrativas descritas apontam para a responsabilidade da escola com o 

relatório do estudante realizado no início do ano letivo. Esse relatório subsidia as 

decisões do professor quanto a atender as necessidades educativas do estudante. 

Não obstante, vimos que o planejamento está mais centrado no estudante e pouco se 

aprofunda no direcionamento ao trabalho do professor, no relatório de suas práticas e 

na avaliação dos processos. Os educadores centram-se no estudante e idealizam o 

perfil das famílias, ainda que concebam uma visão ampliada de família.  Em alguns 

trechos, percebemos que o coordenador pedagógico cumpre um papel imprescindível 

na transição entre aquilo que está prescrito no planejamento e a relação do professor 

com o estudante. A coordenação pedagógica reitera que o professor precisa ter um 

“olhar” diferenciado para o estudante que vive em situação de desigualdade. A 

ausência desse “olhar” pode implicar no desempenho da aprendizagem. O importante 

é ajudar o “moleque lá (a) aprender”, ressalta a coordenadora numa das narrativas.  

As ações, como descrevemos, são diversas e visam envolver a família nos 

projetos, a exemplo da entrega do kit escolar para os pais. O debate entre os 

estudantes, ainda que pouco criativo porque exigia posicionamento crítico, poderia ser 
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avaliado como atividade de improviso diante da urgência das demandas sociais que 

incidem na escola. Percebe-se uma tentativa de controle frequente da indisciplina em 

ações como a de ofertar brinquedos e jogos que exigem concentração dos estudantes, 

até no horário de recreação. Em outro contexto, instalaram espelhos nos corredores 

da escola. Privilegiavam a estética dos estudantes que estavam entrando na 

adolescência, mas, de forma sutil, era uma maneira de controlar o corpo e a 

sexualidade.  

 

3.3.1.2 Articulação entre ensinar e educar  

  

A temática nomeada como “articulação entre ensinar e educar” aparece como 

uma estratégia interna, considerando que, aparentemente, a escola tem uma dupla 

função ao lidar com os desafios do seu cotidiano. Por um lado, ensinar significa 

cumprir com uma obrigação clássica de oferecer conhecimento e favorecer o 

desenvolvimento intelectual do adolescente. Por outro lado, educar significa oferecer 

ao estudante a educação que ele não encontra no âmbito familiar, mas que deveria 

trazer de casa. Essa articulação ocorre entre incertezas e desafios: é ou não é função 

da escola suprimir demandas da educação familiar? No entanto, podemos encontrar 

propostas desenvolvidas que representam a tentativa de articulação entre “ensinar e 

educar”.  

O ensino tem sido uma temática controversa. Os professores apresentam 

argumentos de natureza ideológica quanto ao seu papel, suas particularidades e os 

desafios que a escola enfrenta na atualidade. Identificamos que a forma como o 

professor ensina e as diferentes atividades realizadas em sala de aula com o intuito 

de ajudar o estudante revelam-se positivas para lidar com adolescentes que 

apresentam a queixa escolar.  

As formas de ensino foram questionadas porque os professores deveriam rever 

a maneira como transmitiam o conteúdo. O desafio para o professor não seria 

transmitir os conteúdos, mas valer-se de uma metodologia adequada, que 

considerasse o fato do estudante ser um adolescente, tal como podemos observar no 

relato seguinte:  

 

Rapaz, eu acho interessante, ontem mesmo, eu tava conversando 
sobre isso. Os meninos, eles gostam de ir pra escola, é interessante, 
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eles gostam, gostam da escola. O que eles não gostam, acho, é desse 
movimento que a escola traz, né? De uma, uma, uma escola assim, é, 
é, arcaica. Eu digo arcaica, arcaica, é isso, conteudista, sabe? E fora 
do contexto desses meninos. Às vezes num tá dentro do contexto 
deles. Então, assim, hoje os meninos estão aí nas redes sociais, né? 
Então, assim, de que forma a gente pode aproveitar essa rede social 
pra fazer um trabalho com esses adolescentes. Então vai, vai lá pra 
aquele quadro e escreve um monte de coisa naquele quadro e às 
vezes. Aí quer dizer, do que ele vivencia na realidade. (Pedagoga 
Especializada) 

 
[...] A professora disse que a gente avançou muito na leitura. Porque 
os meninos daqui só sabiam dançar rap e pagode. Hoje, eles podem 
dançar o rap e o pagode, porque a gente não pode tirar, por causa da 
cultura deles, aí a gente colocou essa cultura, mas dentro dessa 
cultura a leitura. Então, a gente vê que melhorou muito. Hoje, foram 
os elogios dos professores, na sala que a professora Amanda puxou 
esse assunto. (Diretora 1) 

 

Essa primeira narrativa da pedagoga ajuda-nos a pensar a escola como uma 

instituição social que deve, obrigatoriamente, transmitir a cultura do mundo para os 

estudantes. A pedagoga questiona as formas “arcaica” e “conteudista” utilizadas, a 

(im)postura do professor, o “movimento que a escola traz”, e a maneira engessada do 

professor trabalhar. A problemática pode estar associada aos seguintes fatos: o 

professor não dispõe de tempo suficiente para trabalhar em cada sala de aula, a carga 

horária é pouco flexível entre uma aula e outra, e os professores têm vínculos 

empregatícios em outros municípios. Em nosso estudo, os professores entrevistados 

tinham dois vínculos de trabalho e uma carga horária extensa. Diante dessa realidade, 

questionamos: essas condições de trabalho, de algum modo, exercem impacto na 

dinâmica do ensino? 

Outra leitura a respeito dessa questão é que a escola vem sendo questionada 

na medida em que mantém uma visão estática e conservadora da educação. Os 

professores detêm-se em transmitir os conteúdos exclusivamente para manter a 

estrutura e o funcionamento social (LEITE, 2007). As transformações contemporâneas 

que ocorrem influenciadas pelas condições políticas, econômicas e sociais 

repercutem na escola. Sibilia (2012) critica o funcionamento de algumas escolas que 

se assemelham a uma “empresa”. Como tal, apenas capacitam clientes, em vez de 

formar estudantes. É preciso observar que essa redefinição não ocorre sem 

problemas, pois segue uma lógica estatal e obedece a uma lei universal. 

O questionamento da coordenadora (“de que forma a gente pode aproveitar 

essa rede social pra fazer um trabalho com esses adolescentes?”) remete à crítica 
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apontada por Sibilia (2012) de os professores sofrem pressões para tornar a aula 

“divertida” a partir de situações que resgatam a relação do estudante com a mídia. A 

autora posiciona-se:  

 

A questão do entretenimento se enraíza no cerne de um modo 
tipicamente contemporâneo de viver e também de exercer o poder. 
Muitos discursos atuais, inclusive os mais oficiais, parecem coincidir 
num ponto: aos alunos do século XXI é necessário oferecer diversão. 
Isso é bem diferente do que acontecia com os “oprimidos” de alguns 
anos atrás, aos quais era preciso emancipar, libertando-os do 
confinamento alienante e do jugo disciplinar por meio das asas da 
alfabetização [...] Os jovens de hoje pretendem que as aulas sejam 
divertidas, o que evidencia certa defasagem entre duas formas 
diferentes de o sujeito se relacionar consigo mesmo, com os demais e 
com o mundo [...] É claro que não são novas as tentativas de atualizar 
a educação formal para torná-la mais prazerosa e eficaz. Ao longo do 
século XX, a didática tentou introduzir os jogos nas salas de aula, por 
exemplo, no intuito de aliviar certa carga associada ao fatigante 
trabalho escolar, potencializando a aprendizagem de um modo 
divertido. No entanto, esses usos pedagógicos do lúdico pretendiam 
submetê-lo a objetivos mais transcendentais que o mero dado de 
divertir o alunato: o importante era aprender algo, ainda que se 
procurasse consegui-lo por meio desses recursos inovadores, que 
retiravam um pouco da antiga seriedade das clássicas disciplinas 
colegiais. O que se buscava, em última instância, era transmitir ou 
transferir um saber, mas fazê-lo de modo mais ameno. Agora, ao 
contrário, quando o entretenimento – ou até mesmo o espetáculo – 
generalizou-se como uma modalidade privilegiada de relação com o 
mundo e, ao mesmo tempo, vem se esgotando o ideal da educação 
como uma transfusão de conhecimentos de um polo que sabe para 
outro que não sabe, as coisas mudaram. (SIBILIA, 2012, p. 82)      

 

 Essa noção de entretenimento também tem sido objeto de análise no campo 

da saúde mental. Barros, Jorge e Vasconcelos (2013) discutem essa relação entre o 

entretimento e os usuários do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS. Nessa análise, 

criticam a forma como a equipe de saúde busca entreter os usuários por meio das 

oficinas. A partir da expressão de que o CAPS não deve ser interpretado como um 

“programa de auditório”, no sentido de que as práticas desenvolvidas nesse 

dispositivo não devem ser um trabalho meramente de capacitação dos usuários para 

lhes garantir a inclusão no mundo do trabalho, os autores reiteram que os usuários 

não podem ser entretidos de modo medíocre. Antes, deve-se pensar o CAPS como 

um espaço de trocas, inserção e transformação.  

Assim como no campo da saúde mental discute-se a respeito das repercussões 

do entretenimento, no campo da educação, os professores sentem-se desafiados a 
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entreter os estudantes com o objetivo de mantê-los interessados e motivados pela 

própria aprendizagem. O ensino, seguindo esse modelo, deve ser capaz de promover 

a interação, entre estudantes e entre o estudante e o professor, por meio de atividades 

que destaquem a criatividade e o uso da tecnologia. Seguindo essa lógica, o professor 

não precisa mais manter-se preso à sua autoridade, mas, deve, antes de tudo, mostrar 

flexibilidade e incorporar as novas tendências tecnológicas em sala de aula. Não basta 

o professor estar engajado, é preciso que o projeto político e pedagógico da escola 

também seja reformulado e contemple essas dimensões estruturais e relacionais. Isso 

implica em uma mudança de perspectiva: do “olhar” tradicional que considera o 

estudante como um ser passivo para uma postura ativa, dialógica e transformadora.  

A despeito desses desafios que impactam o trabalho do professor, no relato da 

pedagoga especializada encontramos algumas evidências que nos levam a pensar 

que os professores exercem influência na vida dos estudantes. “Os meninos, eles 

gostam de ir pra escola”, acham a escola um lugar “interessante”, mas às vezes o 

conteúdo que a escola transmite está “fora do contexto desses meninos”, “às vezes 

num tá dentro do contexto deles”. O relato parece justificar que os estudantes não 

veem sentido naquilo que o professor propõe-se a ensinar, o que sugere que esses 

estudantes não dispõem de capital social e cultural porque, supostamente, teriam 

déficit cognitivo. Seguindo a concepção comumente veiculada, certamente não 

conseguiriam absorver o conteúdo e acompanhar a forma de ensino que exige um 

trabalho processual, parcimonioso e de atenção.  

A visão da escola pública constituída de estudantes que não têm motivação 

para aprender e que, tampouco, pode contar com a participação da família, tem sido 

recorrente nas falas dos professores. Para esses estudantes restaria uma escola 

pública cuja forma de educar é “arcaica”, não dialógica, que considera os estudantes 

passivos e receptores de conhecimento. Leite (2007) ressalta que as formas de 

atuação dos professores, gestores e demais profissionais que compõem a área 

educacional dependem, em grande parte, das ideias que esses profissionais têm a 

respeito da função do sistema educacional, ou seja, da função da própria escola.   

Os professores apoiam-se na percepção da desmotivação dos estudantes para 

criar uma visão negativa a respeito da escola: que não há estudantes interessados 

em aprender. Além disso, consideram que a família não dispõe de cultura suficiente 

para estimular a curiosidade e despertar o desejo de saber. Bourdieu (2014) vem 

lembrar que, de certo modo, o capital cultural da família contribui no processo de 
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escolarização dos filhos. O capital cultural compreende renda, nível de escolaridade 

e nível cultural, associados ao êxito social e escolar dos estudantes. Essa composição 

social é um componente importante no desempenho escolar. Não devem ser 

ignorados os modos como as famílias estão organizadas e como se apropriam do 

mundo cultural e simbólico.  

Assim, a escola é uma instituição responsável por transmitir a visão de que a 

ascensão social, em uma sociedade de classes, está associada ao êxito escolar. 

Althusser (1985) afirma que a escola como aparelho ideológico do Estado funciona, 

primariamente, orientada por uma ideologia para poder assegurar a sua própria 

coesão e a reprodução dos valores que são projetados em seu exterior. Portanto, a 

escola vai educar por meio de métodos de exclusão e de punições para atender aos 

interesses da classe dominante. 

A pedagoga critica a “mesmice” da escola e afirma que o professor 

desconsidera os novos contextos, como as “redes sociais” utilizadas pelos estudantes. 

Buscando considerar a vivência do adolescente, em outras palavras, o que ele 

“vivencia na realidade”, ela pergunta: “de que forma a gente pode aproveitar essa rede 

social pra fazer um trabalho com esses adolescentes”? A pedagoga afirma que falta 

à escola “algo assim, que implante o adolescente”, ou seja, que o coloque no centro 

das discussões, como protagonista, e que desperte a atenção dele. De acordo com 

esse “ponto de vista”, o professor deve adaptar-se ao período do desenvolvimento do 

aluno, compreender que o ensino para uma classe de adolescentes exige uma postura 

flexível.  

Entre a rigidez e a flexibilidade, a visão que se tem dos estudantes evidencia 

uma concepção de homem que a abordagem tradicional do ensino compreende e 

veicula.  

 

O homem é considerado como inserido num mundo que irá conhecer 
através de informações que lhe serão fornecidas e que se decidiu 
serem as mais importantes e úteis para ele. É um receptor passivo até 
que, repleto das informações necessárias, pode repeti-as a outros que 
ainda não as possuam, assim como pode ser eficiente em sua 
profissão, quando de posse dessas informações e conteúdos. O 
homem, no início de sua vida, é considerado uma espécie de tabula 
rasa, na qual são impressas, progressivamente, imagens e 
informações fornecidas pelo ambiente. (MIZUKAMI, 1986, p. 8)   
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A visão de um homem passivo colabora com o modelo de educação bancária 

criticado por Paulo Freire. Os modos como os estudantes relacionam-se com o 

conhecimento são marcados por uma hierarquia, busca-se inserir a vontade e o saber 

de uma classe social específica para camadas mais populares. Esse modelo cria 

saberes gerenciados e específicos para os estudantes conforme os interesses das 

camadas mais favorecidas economicamente. Nessa concepção, os estudantes são 

vistos assim, apenas como depósitos de conhecimento (ESPÓSITO, 2013). 

 Em contrapartida a essa visão pessimista a respeito do professor e da escola, 

o relato apresentado no início dessa subseção constitui uma intervenção positiva na 

escola. Incluíram letras de canções dos gêneros musicais “rap” e “pagode” como parte 

do processo de aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa. A princípio, 

aventaram a possibilidade de retirar a música do contexto escolar, mas os professores 

decidiram a permanência: “a gente não pode tirar, por causa da cultura deles”. 

Estrategicamente, um professor “colocou dentro dessa cultura a leitura”. Ao invés de 

excluir o tipo de música que atrai alguns estudantes, introduziu novo repertório no 

processo dialógico de ensino. Segundo a avaliação feita pela diretora e pelos demais 

professores, a iniciativa foi bem sucedida e provocou “elogios dos professores”. 

 Percebemos que, apesar das críticas dirigidas à escola pelo fato da instituição 

manter um ensino tradicional, alguns professores criam atividades contextualizadas e 

buscam inovações. Porém, têm surgido novos desafios para o professor que, além de 

ensinar a educação formal, deve promover uma “educação familiar”. Enquanto ensinar 

remete a conteúdos específicos de conhecimento, educar significa responsabilizar-se 

por aspectos que caberiam à família, aquela educação que viria de casa a partir da 

socialização primária. Ensinar e educar, nesse contexto, não estão num mesmo plano 

e, portanto, a análise requer discriminação dos termos.  Há diversas formas de ensinar 

e educar. A diretora propôs-se a ensinar os diferentes papéis que o professor pode 

assumir em sala de aula:  

 

Porque assim, se você entrar aqui [escola], às vezes, você vê o 
professor passar mais de quinze a vinte minutos de uma aula que é 
cinquenta minutos, pra tá educando. Passando aquele papel de, do, 
não professor para o ensino, do educador. Mas do educador para a 
educação familiar. (Diretora 1)  

 

Essa narrativa parece-nos importante, pois a diretora observa o esforço do 

professor em assumir a “educação familiar”, como quando extrapola o tempo em sala 
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para atender às necessidades do estudante, ainda que disponha de apenas 

“cinquenta minutos” e passa “quinze a vinte minutos de uma aula” com o estudante 

para “educar”, fazer o que a família não faz. Nesse sentido, há uma crítica, considera-

se que a família não cumpre sua função. Assim, alguns professores tentam cumprir 

uma tarefa que, naturalmente, não é deles; usando o tempo da aula. Esse é um 

exemplo de educação, quando se dedica atenção e tempo para ajudar o estudante.   

Professor e educador são as posições esperadas para aquele que se ocupa do 

ensino. Em decorrência disso, acumulam-se expectativas, espera-se que o professor 

desempenhe, concomitantemente, os papéis que a ele foram atribuídos.  Paparelli 

(2009) e Silva (2011) discutem essa difícil realidade do trabalho do professor na 

atualidade e obstáculos oriundos da sobreposição de papéis. O trabalho docente vem 

passando por reestruturação, como a ampliação dos tipos de tarefas e a 

desqualificação e precarização das relações de emprego. As condições estruturais 

implicam na desvalorização do trabalho educativo.  

Na atualidade, o professor precisa incorporar em sua rotina de trabalho novas 

metodologias. Deve ser capaz de instigar os alunos e estimulá-los a ampliar os 

conhecimentos sobre o mundo, e sobre o contexto mais imediato deles. Os dois 

fragmentos abaixo suscitam essa reflexão: 

 

Porque a escola era um ambiente de transmissão de conhecimento na 
nossa geração, né? Era assim: você vinha pra escola, o professor 
falava, falava, falava, você ouvia, ouvia, e ia pra casa fazer o dever de 
casa. E essa visão foi se ampliando, né? E a escola foi ampliando as 
suas funções. Então assim, eu vejo a escola como um lugar de, de 
ampliação de desejos. De ampliação de entendimento. Eu, não vou, 
não, dizer conhecimento, que é muita pretensão. Mas de ampliação 
de entendimento mesmo. De ampliação de curiosidade. De você tentar 
entender o que tá acontecendo ao seu redor. (aqui sugere que há 
níveis diferentes e graus de compreensão do mundo, e que a escola, 
atualmente, como muito esforço, só consegue alcançar o primeiro 
nível, o de “ampliação de entendimento”) E hoje, mas não é isso que 
a gente faz. A escola hoje... a nossa escola hoje é um lugar onde a 
gente se esforça, pra trabalhar. A gente se esforça pra transmitir um 
mínimo de orientação, porque seria o papel da família. Mas a gente 
também tem que fazer. Então, assim, a orientação sexual, a gente tem 
que dar orientação de postura, de conduta, de moral, que a gente 
espera que no berço a mãe comece a dar ao filho, mas a gente 
também tem que fazer isso aqui. Além, de fomentar o conhecimento. 
De fomentar a questão artística do menino, né? Do... do olhar “− pô, 
eu sou um ser humano. Eu tô vivo, eu tô aqui, eu tô no Inocoop”. A 
gente briga demais com eles, assim, vocês... “− o Inocoop não é o 
mundo. Vão dar uma volta no centro. Cês tem dinheiro pra comprar 
roupa cara, para de comprar roupa. Vão no shopping, vão ver um 
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filme”. A gente tem aluno de 16 anos aqui, Isael, que nunca foram num 
cinema. Porque eles entendem que o mundo é o Inocoop. E eles não 
sonham com o dia de amanhã. Então, assim, eles... “− comeu hoje?”, 
tá bom. Amanhã a Deus pertence. Então, assim, é uma questão que 
a gente aqui, briga pra desmistificar. Então, a nossa escola, o papel 
da nossa escola hoje, não é só de fomentar conhecimento, de 
entendimento não. A gente se estende um pouco mais. A gente tenta 
se estender um pouco mais nesse sentido, de resgatar esse povo. A 
gente morre de medo de perdê-los. E assim, a nossa, e a Cátia, é 
peça-chave nisso. Porque a gente se inspira nela. É miudinha assim, 
mas ela não para. Ela tá correndo a escola o tempo inteiro, pra garantir 
que eles estejam aqui. Então, assim, quando a gente vê uma criatura 
com um gás desse, assim, a gente também pega um pouco dessa 
inspiração. E, às vezes, desanima, mas quando você vê a disposição 
da criatura, você embarca com ela também. Então, assim, a gente se 
estende nessa tarefa porque gosta e também porque a gente entende 
que eles precisam da gente assim. (Coordenadora Pedagógica 1) 
Eu acho que, o papel do professor, ele sai do campo específico para 
um campo generalista muito grande, é importante porque o professor, 
ele não dá conta mais de uma especificidade em termo de 
metodologia, ele tem que trabalhar com uma transversalidade muito 
grande, ele tem que trabalhar num sentido também inclusivo, entender 
essa contemporaneidade, né? Ser um articulador de processos. 
(Psicopedagoga Especializada) 

 

 As duas narrativas apresentam um ponto em comum, pois abordam a mudança 

que vem acontecendo na função do professor. O docente sai de um “campo 

específico”, pois somente “falava”; o estudante “ouvia” e levava o “dever de casa”. A 

sala de aula era apenas “um ambiente de transmissão de conhecimento”, com pouca 

possibilidade de mudanças. Os relatos também revelam os desafios, pois o professor 

passa a trabalhar num “campo generalista”, “muito grande”, que representa a 

necessidade de superação, respeitando os limites teórico e metodológico. Assim, 

“trabalhar com a transversalidade” impõe à escola a ampliação de “suas funções”. 

Nesse contexto, o professor deve encarregar-se de “transmitir um mínimo de 

orientação, porque seria o papel da família”.  Há um esforço do professor em promover 

a educação dita familiar.    

Além disso, o professor necessita ser criativo para estimular os estudantes no 

processo de “ampliação dos desejos” e deve realizar a educação doméstica. O ensino 

formal e a educação doméstica são interpretados como situações distintas, não 

complementares, de modo que a primeira deveria ser realizada sempre pelo 

professor, e a segunda, pela família. Caberia aos responsáveis pelos estudantes 

promover em casa “a orientação sexual”, “dar orientação de postura, de conduta, de 

moral”. Espera-se que desde o “berço a mãe comece a dar ao filho” as orientações 
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referidas. No entanto, percebemos que os professores têm assumido essa função, “o 

papel da família”.  

Todas essas responsabilidades atribuídas ao professor constituem-se em 

desafios. A coordenadora entrevistada afirma que a “escola hoje é um lugar onde a 

gente se esforça pra trabalhar”. Assim, ela busca “despertar a questão artística”, 

motivando os estudantes a ir ao “cinema” “ver um filme”, a “dar uma volta no centro”, 

a conhecer a cidade onde moram, isto é, a não ficarem restritos ao bairro “Inocoop” 

porque essa restrição impediria outras vivências. Os estudantes, cada vez mais, estão 

“preocupados com o hoje”, isto é, são imediatistas. A coordenadora propôs-se a ajudar 

os estudantes a “desmistificar” a visão restrita de mundo e a perceber que a cultura 

pode ajudá-los a ampliar os conhecimentos. Ela declara que “o papel da nossa escola, 

hoje, não é só de fomentar conhecimento”, por isso, “tenta se estender um pouco mais 

nesse sentido”, isto é, favorecer o “entendimento”, “resgatar o povo”, promover a 

reflexão dos estudantes (considerados pessoas sem perspectiva de futuro e com 

pouco interesse cultural).  

Ademais, a coordenadora revela o “medo de perdê-los [estudantes]”. Esse 

receio está associado à concorrência existente entre a escola e o tráfico de drogas. 

Para lidar com essa problemática os professores inspiram-se na diretora que, apesar 

de ser “miudinha”, “ela não pára”, porque “ela ta correndo a escola o tempo inteiro 

para garantir que eles [estudantes] estejam aqui”. O “gás” da diretora, isto é, a sua 

“disposição” para lidar com as questões escolares, sensibiliza o professor, que por 

sua vez, “embarca com ela”, esforça-se para alcançar os objetivos propostos. Esse 

posicionamento político dos professores tem sido avaliado como uma “tarefa” extra, 

que se “estende”. Assim, o movimento dos professores em prol dos estudantes tem 

relação com a maneira como esses professores concebem os estudantes 

adolescentes. Implicitamente, a coordenadora pedagógica considera os estudantes 

como indivíduos dependentes de atenção, cuidado, direcionamento, ou seja, tudo o 

que lhes falta no contexto familiar. Essa “proatividade” e inventividade na escola 

parecem superar os outros desafios.  

Na mesma direção desses relatos, o professor precisa “entender essa 

contemporaneidade” que de modo direto influencia em sua prática exigindo-lhe o 

papel de “um articulador de processos” capaz de transitar em diversos temas. Deve 

trabalhar na perspectiva da “transversalidade”, ou seja, ser capaz de abordar temas 
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transversais no ensino. A postura generalista do professor tende a ampliar o fazer 

pedagógico de modo que o coloca sempre em processo de movimento e formação.  

Estudos têm demonstrado que as mudanças mencionadas afetam a escola 

(CAMARGO; LIBÓRIO, 2010; VEIGA-NETO; SARAIVA, 2011; SANTOS; SIBILIA, 

2012; FERRI; MACEDO, 2012; AQUINO, 2011; MANSANO, 2010). As transformações 

ocorridas nas escolas persuadem-nos a pensar que, enquanto instituição social, a 

escola deve rever as suas metodologias e formas de lidar com a complexidade com a 

qual se vê confrontada.  

  

A função da escola deve acompanhar o desenvolvimento da 
sociedade, tanto na linha do tempo quanto na sua amplitude e 
complexidade. A sociedade contemporânea, regida pelo 
conhecimento, pela tecnologia e pelo consumo rompeu com muitos 
paradigmas pedagógicos e colocou as escolas diante de novos 
desafios a serem enfrentados para que respondam às expectativas 
sociais e que apontam para a necessidade dessa instituição articular-
se com os diferentes campos das ciências como a antropologia, 
psicologia, sociologia, a neurociência, entre outros, para potencializar 
o princípio da aprendizagem para todos, independentemente da cor, 
credo, nível socioeconômico, necessidades especiais e outras. 
(SANTOS; FERRI; De MACEDO, 2012, p. 177) 

 

Os desafios do “ensinar” e do “educar” exigem dos professores e demais 

envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem articulação constante. 

Focalizemos um pouco mais as atividades do “ensinar”. A partir dos relatos seguintes, 

indagamos se o professor sabe lidar com os recursos disponíveis na escola e se 

estimula o estudante a utilizá-los no processo de ensino-aprendizagem: 

 

Eu penso assim, eles têm até vontade, entendeu? São adolescentes 
mesmo que têm vontade de aprender, de querer alguma coisa. Eles 
fazem a... Quando tem um professor, uma equipe que apóia e que dá 
possibilidades deles criarem, deles avançarem, é muito gratificante. A 
gente tem estudante hoje na Etapa [modalidade de ensino e 
aprendizagem para alunos em distorção idade/série] que já está lendo 
e é bom quando a professora chega e traz os dados para a gente: “- 
Olha, não sei quem, aluno tal e tal estão assim....”. (Diretora 2).  
 
E eu sempre priorizei é, é, explorar tudo que tem. A gente tem uma 
biblioteca com 2000 títulos. Isso é raro. O município que trabalho [outra 
cidade] é pobre. Eu nunca tive uma biblioteca dessa numa escola de 
fundamental I. Então, eu sempre estou com os professores, “vocês 
[professores] tem tudo pra dar pra os seus alunos”. E eles [estudantes] 
estão gritando que precisam disso. Então, a gente explora tudo, né? 
Eu tenho uma rotina e faço com que os professores também 
estabeleçam uma rotina, pra que todos os alunos tenham direito a tudo 
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que estava aqui pra eles. Então, a gente tem uma sala de multimídia 
com recursos da Positivo [empresa fabricante de computadores] que 
ninguém tirava. Poucos tinham computador. Hoje que tá mais... mas 
quando a gente chegou não tinha. [...] Os professores tinham uma 
rotina e a gente cobrava que eles... a biblioteca, tantos os meninos 
liam, como levavam pra casa. (Coordenadora Pedagógica 2) 
 
Quando você [professor] traz o adolescente pra ele produzir, pra ele 
participar, ele ser autor, ele ser o protagonista de algumas situações, 
eles vivenciam isso com mais alegria, sabe? (Pedagoga 
Especializada).  
 

As três narrativas apresentam um ponto em comum, pois colocam o professor 

como mediador do processo de formação do estudante. Além disso, concordam que 

o professor é o responsável por motivar o estudante ao aprendizado. O professor e a 

“equipe” da escola “apoiam” e “dão possibilidades” dos estudantes “criarem”, 

“avançarem”, de modo que estudantes com atraso na aprendizagem obtenham melhor 

desempenho (“lendo”). Para a diretora, não basta o aluno ter vontade, ele deve contar 

com um grupo de professores interessados em seu crescimento e que crie condições 

favoráveis para a aprendizagem. A despeito das dificuldades que os professores 

enfrentam, a diretora percebe que há resultados satisfatórios. Ela cita a ação da 

professora que “chega e traz os dados”, ou seja, mostra a evolução do estudante, e 

considera esse fato “muito gratificante”.   

 A coordenadora pedagógica compara a situação atual de sua escola em 

Camaçari com uma escola de outro município no qual também trabalha. A existência 

de um conjunto de recursos nessa escola como “uma biblioteca com 2000 títulos” (“os 

meninos liam, como levavam pra casa”) e “uma sala de multimídia com computador 

da Positivo4”, ajuda no processo de ensino-aprendizagem. Embora os professores 

possam contar com esses recursos, a expressão “vocês [professores] têm tudo pra 

dar pra os seus alunos” evidencia que os professores não fazem uso, com frequência, 

dos equipamentos da escola. Cabe à coordenadora estabelecer uma “rotina” para os 

professores. Ela “cobrava” dos professores que todos os estudantes tivessem o direito 

de usufruir de tudo na escola. De acordo com a percepção da coordenadora, “eles 

[estudantes] estão gritando que precisam disso”, ou seja, os estudantes necessitam 

de incentivo, do estímulo à leitura, do acesso à informática e de perspectivas para o 

futuro.  

                                                 
4 Positivo: marca de fabricante conhecido; razão pela qual o computador foi considerado, pela 
coordenadora, como um produto de qualidade. 
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 Essas narrativas revelam que a percepção sobre o adolescente é, sobremodo, 

marcada pela noção de um tempo de vitalidade, desejo de explorar novas 

experiências e, por isso, caberia aos professores manter os estudantes envolvidos, 

focados e ocupados. Os professores incorporaram essa visão. O ensino, portanto, 

deveria apoiar-se nessa concepção para conduzir o adolescente a uma posição mais 

ativa e de engajamento em sua própria educação. Para que o adolescente pudesse 

assumir tal lugar, os professores deveriam repensar os tipos de escola, de ensino e 

de metodologia estabelecidos, pois o adolescente precisaria “produzir”, “participar”, 

“ser autor” e “protagonista” de seu processo de formação.  Um ensino de qualidade 

deveria assumir esses objetivos como princípios.  

 O uso das tecnologias na escola, como estratégia de aprendizagem, tem sido 

foco de discussão e reflexão nos estudos de Sibilia (2012). A autora observa que a 

escola sempre buscou transformar os estudantes interessados, atentos e aplicados. 

A partir desses princípios, a subjetividade do estudante foi construída a partir de 

práticas que instituíam a memória, a atenção e a consciência que, por sua vez, 

produzia sentido. Na atualidade, os estudantes estão expostos a ambientes 

hiperestimulados e hiperestimulantes.  

 

Aparentemente opostas, portanto, a apatia e a hiperatividade seriam 
dois efeitos complementares da saturação contemporânea: resultados 
do contato com um meio evanescente em que tudo acontece 
vertiginosamente, sem deixar marcas. Nesse ambiente, é possível que 
a experiência não se assente, por faltaram à subjetividade as 
condições ou as ferramentas necessárias para incorporar o que lhe 
ocorre e se encarnar nessa vivência particular. (SIBILIA, 2012, p. 90) 

  

O ensino tem sido objeto de questionamento dos professores, diretoras e 

coordenadoras pedagógicas, à medida que a postura tradicional do professor 

concorre com as novas tendências de um contexto midiático. Os professores 

deparam-se com a dúvida entre atender a tradição ou ignorá-la, prescindir dela na 

tentativa de atrair a atenção dos estudantes por meio de estratégias que estimulem a 

percepção. Veremos que, além das estratégias apresentadas nessa subseção, os 

professores consideram a estratégia do acolhimento como possibilidade de ajudar o 

estudante a permanecer em sala de aula e progredir na aprendizagem.     

 

3.3.1.3 Acolhimento ao estudante  
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Os professores desenvolveram uma estratégia à qual nomeamos acolhimento 

ao estudante. Não se trata de uma técnica específica. Elegemos a palavra que deriva 

do verbo acolher para expressar os significados que algumas atividades, ações e ou 

iniciativas desenvolvidas na escola adquirem. O termo acolhimento pode ser 

interpretado como “oferecer ou obter refúgio, proteção ou conforto físico; abrigar-se, 

amparar-se” (DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA, 2010). Esse acolhimento 

tem sido colocado em prática de diversas formas, por exemplo, mediante a ação de 

aconselhar um estudante ou quando um professor é assessorado pelo aluno, em 

atividades de sala de aula. Ainda podemos citar a doação de cesta básica para algum 

estudante necessitado e a ação de inserir o estudante em atividades administrativas 

da escola vistoriadas pela coordenadora pedagógica e pela diretora. Os professores 

desenvolveram a habilidade de acolher a partir de casos e situações específicos. 

Nesse contexto, as atitudes do professor têm ajudado a aproximar o estudante da 

escola e constituem-se em um diferencial na formação do discente na medida em que 

o estudante sente-se compreendido e acolhido na escola.  

 Durante as práticas de acolhimento ao estudante, observamos que cada 

professor tem um estilo pessoal. Às vezes, um professor considerado extremamente 

sério, pode apresentar um “olhar” diferenciado sobre os estudantes e, assim, analisar 

de modo crítico o cotidiano em sala de aula. Esse modo de agir pode ser resultado 

das experiências pessoais, mas pode também estar associado à formação do 

professor, como descreve a diretora: 

 

Não adianta eu dizer a você, em qualquer canto vai ter. Mas, tem 
professores que agem de uma forma diferente. E assim, eu vejo que 
tem professores que têm um olhar diferenciado, tem filhos e o futuro 
desses filhos depende desse mundo que nós esperamos. Mas, tem 
professores que pensam de uma maneira diferente. É porque Magda 
não está aqui, a professora de... Aí você ia ver. Magda é aquela 
professora linha dura. Pense a mãe dos alunos? É ela, pense aquela 
que vai buscar no fundo da escola, na quadra que às vezes eles ficam 
lá para jogar futebol com a turma, aí a gente puxa [os estudantes]. É 
dessa forma. Professor Emerson. Temos também, Mariano, Murilo, 
Marta. Mariano faz UNEB, acho que é Ciências que ele faz na UNEB. 
Temos professores aqui, eles trazem, eles resgatam esses alunos. 
(Diretora 1) 

 

 Nesse relato, a diretora buscou identificar o estilo dos professores que 

compõem o quadro de funcionários da escola. Ela destaca a qualidade de cada um, 
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como, por exemplo, o “olhar diferenciado”; e a formação que tiveram, a exemplo do 

professor Mariano, estudante da “UNEB”. Além disso, ela sugere que o preparo do 

profissional envolve o contato com pessoas (estudantes da própria Universidade) de 

classe social diversificada. A diretora também ressalta o estilo da professora “Magda”, 

que embora seja considerada “linha dura” – expressão que pode caracterizar rigidez, 

pouca flexibilidade ou alguém que consegue manter a autoridade – é comparada a 

uma “mãe”, no sentido de que se preocupa com o estudante, “vai buscar [o estudante] 

no fundo da escola”. Além de não perder a sua identidade como professora, ela pode 

acolher os estudantes em suas idiossincrasias. O fato de alguns professores “te[re]m 

filhos” favorece a prática da atitude acolhedora para com os estudantes, pois “o futuro 

desses filhos [dos professores] depende desse mundo que nós esperamos [envolve 

os estudantes da escola]”. A consideração da diretora para com o futuro dos filhos dos 

professores envolve o futuro dos estudantes da escola pública, visto que os últimos 

pertencem à classe social menos favorecida; portanto, necessitam da escola para 

alcançar o objetivo de ascender socialmente e não incorrer no desvio de conduta ou 

entrar no mundo da marginalidade.  

Identificamos, na narrativa supracitada, que a experiência pessoal do professor 

não está dissociada do trabalho. Ademais, os professores precisam de flexibilidade 

para ajudar os estudantes, são esses profissionais que “trazem, eles resgatam esses 

alunos”. Desse modo, eles estão sempre com um olhar na prevenção, atentos aos 

possíveis riscos de o estudante evadir da escola e ser captado pelo tráfico.  

  

Rapaz, nós tínhamos uma professora, hoje ela tá até afastada porque 
ela tá com problemas de saúde. Mas essa professora tentou de tudo 
com José. Ela se chama Ester [na ocasião da entrevista estava 
afastada por motivos de saúde]. Aí, passou. Vamos cuidar de José, 
vamos ter um novo olhar pra José. Se cuidava de José por roupa, 
roupa, sapato, não. Roupas e alimentação. A gente cuidava de José 
com cesta básica etc. A gente fazia tudo por José. A gente começou 
a tratar José com um olhar diferenciado. Mas pense num homem 
trabalhador e honesto. Pense. Era José aqui dentro dessa escola. 
Você num tá vendo que tá cheio de materiais, assim, didáticos, essas 
coisas? Você poderia mandar ele limpar isso aqui, ele deixava do 
mesmo jeito. Ele não pegava um lápis. Tudo ele te pedia: pró, a 
senhora me dá um lápis? Não se aproveitava do momento não, mas 
dizia: tô sem lápis. (Diretora 1) 
 
Então, assim, quando eu relatava a situação de José, a coordenação 
pedia que a gente tentasse introduzir de alguma forma, ele na aula. 
Chamando como, pra ser ajudante daquele dia, pra poder ajudar 
assessorando. Cheguei a fazer. Mas, mesmo assim, mesmo fazendo 
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esses papéis de... ajudando a professora, distribuindo as atividades, 
ele conseguia fazer confusão com os colegas. (Professora 1)  
 
A gente inseriu num programa de... é... de... Integral, Mais Educação5, 
que tem ações diversificadas, tem atividades esportiva que a gente 
julgava que iria ser atraente. Capoeira, futebol, tem oficina de arte. A 
menina [professora] do teatro. E, claro, oficina de letramento. Mas, 
nem essas atividades conseguiam atraí-lo. A gente, a professora de 
língua portuguesa, se dispôs, no contra turno, a ficar com ele um 
pouco mais. Mas, ele não estava aqui. A gente conversava com ele... 
um garoto adorável. Adorável. Cê sentava pra conversar com ele, você 
via, naquele olho, a vontade. Mas também você via naquele olho a 
carência. Então, pra ele era melhor tá lá fora. Ninguém tava se 
importando mesmo. Aquele aluno [José] que você consegue, que só 
falta laçar ele, se você pudesse levar pra casa, pra você, você até 
levava. Mas não dá, não dá. Porque infelizmente, não dá. 
(Coordenadora Pedagógica 1)  

  

Os três relatos descrevem as diferentes ações utilizadas com o objetivo de 

ajudar o estudante a permanecer na escola. José fez parte do Programa Mais 

Educação que visa manter o estudante na escola nos dois turnos. O programa inclui 

atividades tais como “capoeira”, “futebol” e “oficina de arte” que tinham um sentido de 

“inclusão”. O objetivo seria manter o estudante dentro da escola com pouca 

possibilidade de ter tempo livre, a fim de que o estudante não ficasse susceptível ao 

tráfico de drogas. Para enfrentar as dificuldades de aprendizagem, José participava 

da “oficina de letramento”. Na avaliação da coordenadora “nem essas atividades 

conseguiam atraí-lo”. O estudante mostrava-se contraditório: estava na escola, mas 

não correspondia aos esforços que os professores faziam para ajudá-lo. A 

coordenadora ressaltou a qualidade de José ao fazer as declarações: “um garoto 

adorável”, “via naquele olho a vontade”. No entanto, ela também “via naquele olho a 

carência”. José não tinha interesse pelas atividades pedagógicas, mas conseguia 

cumprir “tarefas administrativas”, atividades que exigiam mais atenção do que 

memória e esforço cognitivo, como requer a aprendizagem formal. Não podemos 

assegurar que José preferia realizar atividades mais simples porque exigiria menos 

esforço.  

Consideramos que esse dado é importante porque demonstra que a atividade 

realizada sob a supervisão da diretora possibilitava maior êxito, em comparação às 

atividades propostas pela coordenadora, que exigiam desempenho cognitivo. Apesar 

                                                 
5 A entrevistada refere-se ao Programa Mais Educação que consiste em uma estratégia do Ministério 
da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da 
Educação Integral (Brasil, 2014).  
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das iniciativas, vários aspectos implicavam na falta de interesse de José no processo 

de aprendizagem. Ele não podia contar com o suporte dos familiares adultos, embora 

vivesse rodeado de parentes. A estratégia de atribuir responsabilidade a José, na 

escola, foi uma das alternativas encontrada para evitar a ociosidade do adolescente 

no turno livre. Os professores acreditavam que a inatividade poderia propiciar a 

associação do estudante aos jovens do tráfico de drogas.  

As diferentes ações-atividades mencionadas pela diretora e pela professora 

buscavam despertar o interesse do estudante. A diretora assumiu um papel materno 

em relação a José. A história de vida de José era marcada por situações penosas. A 

mãe do estudante havia ficado paraplégica. José e o irmão dele, Antonio, ajudavam a 

cuidar da mãe. Eles faziam compras no supermercado e realizavam os cuidados 

higiênicos nela. Na escola, a diretora mostrava-se interessada em “cuidar”, ter “um 

olhar diferenciado”, oferecer “roupa”, “sapato”, “alimentação” e “cesta básica”, porque 

era preciso “tratar” José. “Um novo olhar pra José” evidenciava o compromisso em 

articular o ensinar e o educar, pois a entrevistada mantinha-se atenta à “carência” 

afetiva e social do estudante. A partir dos relatos, observamos que os atores da escola 

estavam envolvidos no projeto de ajudar José, embora o estudante não percebesse a 

implicação disso na própria vida. A condição concreta de existência de José e sua 

história de vida acabavam sensibilizando, despertando o interesse dos professores 

para o desenvolvimento de estratégias. 

O estudante mencionado estava incumbido de atividades auxiliares em sala de 

aula: “assessorando”, “distribuindo atividade”. Ainda assim, José não conseguia 

manter-se nos padrões exigidos pela escola, não se conformava às expectativas e 

não apresentava interesse em estudar. Essa realidade frustrava os professores devido 

às expectativas depositadas sobre o estudante.    

Os relatos da diretora, professora e coordenadora pedagógica possibilitam uma 

reflexão acerca dos excessos de cuidado e proteção para com José que, embora 

tivesse responsabilidades a cumprir, não apresentava interesse pelos estudos. Tal 

situação constitui em um paradoxo. O “olhar diferenciado” para José gerava 

consequências, uma vez que o estudante tornara-se o centro das atenções e do 

cuidado de professores e direção. Ademais, a “preocupação” dos professores com 

José parecia “travestida” do receio de o estudante evadir e repetir a história do pai, ou 

seja, de o estudante envolver-se na criminalidade. 
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 Havia também a proposta de criação de um espaço de diálogo na comunidade 

onde José vivia, com os objetivos de contextualizar e compreender a vida do 

estudante.  

 

Eu acho que é o apoio. O acolhimento, acho que é assim. Porque 
assim, você passa praticamente o tempo todo dentro da escola. Se a 
gente não acolher esse aluno, essa comunidade, a gente vai ficar 
cercada.  E o que essas barreiras que a gente vai ter, que vai nos 
prejudicar. Então, a gente não pode ir na casa de uma pessoa no 
bairro, porque a gente vai ficar tipo assim, entre os fuzis. Então, a 
gente não quer isso. A gente quer que eles saiam das ruas. A gente 
quer que eles tratem a escola como um lugar aonde eles possam 
conversar, se abrir com o professor, se abrir com diretor, se abrir com 
os vices, se abrir com a coordenação. E a gente dá esses momentos 
e essas aberturas a eles. É a única coisa que a gente pode fazer. 
(Diretora 1) 

 

 A diretora, nessa narrativa, sinaliza que a atitude de “acolhimento” e “apoio” ao 

estudante cumpre também a função de proteger o professor. Todos aqueles que 

transitam na comunidade necessitam ser aceitos pelos agentes que controlam o 

território. Se a escola não acolher o estudante, “a gente [escola] vai ficar cercada”, 

indefesa, vulnerável, sob ameaça de perder a sua função social, ou seja, “ficar entre 

os fuzis”. Nesse sentido, a escola não é concebida apenas como uma instituição de 

ensino, mas como um espaço onde existe uma quadra de futebol – disponível, 

efetivamente, em todos os finais de semana – e como um espaço onde o estudante 

recebe a atenção de todos os profissionais da educação. Assim, a escola é um lugar 

onde os professores estão à disposição para ajudar os estudantes e a comunidade. 

Essa estratégia de acolhimento e acompanhamento tem como objetivo possibilitar que 

“eles [estudantes] saiam das ruas”.  

O espaço público, nesse relato, também é visto como um lugar de risco. Neiva-

Silva e Koller (2002) analisam a relação do adolescente na rua e em situação de rua. 

Para compreender a rua como um espaço dinâmico e a relação do adolescente com 

esse lugar é necessário observar: a vinculação do adolescente com a família, a 

atividade exercida pelo adolescente, a aparência pessoal, o local em que se encontra 

o adolescente e a ausência de um adulto responsável pelo menor. Vale ressaltar que 

a expressão “na rua” sugere que o adolescente ainda tem vínculo familiar e retorna 

para a casa à noite. Entretanto, a expressão “de rua” envolve situações de rompimento 

dos vínculos familiares. Diante dessa configuração, os professores temem que os 
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estudantes fiquem na rua, lugar propício para a realização de atividades lícitas e 

ilícitas.    

Conforme a narrativa apresentada, a diretora mostra-se vigilante acerca da 

necessidade de negociar com outros atores da comunidade. Ela sabe que existem 

barreiras, dificuldades que necessitam ser superadas. A estratégia de acolher a 

comunidade teve por objetivo diminuir as barreiras, evitar o distanciamento e 

compreender os problemas que separam a escola da comunidade. A escola necessita 

manter a rigidez, cobrar, controlar, acompanhar, disciplinar. Todavia, também precisa 

“acolher”. Os papéis da diretora sobrepõem-se devido à tentativa de responder às 

diferentes demandas da escola e da comunidade. Ela sinaliza que a atitude de 

acolhimento é imprescindível e declara: “é a única coisa que a gente pode fazer”. O 

recurso da disponibilidade tem sido uma das iniciativas pessoais e institucionais para 

lidar com os entraves no entorno da escola.  

Assim, “a escola” é “um lugar aonde eles” devem “conversar”, é um espaço 

privilegiado para “se abrir com o professor, se abrir com diretor, se abrir com os vices, 

se abrir com a coordenação”. Todos parecem estar comprometidos com esse lugar e 

com as demandas fora da escola. O conjunto de atores da escola busca compreender 

a articulação com os estudantes e a comunidade, pois ela é necessária ao lidar com 

a complexidade dos problemas que afetam a comunidade, a escola e as famílias. A 

habilidade de negociar com a comunidade revela a necessidade de um convívio 

pacífico e a estratégia da escola de manter-se aberta às demandas comunitárias.  

Nessa mesma direção, Camargo e Libório (2010) apontam que a escola pode 

representar um indicador de proteção para o adolescente. A escola seria protetora na 

medida em que utiliza uma abordagem mais contextual e observa os sujeitos como 

produtores de história, de cultura (produzidos por meio das relações sociais 

resultantes de processos históricos e socioculturais).  

Diante do que foi abordado, vale pontuar que os êxitos obtidos acabam sendo 

desprezados ou ignorados. Assim, a queixa escolar destaca-se como se não 

existissem iniciativas para lidar com ela, como se todos estivessem indiferentes à 

problemática, resignados e desistentes. As pequenas conquistas, os êxitos são pouco 

valorizados. Maximizam os problemas e não valorizam pouco as conquistas. A 

intensidade e a frequência dos problemas descritos justificam o cansaço dos 

envolvidos, mas não são inexistentes as iniciativas de superação no âmbito escolar. 

Essa postura de desvalorização do êxito talvez reflita a complexidade dos problemas 
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enfrentados na escola. Há uma tendência em focar no “fracasso escolar”, pouco se 

tem apostado no êxito dos estudantes. Consideramos que o êxito não é aprender a 

ler ou escrever, mas “minimizar” os efeitos de trajetórias de vulnerabilidade social. O 

estudante não vislumbraria alternativas mais dignas para a sobrevivência se não fosse 

pelas pequenas ações e iniciativas de professores, diretores e coordenadoras 

pedagógicas. O relato seguinte apresenta perspectivas positivas em relação ao 

sucesso escolar do estudante:  

 

Teve um caso, felicíssima eu fiquei. Eles foram na escola, eles 
retornam, né? Os que gostam. E ele teve lá pra visitar a gente e 
mostrou que tava trabalhando em uma empresa, né? Não estava 
ainda formado, mas que ele era jovem-aprendiz, né? Ele entrou na 
escola, e foi aluno de ETAPA. Né? Como têm vários e os alunos de 
etapa precisam de um olhar. Se os que estão lá, que a gente diz: 
“estão no tempo normal de aprendizagem”, precisam da ajuda da 
gente. Os de ETAPA precisa mais ainda. Então, a gente, a gente, bora, 
bora, bora ajudar ele trabalhar, ele ajudar a mãe, e a gente: “bora 
ajudar, bora ajudar, essa turma aí, porque os meninos, tem uns cinco, 
que querem”. Bora. E todo mundo, né? A gente e botou logo com, “− 
veja aí com o coordenador, pra trabalhar com eles”. E a gente sempre 
tava, ele era parceiro. Ele ajudava a gente na orientação com os 
meninos, né? A gente dizia: “− olhe, você é um dos mais velhos da 
escola. Você precisa ajudar com os meninos. Você precisa ficar 
ligado”. Então, assim, ele, sempre a gente tem uma cultura de quando 
chega, pra contar todos os meninos da sala pra hora do lanche. Então, 
ele se disponibilizava pra fazer isso. Nos eventos da escola, ele 
andava com a gente pra ajudar arrumar. Então ele tinha disposição, 
mas ele tinha limitações na aprendizagem. (Coordenadora 
Pedagógica 2) 

 

 Na narrativa transcrita, destacamos a afirmação da coordenadora de que 

alguns estudantes são mais necessitados de ajuda do que outros, por isso é 

necessário empregar um “olhar” diferenciado. Esse modo diferenciado de apreender 

as situações resulta em ajuda e na promoção de condições para o desenvolvimento e 

aprendizado do aluno. Não são ações que foram decididas em um planejamento 

prévio, elas surgiram a partir da disposição dos atores envolvidos com os problemas 

de escolarização, e, talvez, fossem mais improvisadas do que institucionalizadas. 

Embora a escola não estivesse pronta para lidar com todas as dificuldades, os 

professores tomaram a iniciativa de atribuir tarefas ao estudante analisado. A 

coordenadora afirmou: ele “ajudava a gente na orientação com os meninos”, “contar 

todos os meninos da sala pra hora do lanche”, “ele se disponibilizava pra fazer isso. 

Nos eventos da escola, ele andava com a gente pra ajudar arrumar. Então, ele tinha 
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disposição”. Esse comprometimento do estudante com os afazeres da escola ajudava-

o a ter responsabilidade e a mantê-lo na escola; portanto, tornava-o menos vulnerável 

às condições socioeconômicas desfavoráveis e à violência. 

No relato, destacamos que o estudante foi “visitar” a diretora e “mostrou que 

tava trabalhando em uma empresa”. O estudante havia enunciado que “não estava 

ainda formado, mas que ele era jovem-aprendiz”, ou seja, estava inserido em um 

programa voltado para inserção de adolescentes no serviço público por meio de 

prestação de serviços administrativos. Embora tivesse “limitações na aprendizagem”, 

a inserção do estudante no mundo do trabalho representava um afastamento do risco 

de envolvimento em situações como o uso de drogas e a prática de atos infracionais. 

O trabalho, geralmente, assume uma dimensão central na vida das pessoas inclusive 

na de alguns jovens. A relação do adolescente com o trabalho, em alguns casos, 

permite que o estudante consiga frequentar a escola à noite. Porém, consequências 

sociais podem ser verificadas no desempenho desses estudantes. As trajetórias 

escolares desses adolescentes constituem-se de momentos intercalados entre idas e 

vindas à escola. Nesse movimento pendular de trabalhar e estudar à noite, o 

adolescente enfrenta dificuldades na escola e esforça-se para comparecer às aulas, 

antes de evadir-se por completo. 

No exemplo citado, o objetivo da escola era inserir o adolescente e ajudá-lo a 

superar as dificuldades. Atribuir responsabilidades a alguns estudantes, inserindo-os 

na rotina administrativa da escola, pode ser considerado uma alternativa positiva para 

alguns casos. No entanto, no caso mencionado, o principal objetivo era a 

aprendizagem do conhecimento formal. Esse último não foi interiorizado pelo 

estudante.  

As iniciativas são tomadas mediante cada caso. Por exemplo, a direção da 

escola, diante de casos como gravidez na adolescência, percebe que essa 

experiência pode levar a estudante a evadir da escola, uma vez que, na maior parte 

dos casos, a adolescente não pode contar com a ajuda de adultos para cuidar do bebê 

enquanto vai à escola. Nessas circunstâncias, o acolhimento da direção e dos 

professores pode proporcionar a efetiva redução da evasão e fazer grande diferença 

na vida da estudante.  

A narrativa a seguir, apresenta o caso de uma adolescente grávida durante o 

período letivo. Por se tratar de uma gravidez de alto risco, a estudante estava impedida 
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de sair de casa, necessitava ficar em repouso. Diante da situação, as professoras 

criaram alternativas para lidar com a adolescente afastada da escola. 

 

Tinha alunas, aqui, assim, ano passado mesmo, eu tive duas alunas 
assim, mais ou menos 15 anos. Em situação de ficarem grávidas no 
meio do período letivo, né? Do ano letivo. E dizerem assim: “− não, 
professora, vou abandonar, porque não vai dar, fica complicado. É 
difícil vim”. Teve um problema mesmo, que ela teve problema de 
gravidez, que ela teve que ficar muito tempo sem fazer grandes 
movimentos. Deitada. Então, ela sentia nesse... ela dizia mesmo, ela 
chegou aqui dizendo que ia abandonar. (Professora 2) 
 
Não foi só uma postura minha. Foi uma postura também da escola, 
que a gente fazia atividades, de a gente ajudá-la no que fosse melhor, 
facilitando o acesso dela às atividades, às avaliações e às informações 
que aconteciam na escola. Então, isso foi feito. A gente trabalhou ela. 
Depois que ela teve neném ela voltou aqui pra refazer as atividades 
que a gente tinha todas coletadas. A gente fazia aquela coleta, é, como 
é? Reunião das atividades e mandava pra casa dela. E, quando ela 
voltou do período da gravidez, ela pôde fazer, com a gente também, 
outras atividades avaliativas. Eu achei bom, porque assim, você 
sempre, como um professor, você quer que o aluno não saia da 
escola, que seu objetivo é mantê-lo na escola, que ele siga o seu 
caminho e que continue no ensino, processo educacional. (Professora 
1) 

 

Nesse exemplo citado, as professoras enviavam atividades para a casa da 

estudante. Era uma gravidez complicada, por isso a adolescente estava sendo 

acompanhada pelo setor Saúde. A gestante não podia fazer movimentos como 

caminhar, necessitava de repouso absoluto. As professoras passaram a visitá-la e 

aplicavam algumas atividades para compensar as ausências. Durante o relato dessa 

história, ambas as professoras entrevistadas, em momentos diferentes, falavam com 

esperança sobre o caso. A participação conjunta do corpo docente promoveu 

resultados significativos. “Não foi só uma postura minha. Foi uma postura também da 

escola”, ou seja, todos estavam implicados. A professora, receosa de que a estudante 

evadisse, insistiu em ajudar porque o principal objetivo era manter a adolescente, 

matriculada, ativa na escola. Havia uma expectativa de que a estudante não 

interrompesse os estudos e pudesse avançar em seu “processo educacional”. Os 

pesquisadores Barker e Castro (2002) discutem as particularidades da gravidez na 

adolescência, considerando: o sentido de ser mãe; os problemas sociais que as 

adolescentes vivenciam; os possíveis problemas de saúde decorrentes do 

desenvolvimento da adolescente; e a estruturação física e psíquica. Por meio dos 
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relatos, pudemos observar que ações concretas foram necessárias para ajudar as 

jovens. Essas ações podem ser oferecidas pela escola. Desse modo, os professores 

devem reunir-se para pensar estratégias de acolhimento aos estudantes que estão na 

adolescência e precisam de apoio.  

Identificamos outro caso passível de análise. Uma adolescente estava 

envolvida com um homem que era mais velho e casado. Os professores decidiram 

ajudá-la:  

 

Aí, eu, e mais outra professora e a coordenadora, a gente começou a 
conversar com ela, a tentar redirecionar. E aí a gente foi conversando 
com ela, alertando e cuidando dela, né? A gente, a, a, abriu certas 
situações, que pareciam até coisa mais íntima, mas a gente foi 
tocando nesse assunto. O fato é que ela parece que amansou um 
pouco mais. Que ela aprendeu, já, conviver com essa, com seu corpo, 
com sua sexualidade. (Professor)  

 

 No relato citado, o professor explicita a sua visão acerca da experiência de 

estar na adolescência. Junto com outra professora, percebe que uma estudante 

estava envolvida com um homem casado e, sobretudo, adulto. O professor considerou 

que a adolescente não poderia responsabilizar-se por seus atos, portanto, julgou 

necessário “conversar”, agir “alertando” a estudante, “cuidando” para que ela pudesse 

analisar a relação com o seu parceiro dentro de um contexto de possibilidades 

concretas. A iniciativa dos professores teve por objetivo “redirecionar” o desejo da 

adolescente em relação à questão sexual.  As expressões “abriu certas situações” e 

“até coisa íntima” denotam, primeiramente, o comprometimento dos professores em 

saber sobre a vida sexual da adolescente e sugerir orientações e métodos de 

prevenção contra a gravidez. Pouco a pouco, como se fosse uma conquista da 

confiança, a adolescente permitiu a ajuda dos professores, isto é, o acolhimento. 

Secundariamente, denotam a intenção de possibilitar à adolescente aprender a lidar 

com as mudanças do próprio corpo. Não se trata de um aprendizado pedagógico, isto 

é, que depende de instruções formais dos professores. Mas, esse tipo de aprendizado 

está relacionado às experiências e à maturidade. “Conviver com o seu corpo” e “com 

sua sexualidade”, e “amansou um pouco mais” revelam que a adolescente foi capaz 

de lidar com as mudanças inerentes à sua puberdade.  

As ações descritas comprovam que a escola age de maneira proativa em 

situações de risco. As estratégias de antecipação visam evitar que o/a adolescente 
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contraia doenças. Vale mencionar que realizar a prevenção com os estudantes não 

implica em incluir ou excluir conteúdos sobre reprodução humana. Os relatos indicam 

que, de modo geral, as ações proativas dependem da capacidade e habilidade dos 

professores. Nem todos se sentem preparados para realizar o acolhimento sócio 

culturalmente sensível, ou seja, que não implique em exigir que os jovens funcionem 

dentro de um padrão geral, seja ele qual for, e considerando as singularidades de 

como vivem os estudantes e suas idiossincrasias. Nos estudos de Prado e Ribeiro 

(2010); Torres e Moreira (2010) são levantadas questões em torno dessa problemática 

afetivo-sexual de adolescentes. Os autores consideram essencial observar o contexto 

sociocultural do adolescente, suas relações interpessoais cotidianas e suas vivências 

subjetivas.  

Em nossa análise, identificamos o encargo dos professores em acolher de 

forma relativizada a sexualidade do adolescente. Um acolher no sentido de dar 

refúgio, de proteger. Em relação à sexualidade dos estudantes, as ações de proteção 

realizadas pelos professores, em princípio, não correm o risco de serem mantidas a 

todo custo. Antes, podem ser analisadas como estratégias pontuais. Do mesmo modo 

que os estudantes apresentam a necessidade de ser acolhidos, os pais e os 

responsáveis pelos estudantes também buscam apoio na escola. O tempo tem sido 

um importante aliado na experiência do professor.  

Em contrapartida, a diretora percebe que sua função exige um posicionamento 

diferente, como uma “mãe linha dura” com os estudantes e os pais. Ela conta com o 

auxílio da coordenadora pedagógica, a profissional que possui, em equilíbrio, certas 

virtudes necessárias para lidar com os estudantes e os seus responsáveis. 

 

No início, a gente começou brabo, linha dura. Mas, aí a gente viu que... 
O que é ser bravo? Bravo, assim, dá suspensão, brigar com os pais. 
Mas, aí o que foi que a gente viu e fez. Esse menino, a gente percebia, 
não há como esses meninos todos os dias está aparecendo ficha 
corrida [repetidas ocorrências na escola]. Aí, o que foi que nós 
fizemos: Clara, que é a nossa coordenadora, ela é muito, assim, 
calma. Todo mundo me chama mais a linha dura, a mãe linha dura. 
Mas, não como autoritarismo. Mas, a mãe que lhe chama no eixo, eles 
veem assim, como, não é a boazinha. Mas, que Clara é rígida. Mas 
ele veem Clara mais para aconselhar. E aí, assim, quando os casos 
são mais graves, chama Clara para eu não me exceder. Esse se 
exceder é brigar com eles, aquela coisa do diretor mostrar que é diretor 
da escola. Mas, a gente tem que ir para aquela parte de deixar o físico, 
no meu caso que sou pequena. Mas, o lado do medo para o lado de 
uma mãe, de uma professora, uma psicóloga e que aquela criança no 
momento que é criança, porque os adultos brigam mesmo. Mas, que 
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os meninos não poderiam se transformar nos adultos que a gente 
tinha. Então, a gente mudou. (Diretora 1)  

  
Eu acho que o tratamento diferenciado é o ponto dessa escola. A 
gente tem algumas dificuldades porque, às vezes, a diretora é um 
pouquinho rígida. E a maneira dela falar, às vezes, algumas mães não 
gostam. Então, elas me procuram muito quando tem que resolver 
algum problema. “Eu quero conversar com a coordenadora”. E eu 
sempre sou muito sensível, né? Eu, eu, eu gosto de ouvir o outro e me 
colocar no lugar do outro. Porque quando a gente se coloca no lugar 
do outro, eu acho que a gente consegue visualizar as coisas com, né? 
A gente pensa duas vezes no que vai falar. Pensa duas vezes no que 
vai fazer, pra não machucar, pra não marcar. A gente sabe que 
educação, a gente pode tanto fazer o bem, como matar, né? Pro resto 
da vida. Porque toda experiência fica na gente uma marca, e essa 
marca pode ser boa ou pode ser ruim. Quantos da gente não têm, 
assim, experiências negativas, de professor que falou às vezes, de 
um, expôs de uma maneira na frente dos outros e aquilo lhe, lhe dá 
um trauma que futuramente vai ser uma coisa, difícil, até que você 
tenha que pagar pra resolver isso. E as crianças que a gente tem não 
tem essas condições, né? Porque a diretora falou com ela, com 
ênfase, foi muito dura com ela. Normalmente todas as coisas que eu 
resolvo, em função, da postura de como a professora fala. Ela é uma 
pessoa que tem uma visão muito boa. Ela consegue segurar as rédeas 
da escola, mas às vezes, ela, ela não pensa no que ela fala. Fala de 
uma maneira que, você sabe que o tom da voz também pode agredir, 
né? E eu, eu sempre conversei com ela. Ela tem, hoje, um respeito 
muito grande comigo, porque eu sempre disse as coisas a ela. 
“Cuidado! Não pode ser assim com pai.” Né? Que a gente diz que 
professor é nosso aliado, mas os pais também é, e a gente tem que 
conseguir trazer eles pra lá. Se você fala assim, ele se afasta. E se 
afasta, pior, né? Assim, às vezes, chegou ao ponto de eu dizer que 
assim, que eu sou coordenadora da escola, não sou assistente social. 
Que tem dias, que eu atendia casos de família que, até vinha me falar, 
porque assim, o pai se separou da mãe. A mãe queria ficar com o filho. 
E o pai não queria deixar, e eu, o pai, e a mãe, e a avó e todo mundo 
pra eu conversar. Eu disse: “olhe, gente, eu entendo, a gente trabalha 
com seu filho aqui”, foi em 2009. “Mas eu não posso interferir nisso, 
né? Ô, mãe, cuidado!”. Sempre, sempre, experiências de vida, né [...] 
Mas eu tive que parar. Porque eu não tava conseguindo desenvolver 
meu trabalho. Eu tinha que elaborar meu planejamento, eu tinha que 
organizar o que o professor tinha que ensinar, e eu tava só atendendo. 
Eu disse à diretora: “não dá mais! Então quem vier agora vocês vão 
atender, que eu vou atender os alunos”. (Coordenadora Pedagógica 
2) 

 

 No primeiro relato encontramos a descrição do estilo pessoal da diretora. Ela 

assume que é “linha dura”, que “dá suspensão”, “briga com os pais”, “chama no eixo”, 

“aquela coisa do diretor mostrar que é diretor da escola”. Entretanto, percebe que esse 

tipo de postura (de impor limites) não é suficiente, pois é preciso desenvolver o “lado 

de uma mãe”, “de uma professora”, “uma psicóloga”. Acolher, ensinar e escutar são 
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atividades que se aproximam aos papéis de mãe, professora e psicóloga. Quando e 

como assumir esses diferentes papéis parece ser uma questão crucial na função da 

gestão escolar, visto que a diretora precisa ficar atenta às circunstâncias. Cada caso 

deve ser particularmente analisado a fim de que seja feita a distinção dos papéis.   

  No segundo relato, a visão da coordenadora pedagógica evidencia a autoridade 

de a diretora. Vale ressaltar que a segunda entrevista foi realizada em uma segunda 

escola. Diante disso, podemos supor que o traço de manter a autoridade é uma 

característica da direção escolar. Esse fato pode revelar que a diretora necessita 

posicionar-se dessa forma para poder manter o controle de estudantes, famílias e 

professores, a posição de liderança. Essa rigidez acaba configurando um tipo de 

relação distanciada e com pouco diálogo com as famílias. Nas palavras da 

coordenadora, a empatia deveria ser uma característica dos diretores, é preciso “ouvir 

o outro e me colocar no lugar do outro”. Como a diretora, a coordenadora pedagógica 

e os professores ocupam posições diferentes na hierarquia escolar, de certo modo, a 

relação com uma autoridade pouco flexível acaba sendo contornada pelo papel da 

coordenadora pedagógica, que faz um estilo intermediário, isto é, como negociadora 

e mediadora dos processos. Enquanto a coordenadora fica vigilante às relações e à 

escuta, a direção ocupa-se da parte administrativa, ou seja, da gerência e da 

manutenção da ordem. Coube à coordenadora alertar e aconselhar a diretora: 

“Cuidado! Não pode ser assim com pai, né? Que a gente diz que professor é nosso 

aliado, mas os pais também é, e a gente tem que conseguir trazer eles pra lá”. Esse 

fragmento da narrativa sugere que a diretora precisa ficar vigilante em relação ao seu 

posicionamento com os pais, pois eles devem ser considerados parceiros da escola.  

O coordenador pedagógico é uma referência para os pais dos estudantes, uma 

vez que a diretora, em razão de sua função, busca manter a autoridade numa atitude 

de confronto, cabendo à coordenadora a atitude de diálogo. Essa é uma característica 

particular. O coordenador também precisa ficar atento à forma como faz o acolhimento 

aos pais, isto é, deve observar os limites de sua prática pedagógica. O relato em que 

se diz “sou coordenadora da escola, não sou assistente social” mostra como a 

coordenadora necessitava ficar atenta às dimensões que caracterizam o seu trabalho.  

  

No segundo exemplo, observamos que a coordenadora precisava delimitar seu 

papel. Uma vez que a diretora não abria espaço para a escuta, os pais procuravam a 

coordenadora para falar a respeito do contexto no qual o estudante estava inserido e 
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sobre as diferentes situações enfrentadas pelos membros da família. A coordenadora 

percebeu que os problemas enfrentados pelas famílias eram da competência do 

Serviço Social, embora não dispusesse, na escola, de um profissional da área. A 

dimensão cognitiva não poderia ficar dissociada do aspecto social e subjetivo. O 

desabafo da coordenadora, “não dá mais!”, suscita o seguinte questionamento: a 

impossibilidade de atender e escutar a família que busca na escola suporte para lidar 

com os seus “atravessamentos” é real? A queixa da coordenadora aponta as lacunas 

do sistema escolar público, pois o referido sistema sobrecarrega professores e 

coordenadores. Ademais, faltam outros suportes, como o serviço de assistência social 

e de psicologia para ajudar na tarefa de orientar e escutar as famílias em suas 

demandas.   

Outra observação da coordenadora pedagógica: a necessidade de ponderar, 

no ambiente escolar, as palavras e as atitudes. Ela comentou que a maneira como os 

professores lidam com estudantes e familiares, ou seja, no trato com eles, pode trazer 

consequências, “uma marca”, “pode ser boa ou ruim”, “experiências negativas” que 

podem resultar em um “trauma”, e que, no futuro, será necessário ao estudante “pagar 

pra resolver isso. E as crianças que a gente tem, não tem essas condições, né?”. 

Diante do comentário, pressupomos que é preciso considerar cada relação, refletir 

sobre cada caso. Como mencionou a coordenadora, os estudantes não dispõem de 

recursos financeiros para subsidiar um “tratamento” psicológico. Desse modo, ela 

supôs que o cuidado da diretora no trato com os estudantes previne futuros “traumas”. 

Essa noção de trauma, na educação, fundamenta-se em discursos sobre a prevenção, 

disseminados pela Psicologia e pela Pedagogia na formação dos professores. Caberia 

aos professores evitar os traumas e manter uma relação com o estudante, atentos à 

dimensão afetiva. A coordenadora compreendeu que a dimensão subjetiva de cada 

estudante não estava dissociada dos processos de ensino-aprendizagem. Mas, 

observou que existem limites institucionais e que se faz necessário demarcar os 

espaços e as especificidades de seu trabalho.  

 A utilização de autoridade, na condição de diretora, demonstrou uma 

intencionalidade. Apesar de ter uma estatura média e de ser magra, a diretora não 

costuma renunciar a sua autoridade, pois faz cumprir-se o dever de obediência e a 

disciplina na escola. Porém, a diretora apercebeu-se que precisava ser flexível. Assim, 

delegou para a coordenadora pedagógica o encargo de intermediar os conflitos e 
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aconselhar os estudantes. Restou à diretora a função de impor os limites e ajudar a 

comunidade, mantendo certo distanciamento.  

 

A gente pede aqui, é uma comunidade difícil, a gente tem pais que 
vem mesmo assim em cima, para bater, não bata porque se a escola 
tem direção, então digo: há coisas que vocês na sala resolve, aí se 
vocês veem se vai ter um embate, mandam pra gente, ou chamam a 
gente, e por isso a gente nunca falta a tarde, nem a noite. Se a gente 
faltar, é no turno da manhã, mas tarde e à noite a gente não pode 
faltar, porque você sabe, jovens e adolescentes, só Jesus. (Diretora 1)  

 

No último relato, observamos que a direção da escola não costuma abdicar de 

sua autoridade, ainda que diante da agressividade das pessoas da comunidade que 

não sabem lidar com seus problemas de maneira respeitosa. Na comunidade 

mencionada, “uma comunidade difícil”, os “pais” dos estudantes “vem mesmo assim 

em cima [dos professores], para bater” e a diretora precisa ressaltar para os pais que 

eles não podem tudo, há limites, “a escola tem direção”, portanto, cabe à diretora 

exercer sua função. O relato mostra que os pais usam da violência como recurso para 

resolver conflitos. A diretora precisa manter-se firme durante o desempenho de sua 

função para não perder a autoridade diante de pais e de alunos que desafiam as 

regras da escola. Conforme o relato analisado, a diretora identificou que cada turno 

tem uma particularidade. Ela dedica mais atenção ao turno vespertino porque nele 

concentram-se os alunos na fase da adolescência. Na avaliação da interlocutora, a 

fase de adolescência é problemática. A diretora recorreu à expressão idiomática “só 

Jesus na causa” para caracterizar a situação mencionada como difícil de ser resolvida.   

Verificaremos também a violência na relação entre estudante e professor. 

Nesse contexto, é necessário a escuta no intuito de compreender as causas 

subjacentes ao comportamento agressivo do estudante. Na situação seguinte, 

destacamos as atitudes transformadoras: a professora confrontou o estudante e 

dispôs-se a escutá-lo. Desse modo, incentivou o estudante expressar, por meio das 

palavras, o que antes se presentificava em forma de ato. A violência, portanto, é um 

fenômeno que deve ser identificado e enfrentado, e que requer uma “leitura diferente” 

e uma escuta sensível do professor.     

 

Tive um aluno, esse foi há muito tempo atrás, esse marcou muito. Ele 
abusava muito na sala, os colegas, às vezes era um pouco agressivo, 
ele pegava o lápis e ficava passando entre os dedos, mostrando aos 
colegas que se fizesse alguma coisa, ele ia em cima. Eu sempre 
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observando ele. Em uma semana, então teve um dia, foi uma sexta-
feira, mais tranquila, separei a turma para fazer um trabalho, ele estava 
muito inteirado nesse dia, eu pedi que ele sentasse no fundo da sala, 
eu fiz: “fique aí que eu vou conversar com você daqui a pouco”, aí 
separei, coloquei a turma para fazer o trabalho e fui falar com ele, só 
que enquanto eu estava separando a turma, estava observando ele, 
lá ele estava com um lápis e uma lapiseira na mão fazendo a ponta, aí 
quando eu cheguei perto dele, esse eu lembro o nome, foi Lucas, fiz: 
“E aí, Lucas, me diga agora, qual é o seu problema?”, ele olhou para 
mim assim e fez: “Dá vontade de pegar esse lápis, enfiar na senhora 
e fazer isso... subir.” Olhei para ele e fiz: “É? Bom, se você for homem, 
então faça”, ele abriu o olho, olhou pra mim e eu disse: “Faça! Agora, 
só o que eu quero saber é qual é o seu problema? O que é que 
acontece com você? Por que você age assim com os seus colegas e 
comigo? Está acontecendo o que?”, ele: “Ah, meu pai disse que eu 
vou ser viado, que eu vou ser drogado, que eu não presto, que eu não 
vou ser nada na vida.”, eu disse: “E você vê assim mesmo? E você é 
tudo isso o que seu pai falou?”, “Não, professora, claro que eu não 
sou.”, eu disse “Então, faça diferente, meu querido. Se seu pai disse 
que você vai ser isso, não seja, mostre para ele que você vai ser uma 
pessoa que vai estudar, que vai se formar, que vai trabalhar, que vai 
ter a sua família, os seus filhos. Se você não quer isso para você, né?”, 
ele: “Não, eu não quero, não, mas ele fica me dizendo.”, eu fiz: “Então 
mostre a ele a diferença. Isso agora está em você, se você quiser, 
você vai ser diferente, mas isso é se você quiser, esqueça tudo o que 
seu pai está lhe dizendo e seja o que você quer ser, o que você hoje 
está me dizendo que você é.”, ele: “Tá certo”. Isso foi numa sexta, na 
segunda, fui dar minha aula, lá estava ele, aí um amigo dele que 
sempre andava com ele, também perturbando, fez assim: “Ah, 
‘vumbora’ abusar, não sei o que lá”, ele fez “Não, não vamos, não, 
você vai assistir a aula, a professora Carmem não merece isso, não.”. 
Simplesmente ele mudou a forma e até mesmo parou de estar 
abusando com um outro colega que sempre abusava, passou a 
prestar atenção na aula e assim foi até o final do ano. Então esse 
marcou. (Professora 3) 

 

Essa narrativa ajuda-nos a reconhecer as diferentes iniciativas utilizadas pela 

professora. Por meio do confronto, ela ajudou o estudante a tentar traçar uma nova 

trajetória para a vida dele. A agressividade projetada nos colegas era consequência 

dos conflitos que o estudante vivenciava com o seu pai. A professora ajudou o 

estudante a pensar em uma vida diferente, possibilitada pela escola: “mostre para ele 

[pai] que você vai ser uma pessoa que vai estudar, que vai se formar, que vai trabalhar, 

que vai ter a sua família, os seus filhos”. Ela apostou no estudante e propôs a ele que 

fizesse “a diferença”, isto é, que agisse em oposição à fala do pai: “Ah, meu pai disse 

que eu vou ser viado, que eu vou ser drogado, que eu não presto, que eu não vou ser 

nada na vida”. A partir dessa visão que o pai tem sobre o filho [estudante], o 

adolescente passa a relacionar-se com a escola numa tentativa de buscar algum 
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reconhecimento, “abusava muito na sala”, “era um pouco agressivo” “com os colegas”. 

Devido à intervenção e ao acolhimento da professora, o estudante “passou a prestar 

atenção na aula e assim foi até o final do ano”. Camargo e Libório (2010) corroboram 

as tentativas da professora. Ao entrevistar adolescentes, os autores concluem:  

 

Ao falarem sobre as experiências positivas vivenciadas com 
profissionais da escola, que propiciaram uma boa visão desse 
relacionamento para eles, observamos que pequenas atitudes podem 
significar muito para um adolescente, como no caso em que um deles 
mencionou um suporte emocional espontâneo por parte da professora, 
altamente significante; outros fizeram menção à postura de respeito e 
compreensão de professores como sendo muito significativa também; 
alguns, finalmente, citam que a postura do professor pode ter 
influência negativa ou positiva na aprendizagem e no rendimento 
escolar. (CAMARGO; LIBÓRIO, 2010, p. 205) 

  

Na sequência, veremos que o professor deve considerar o limite de seu papel 

ao deparar-se com conflitos dentro da sala de aula. A direção e a coordenação 

pedagógica cumprem funções específicas de apoio ao professor e esperam dele a 

atenção devida durante prática de ensino. 

 

Aí o menino já estava quase desfalecendo foi quando eu chamei a 
direção para ver que ele não estava realmente me atendendo, então 
a direção veio, mesmo assim, com a diretora, ele ainda não queria 
soltar o menino [...] O tempo todo eu estava com ele, porque isso levou 
bem uns 15 minutinhos, não foi assim tão rápido, não. Primeiro eu levei 
como se fosse na esportiva, que não fosse algo tão... Então, sentada, 
eu disse: “Fulano [Marcos], solte, você vai ser prejudicado. Para quê 
isso?”, a gente já tinha tido uma conversa antes desse acontecimento, 
que foi a questão de você ter a tolerância de alguém fazer alguma 
coisa com você e você ter essa tolerância, então eu lembrei a ele do 
que tínhamos conversado minutos antes, mesmo assim ele continuou 
e quando eu vi que o outro já estava quase meio sem conseguir 
respirar, foi que eu me aproximei dele, pedi que soltasse, não porque... 
Porque realmente eu não toco porque pode vir a ficar contra mim, 
então [...] Porque eu sei que a ética do professor, ele não pode tocar 
no aluno, porque se eu tocasse e fosse segurar, qualquer hematoma 
que eu deixasse no corpo dele poderia voltar contra mim mesmo, 
então infelizmente. Foi quando a diretora chegou que ele finalmente 
soltou. Meu procedimento foi pedir a ele que soltasse, foi chegar 
próximo dele, olhar nos olhos dele, pedir para que ele soltasse e 
mesmo assim ele disse: “não vou soltar.” Aí foi quando a diretora 
chegou e pediu, eu também pedi, foi aí quando ele soltou e aí 
desceram para a direção e ele tomou uma suspensão, ele tomou uma 
suspensão porque o outro estava [...]. (Professora 3)  
 
[...]e aí quando a pró não quis se envolver para separá-los, ela tem a 
razão dela, não pode, e me chamou, na verdade, porque eu estava 
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aqui, o coordenador não estava, nem a coordenadora Clariça, nem a 
coordenadora Mércia, eu acho que não estavam porque eu subi, e foi 
difícil até, eu tive que realmente pegá-los e separá-los porque eu não 
podia deixar ele engarguelar o outro daquele jeito porque Pedro já 
estava sem fôlego, então eu me arrisquei, separei, mas não foi 
brincadeira, não. (Diretora 2) 

 
Pronto. O menino aprontou alguma coisa, o professor de imediato 
desce com o aluno. Tinha antigamente um auxiliar de disciplina que 
ficava com os meninos na sala. Agora a gente tá assim, ó, pra descer 
pra conversar comigo ou na hora do recreio ou alguém, algum 
professor olhar sua turma, pros meninos não ficarem sozinhos. Então, 
eles descem com o aluno e me explicam a situação. Aí, em alguns 
momentos fica comigo pra conversar, outros momentos é preguiça em 
realizar a atividade, fica comigo realizando a atividade, pra não 
caracterizar castigo, e ele saber que aprontar, alguns chegava a tempo 
de aprontar pra ir lá pra sala, achando que não ia fazer nada. Que ia 
ficar lá só esperando o horário de ir embora. “Não, você tem que fazer 
atividade. Aqui comigo você vai fazer. Bora lá”. Senta pra fazer, então 
assim, era sempre e inclusive, também, em 2013 comecei a cortar. 
Estavam levando demais. Vocês estão perdendo autoridade enquanto 
professor. Tem problemas que você tem que gerir a sala de aula. É o 
professor responsável. Então, se você traz, toda hora delega o outro, 
você tá tirando a sua autoridade, e os meninos percebem isso. 
(Coordenadora Pedagógica 2) 

  

Os relatos da professora, da diretora e da coordenadora pedagógica 

apresentam diferentes posicionamentos. Ao lidar com a situação descrita, as três 

perceberam que vários aspectos da problemática dependiam da ação conjunta delas, 

por isso todas buscaram uma forma de intervir no problema. A professora buscou 

resguardar-se para evitar o transtorno de ter que responder a um possível futuro 

processo judicial. Defender o estudante dominado pelo colega, durante a discussão, 

poderia acarretar em alguma evidência física que comprovasse, falsamente, a 

ocorrência de abuso do professor. A diretora foi convidada a intervir no caso e, ao 

contrário da professora, interferiu fisicamente entre os dois estudantes. Ela defendeu 

o posicionamento da professora, mas agiu apenas em decorrência da gravidade da 

situação: “e foi difícil até, eu tive que realmente pegá-los e separá-los porque eu não 

podia deixar ele engarguelar o outro daquele jeito, porque Pedro já estava sem fôlego, 

então eu me arrisquei, separei, mas não foi brincadeira, não”. Nesse relato, a diretora 

demonstra que ficou sem alternativa. Embora, legalmente, estivesse na mesma 

condição da professora, preferiu arriscar-se devido à gravidade do problema. Marcos, 

nesse contexto, entra em confronto com a diretora e com a professora. O adolescente 

desafiou a lei e os limites. Vale ressaltar que a atitude agressiva de Marcos foi uma 
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reação ao fato de seu colega Pedro tê-lo chamado de “burro”. Marcos, em atitude de 

confronto, respondeu: “se eu fosse burro não estava aqui” e partiu para o embate 

físico.  

Ainda analisando o caso, ressaltamos o que a coordenadora pedagógica 

observou: que a autoridade do professor em sala de aula estava em processo de 

enfraquecimento. O professor deveria tentar resolver os conflitos em sala de aula. 

Segundo a coordenadora, quando o professor não se apropria desse lugar, “os 

meninos [estudantes] percebem isso”. A coordenadora também descreveu situações 

nas quais ela poderia intervir, mas não considerou que o cotidiano da escola estava 

marcado por diferentes problemáticas e que seria necessário, por vezes, fugir à regra 

de primeiro passar pelo crivo e controle da diretora. No dia do episódio que envolve 

Marcos, a coordenadora pedagógica não estava na escola, por isso, a diretora e a 

professora cuidaram de realizar os encaminhamentos.  

Vimos, nessa subseção, as diferentes iniciativas, ações ou atividades utilizadas 

pelos atores que compõem a escola no intuito de ajudar os estudantes a permanecer 

em sala de aula. A escola foi colocada sob o ponto de vista da proteção, uma vez que 

o contexto comunitário oferece riscos aos estudantes quando eles estão com o tempo 

livre. As ações dos professores mostraram o quanto eles estão atentos ao contexto 

social dos estudantes e às suas histórias de vida. Além disso, as atitudes dos 

professores podem, de algum modo, ajudar o estudante a envolver-se no processo de 

ensino e aprendizagem, embora os adolescentes tenham que lutar contra inúmeras 

desigualdades sociais que os atravessam.  

 

3.3.2 Estratégias externas à escola 

 

 Inicialmente, pretendemos descrever as estratégias extrínsecas à escola, a 

partir das instituições que lidam diretamente com a queixa escolar. Quando 

professores, coordenadoras pedagógicas, diretoras e familiares não conseguem 

resolver a problemática, no âmbito da escola, através de aplicação de advertência ao 

estudante, aconselhamento, reunião de pais, cujas estratégias se revelam 

insuficientes, as parcerias institucionais possibilitam lidar com a complexidade de cada 

caso e enfrentar os desafios do cotidiano escolar.  

 Abordamos essas estratégias a partir das parcerias estabelecidas entre a 

escola e as diferentes instituições, as quais foram descritas inicialmente no primeiro 
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tópico. Em seguida, descrevemos a contribuição de cada uma delas, destacando o 

registro realizado no Livro de Ocorrência Digital, serviço vinculado à Secretaria de 

Educação de Camaçari, que tem a função de um “observatório” da violência que 

ocorre nas escolas. Na sequência, descrevemos a contribuição do Núcleo de 

Atendimento Psicopedagógico – NUAPS, serviço público que atende a crianças e 

adolescentes; o papel do Conselho Tutelar nessa relação com a escola, família e as 

demais instituições; e, por fim, a assistência social em seus dois níveis de atendimento 

– proteção básica e proteção especial.  

 

3.3.2.1 As parcerias institucionais  

 

A busca por apoio de outras instituições tem sido uma estratégia positiva para 

cumprir o objetivo de articular a escola e os demais serviços da rede pública. Os outros 

serviços e as pontes que surgem a partir do diálogo estabelecido entre os profissionais 

que compõe a rede, como os professores, têm colaborado com as famílias e 

estudantes que enfrentam dificuldades no processo de escolarização.  

As parcerias começam a partir da integração entre escolas e os serviços mais 

próximos a sua área de abrangência. Assim, escolhemos dois relatos que apontam 

para as possíveis articulações em rede e o papel do Estado em assegurar a 

assistência.  

 

E aqui a gente vem buscando isso. Nossas 3 (três) escolas, aqui dessa 
localização, é Inocoop, Nova Vitória e o Gleba H. E, a gente já 
conseguiu muitas coisas com as parcerias, né! O próprio posto de 
saúde nos ajuda, o próprio CRAS, o Conselho Tutelar. Temos 
também, o CREAS, o NUAPS, os próprios órgãos da prefeitura, né! 
Mas, aos pouquinhos a gente consegue, né?! A gente não consegue 
100% [...]. (Diretora 1)  
 
Os meninos também de um certo modo, pela dureza da vida que 
sempre esteve ao redor deles, né?!Também tinham absorvido essa, 
esse fato das coisas, da vida, do contexto, que caberia a nós, a nossa, 
aos órgãos públicos que cuidam do caso, é, dar continuidade a uma 
certa assistência. (Psicólogo da Proteção Especial)  

 

 Esses dois relatos complementam-se e sugerem um nível de articulação entre 

a escola e os diversos serviços da rede institucional: Postos de Saúde, CRAS, 

CREAS, Conselho Tutelar e NUAPS. A palavra “ajuda”, no primeiro relato, remete à 

posição da escola como instituição que se depara com situações que extrapolam a 
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sua esfera de competência e, portanto, necessita da intervenção de outros agentes. 

Essa aproximação da escola com esses serviços foi analisada com otimismo, como 

está evidente na frase [uma parceria na qual] “aos pouquinhos a gente consegue”.  

A segunda narrativa busca ratificar o papel dessas instituições públicas e inclui 

todos os atores nelas envolvidos. Nessa perspectiva, o psicólogo ressalta que “caberia 

a nós”, ou seja, agentes representantes do Estado, acompanhar o caso e garantir a 

resolução dos problemas. Em sua percepção, esses adolescentes absorveram “esse 

fato das coisas, da vida, do contexto”, apontando para as suas condições concretas 

de vida como uma experiência que marca o modo como estes adolescentes estão no 

mundo. O termo “absorvem” indica que não estão passivos na sua relação com o seu 

contexto imediato. Esse contexto social também pode determinar o modo com que o 

adolescente relacionar-se com a escola e com a perspectiva de futuro. O interlocutor 

observa que os adolescentes desse contexto necessitam de “uma certa assistência”, 

ou seja, deveriam ser protegidos pelo Estado através da garantia de seus direitos. 

Finalmente, a expressão “dar continuidade” revela, então, a necessidade de ações 

políticas que assegurem o acompanhamento do adolescente.  

Por sua vez, o fato de a diretora 1, por exemplo, expressar “a gente não 

consegue 100%”, revela os desafios tanto no campo da educação como o papel de 

cada instituição citada em garantir saúde, educação e assistência social. Esses níveis 

de atenção e participação nos problemas enfrentados pela escola já representam, 

ainda de forma incipiente, um trabalho numa vertente intersetorial.  

Nessas narrativas entra em jogo o papel de cada instituição, a partir de uma 

perspectiva que considere a intersetorialidade, a responsabilidade do Estado em 

prestar a devida assistência ao estudante. Segundo Nascimento (2010), essa 

incorporação entre os setores, nas políticas públicas, contribuiu para articular saberes, 

uma vez que os especialistas em determinada área passaram a integrar agendas 

coletivas e compartilhar objetivos comuns. O aspecto positivo da intersetorialidade é 

o fato de que os serviços são organizados através das políticas públicas, organizadas 

e definidas em determinados territórios. Dois desafios estão implicados: primeiro, 

superar a fragmentação; e, segundo, trabalhar de forma articulada. Essas duas 

observações são fundamentais porque ainda vigora a cultura clientelista e voltada 

apenas para atender as necessidades no contexto na administração pública. Nessa 

mesma direção, Reis, Giugliani e Pasini (2012) concluem:  
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A construção e a articulação de uma rede entre os serviços das 
diferentes políticas públicas e dentro da própria assistência social são, 
portanto, ações fundamentais para a efetivação do acesso a recursos 
que aproximam a população de seus direitos sociais. (REIS; 
GIUGLIANI; PASINI, 2012, p. 157) 

 

 Esses níveis de integração entre diferentes setores representam desafios 

porque cada especialidade dispõe de diferentes métodos de abordagem. Por um lado, 

não se pode perder de vista a dimensão da complexidade em jogo nessas articulações 

e, por outro, as diferentes relações de poder instituídas em cada serviço vão desenhar 

o tipo de relação estabelecida entre os serviços públicos com a escola. Sendo 

insuficiente essa relação, seria então necessária a participação de profissionais como 

parte do corpo da equipe da escola.   

 Diretora e coordenadora pedagógica, ao se depararem com problemáticas não 

pedagógicas, revelam as diferentes expectativas em relação à inserção de psicólogos 

e assistentes sociais na escola. Dentre as demandas da escola, elegemos a 

abordagem da sexualidade como uma problemática que coloca em questão se 

compete ou não aos professores fazerem a devida abordagem.  

 

Mas eu creio que caberia haver um processo de, em quê, ou uma outra 
figura de agente trabalhando também aí, nesse contexto escolar, não 
sei se direito assim, como caberia isso não é? Teria que partir de uma 
reforma de diretrizes para alocar, condicionalizar aí, é uma 
participação de psicólogos ou assistentes sociais no contexto, né? 
Pode ser que isso realmente viabilize, não sei, não a que nível, a que 
ponto, né? Mas eu assim, também fico em dúvida achando que os 
próprios professores ou pedagogos, não é? Coordenadores das 
escolas, poderiam promover essas ações. Né? Do contexto de que as 
escolas, é, tivessem uma participação na sua comunidade, na sua 
sociedade, na sua área social, mais aberta, mais ampla. (Psicólogo da 
Proteção Especial) 
 
E, a gente tem, vocês como psicólogos, que estão se formando, 
pessoas que tem uma, outras especialidades voltadas para essa área 
da sexualidade, né, assim, pra dentro da escola, para nos ajudar. 
(Diretora 1) 
 
Pra você ter uma ideia, a gente tava tão desesperado por apoio, que 
até os médicos residentes, que são, eram nossos parceiros, que de 
2013 pra cá não aconteceu mais eles estarem aqui na comunidade, 
eles, a gente buscou apoio. Eles atuam no PSF e vinham à escola 
tratar de DST. (Coordenadora Pedagógica 1) 

 

 Esses três relatos abordam a relação entre as demandas da escola e o 

tratamento desses problemas por profissionais específicos – psicólogo, assistentes 
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sociais e médicos. No primeiro relato, existe uma expectativa e questionamento 

acerca do trabalho do psicólogo e da assistente social na escola, de seus limites e até 

que ponto “pode ser que isso realmente viabilize” a discussão, reflexão e o 

enfrentamento do problema no ambiente escolar. Serviço social e Psicologia são dois 

saberes especializados para atender as demandas na/da escola. A presença de 

assistentes sociais e psicólogos aponta para uma dimensão da qual a escola não pode 

refutar, ou seja, a escola não é autossuficiente para lidar com todos os seus 

atravessamentos. No entendimento do psicólogo, cada profissional seria um “agente”. 

Não obstante, ele questiona se as ações desses profissionais não poderiam ser 

realizadas pelos professores e coordenadoras. Sob outra perspectiva, os professores 

não teriam nenhum limite em relação ao saber, podendo então intervir sobre todos os 

aspectos e dimensões da vida pessoal do estudante. A escola seria redentora e, 

portanto, poderia abarcar a todas as demandas sem ter que recorrer a “outras 

especialidades”.  

Contrapondo a essa visão de que os professores e coordenadoras poderiam 

cumprir as demandas de todos os atravessamentos da escola, percebemos que a 

expressão “desesperado por apoio” aponta para um limite. De um lado, há o 

sentimento de impotência, mas de outro, mostram-se esperançosos quando recorrem 

aos “médicos residentes”, “nossos parceiros”, para que intervenham na escola. 

Ademais, esses profissionais da escola não percebem que ao abordar a sexualidade 

pelo olhar do discurso médico sobre as DST, pode-se desconsiderar a implicação do 

adolescente na vivência de sua própria sexualidade e os diferentes sentidos a ela 

atribuídos. Ao abordar a temática das DST na escola, os médicos cumprem a função 

de discutir a prevenção e refletir sobre as condutas de risco.  

 

O termo condutas de risco é um dos mais complexos e engloba uma 
série de comportamentos díspares que expressam, simbólica ou 
realmente, a existência do perigo. Ele é comumente relacionado com 
a exposição deliberada do indivíduo a situações de risco de se ferir ou 
morrer, de alterar seu futuro pessoal ou de colocar sua saúde em 
perigo. (LE BRETON, p. 34, 2012) 

 

A discussão, na escola, sobre a sexualidade do adolescente e suas relações 

com as condutas de risco poderia, de certo modo, estar apoiada numa concepção da 

vulnerabilidade do adolescente. “Devido a sua condição de ‘pessoa em 

desenvolvimento’, o adolescente traz em si uma condição de vulnerabilidade, 
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necessitando assim de proteção física, psíquica e moral, com atenção integral” 

(PESSALACIA; MENEZES; MASSUIA, p. 424, 2010). Nesse sentido, a inserção do 

psicólogo na escola, segundo a diretora, pode ajudar a abordar a temática da 

sexualidade. Enquanto a intervenção dos médicos residentes estaria restrita ao 

campo da prevenção, o papel do psicólogo pode ampliar a abordagem da 

problemática. A sexualidade, nessa visão, é problemática para os professores, os 

quais acreditam que alguma estratégia pode ser eficaz para lidar com o tema. Não 

obstante, Barros (2002) critica essa visão restrita da sexualidade do adolescente: 

 

Quando se fala de saúde sexual e reprodutiva, é comum restringir-se 
à oferta de serviços de planejamento familiar, de DST/Aids ou de pré-
natal. Muito dificilmente encontramos no serviço público de saúde 
espaço para que as questões sexuais possam ser acolhidas, tais como 
dúvidas a respeito das práticas sexuais, queixas de disfunções 
orgásticas ou eréteis ou mesmo simples curiosidades. Mesmo o 
conceito de atividade sexual pode ter vários significados e implicar 
situações diferentes para cada adolescente. Enquanto para alguns a 
atividade sexual significa as poucas vezes em que ejaculou, para 
outros pode significar os primeiros jogos sexuais ou a primeira 
experiência sexual completa. (BARROS, 2002, p. 46) 

 

 Nessa mesma direção, questionamos por que ainda persiste esse tipo de 

prática que relaciona sexualidade à doença e o que está implicado nesse tipo de 

discurso na escola. Segundo Barros (2002), essa atenção às doenças sexualmente 

transmissíveis está associada à epidemia da AIDS, ou seja, pelo aumento do risco de 

contágio do HIV pelos portadores de DST, comparado aos não portadores e a 

vulnerabilidade do adolescente. Nesse sentido, Foucault (2012) observa o que está 

em jogo nessa problemática - “dispositivo da sexualidade”. Isso pressupõe um 

conjunto de discursos heterogêneos que regulamenta, decide por meio de enunciados 

e proposições científicas o controle sobre a sexualidade. Costa (2004) ressalta que o 

controle sobre a sexualidade sempre foi explorado pela medicina. Barros (2002) 

assinala que é frequente a escola solicitar palestras sobre sexualidade, prevenção da 

gravidez na adolescência, prevenção das DST/AIDS e outras enfermidades ao serviço 

de saúde. No entanto, se não houver outras ações, a palestra isolada terá pouca 

efetividade. Mas, se a palestra for somada à participação da comunidade, à ajuda na 

diminuição das dúvidas e à criação de uma ponte até o serviço de saúde, esta ação 

pode ser de grande valia.  
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Ainda nessa perspectiva, compreendemos que os fragmentos dos relatos da 

diretora, que indicam a inserção dos “psicólogos” e “outras especialidades voltadas 

para essa área da sexualidade pra dentro da escola, para nos ajudar”, demonstram 

que a abordagem do tema não pode ficar restrita aos professores e coordenadores, 

tal como questionava o psicólogo entrevistado. Barros (2002) esclarece que o 

psicólogo precisa ter abertura, receptividade e interesse pela temática e ser capaz de 

rever suas próprias atitudes para melhor lidar com a sexualidade dos outros.  

 

Uma educação libertadora deve favorecer a capacidade de o jovem 
cuidar da sua saúde e bem-estar sexual, deve problematizar situações 
referentes à sexualidade, promovendo uma discussão sobre atitudes, 
crenças e preconceitos e ajudando-o a encontrar soluções, 
transmitindo de forma clara e objetiva conteúdos que atendam as 
demandas dos jovens e, sobretudo, encorajá-los a buscar o serviço e 
referenciá-lo quando necessário. (BARROS, 2002, p. 49) 

 

As questões centrais dessa problemática - escola em sua articulação com os 

demais serviços públicos, e a integração do psicólogo e assistente social na equipe 

escolar - revelam que a escola não tem se ocupado exclusivamente de objetivos 

formativos e pedagógicos. A escola precisou ampliar a sua forma de tratar e abordar 

temáticas que exigem posicionamento crítico e reflexivo, pois foram necessários 

múltiplos “olhares” não reducionistas. Do mesmo modo que a discussão sobre a 

sexualidade se apoia em discursos de prevenção, exigindo uma abordagem mais 

ampla que leve em consideração a complexidade do tema e das diferentes visões, 

existem também outros dispositivos que ajudam a escola a lidar com os seus 

atravessamentos.  

 

3.3.2.1.1 O Núcleo de Atendimento Psicopedagógico  

 

 O Núcleo de Atendimento Psicopedagógico - NUAPS, vinculado à Secretaria 

de Educação - SEDUC, foi instituído em 2008 para atender as demandas da educação 

infantil e do ensino fundamental. É um serviço público de atenção aos estudantes que 

apresentam dificuldades no processo de escolarização. Tem funcionado como um 

serviço clínico, mas, a partir de 2013, avançaram na problematização da queixa 

escolar, criando um processo de formação para os educadores da rede municipal. A 

formação era realizada mensalmente, incluía psiquiatra, psicólogos, assistentes 
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sociais e terapeutas ocupacionais que participavam da formação junto com os demais 

professores. 

Para ter acesso ao NUAPS é necessário que a coordenação pedagógica da 

escola formalize o encaminhamento por meio de um relatório, descrevendo os 

problemas relacionados aos estudantes. Veremos, nas narrativas seguintes, a 

descrição do fluxo de atendimento. 

 

Esse processo, a gente orienta a escola que ela sistematize a queixa 
que ela tanto tem em um relatório pedagógico, orientando que esse 
relatório é de aprendizagem, que eles podem até colocar dados 
comportamentais, porque a gente sabe que é necessário, mas que ele 
não venha, apenas, denunciando um comportamento, porque esse 
sujeito ele aprende, ele aprende na escola, ele aprende em casa, ele 
aprende na sociedade entre o contexto e que ele tem uma 
aprendizagem sim, todos temos. Então, a gente orienta que o relatório 
seja de aprendizagem, que seja entregue pela instituição, porque no 
momento que a instituição entrega, ela está se comprometendo, 
porque uma atenção psicopedagógica ela não é para o educando, ela 
é para a família e para escola, porque se a gente não trabalhar com 
esses dois vieses, a gente não consegue êxito na atenção ao 
educando. Então, ele, mediante esse relatório, ele nos encaminha e aí 
a gente chama a família para essa atenção e aí a gente precisa 
observar se aquela queixa que ele tem sistematizada, mas a gente 
não confronta a queixa, a gente... A partir do momento que a família 
vem, a gente explica e orienta para que a família faça a sua queixa, 
sem confrontar nada. A gente também não trabalha com a 
nomenclatura: “Ah! Seu filho tem uma dificuldade de aprendizagem” 
[...] “Seu filho precisa de um apoio na aprendizagem. Ele foi 
encaminhado pela escola. Pai, mãe ou cuidador, você acredita, acha 
também que ele precisa desse apoio?”, isso é introdutório, o resto ele 
vai falar e a gente vai anotar a queixa dele e depois a gente compara 
sim, mas sem ele, sem ser exposto para ele. (Psicopedagoga 
Especializada) 

 

O relatório de encaminhamento do estudante, feito pela escola, cumpre a 

função de sintetizar a queixa escolar descrevendo o comportamento e o aspecto 

cognitivo. Na visão da psicopedagoga, embora o relatório descreva que o estudante 

não aprende, porque não acompanha o ritmo exigido pela escola, “ele aprende em 

casa, ele aprende na sociedade entre o contexto e que ele tem uma aprendizagem 

sim, todos temos”. O estudante não alcança os níveis de aprendizagem nos requisitos 

para avançar na escolarização formal, mas é capaz de se apropriar do mundo. A 

escola identifica as limitações do estudante e espera do NUAPS um posicionamento 

mais efetivo no que diz respeito à problemática.  
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A maior parte da queixa tem sido a aprendizagem. A intervenção não fica 

centrada exclusivamente no educando, mas busca uma atenção psicopedagógica 

para a escola, pois disso depende “o êxito na atenção ao educando”. A família é 

orientada para que “faça a sua queixa”, para não ficar restringida aos repertórios 

interpretativos dos professores. Ela é convidada a posicionar-se e formular ou não 

uma demanda de acompanhamento. Ao questionar à família se “ele [estudante] 

precisa de apoio [psicopedagógico]”, a psicopedagoga relança a problemática da 

queixa, considerando a visão da família, seus repertórios interpretativos, não 

reduzindo a queixa a uma interpretação apenas. A fala do estudante e a posição da 

família ocupam lugares estratégicos em relação ao tratamento dado à queixa escolar.  

A psicopedagoga, ao declarar “a gente não trabalha com a nomenclatura 

dificuldade de aprendizagem”, parte do pressuposto de que cada estudante tem um 

nível de aprendizagem, mesmo que esse não esteja dentro dos critérios mínimos para 

manter o estudante em sala. Ao não defender a nomenclatura, buscando 

compreender as versões da família, dos professores e do estudante, a profissional 

indica que se busca superar o discurso da medicalização da vida e da redução 

extrema aos problemas escolares.  

Esse olhar que recai sobre o estudante, sob o rótulo de um diagnóstico, 

cristaliza a forma como os demais professores devem lidar com o ele. Sobre isso, 

Moysés e Collares (2014) afirmam que, no contexto escolar, todo estudante que 

apresente modos de aprender, de agir, de se comportar e não se comportar, que 

escapem de padrões mais ou menos rígidos, a depender do observador/avaliador, 

corre o risco de ser rotulado como portador de um transtorno neuropsiquiátrico que 

demanda longos e caros tratamentos, envolvendo vários profissionais e drogas 

psicoativas. Perrota (2014) afirma que a doença invade o universo escolar, levando, 

não raras vezes, a um conceito equivocado do professor sobre a produção do 

estudante.      

 

Vivemos um tempo em que a medicalização avança largos passos 
sobre as esferas da vida, ocultando desigualdades ao transformá-las 
em problemas individuais, inerentes ao sujeito, geralmente no plano 
biológico. O mesmo processo desqualifica as diferenças que nos 
caracterizam e constituem – somos todos diferentes, em modos de 
ser, agir, reagir, pensar, afetar e ser afetado, em modos de aprender. 
(MOYSÉS; COLLARES, 2014, p. 26) 
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Na busca por superar a maneira de compreensão que reduz o estudante à 

problemática da queixa escolar, inserindo-o num processo de culpabilização, a 

psicopedagoga do NUAPS ampliou a relação do serviço com as demais escolas a 

partir de uma articulação como Centro de Especialidades em Saúde Mental (CESME).  

Esse serviço recebia constantemente encaminhamentos de crianças e adolescentes 

com problemas de escolarização. Na tentativa de ampliar a discussão, reflexão e o 

estudo sobre a queixa escolar, levando em conta os encaminhamentos e o seu fluxo, 

surgiu o processo de formação mencionado anteriormente. 

 

E aqui no NUAPS a gente tem um trabalho que as crianças e 
adolescentes que são atendidas pelo psicopedagogo e uma médica 
(pediatra)que participa do estudo de caso, da orientação das famílias 
e o ano passado, na versão junto com o Centro de Especialidade em 
Saúde Mental - CESME, ela participou também com a formação de 
professores orientando na área dela. Então assim, para as orientações 
na rede, para educadores, para famílias. É um exemplo de um trabalho 
em rede. Então, por exemplo, as crianças ou os adolescentes que têm 
dificuldade de aprendizagem, né? O que pode causar as questões 
ligadas às dificuldades, perinatal, pós-natal e etc, então ela também 
fez esse trabalho junto com a equipe. (Psicopedagoga Especializada) 

 

Esse relato nos ajuda a compreender como a estratégia de articular saberes 

pode revelar-se positiva em relação ao atendimento das demandas da escola. Como 

vimos nessa narrativa, além da psicopedagoga, única nesse serviço, conta-se com a 

ajuda de uma médica pediatra que tem interesse pela discussão dos problemas de 

escolarização e participa “do estudo de caso” e “da orientação das famílias”. O 

NUAPS, pensando em articular o trabalho em rede para ampliar a discussão sobre os 

encaminhamentos e as diferentes abordagens, planejou uma formação continuada 

para profissionais da saúde mental, professores e familiares de estudantes. “Ela 

[médica] participou também com a formação de professores orientando na área dela”. 

A justificativa para a presença da médica na formação de professores é “um exemplo 

de trabalho em rede” e o fato de que pode explicar que as “dificuldades de 

aprendizagem” podem estar “ligadas às dificuldades, perinatal, pós-natal”. A presença 

do discurso médico na formação continuada busca dar explicações biológicas sobre 

os problemas de escolarização. Tenta-se fugir da culpabilização, mas sempre se 

esbarra em práticas discursivas reducionistas.  Um questionamento que apontaria as 

causas a partir de um substrato biológico, em nosso entendimento, ratifica o discurso 
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da medicalização. Sobre esse fato, Veras (2014) afirma que passamos da 

medicalização da doença e dos sintomas para a medicalização da existência.  

Questionamos qual função o médico cumpre na formação de professores, que 

verdade está em pauta nessas relações entre o corpo e a aprendizagem. O médico é 

aquele que observa, descreve, explica a doença. Foucault (1977) afirmou que o 

médico é aquele que porta um olhar sobre a doença. Com essa compreensão sobre 

o caso clínico, pode-se chegar ao diagnóstico.  

A problemática desse discurso médico amplia-se à medida que a atenção que 

deveria voltar-se para a complexidade recai sobre a redução ou descrição do 

fenômeno. Tanto o discurso médico como o discurso da psicologia podem ocupar 

esses lugares críticos.  

 

Vimos que a tendência do profissional de Saúde é assumir os casos 
de dificuldade escolar, procurando diagnosticá-lo e tratá-los nos 
moldes clínicos tradicionais. Dessa forma, “medicaliza” ou 
“psicologiza” a queixa que, muito freqüentemente, reflete mais uma 
falha no ensino do que um problema individual ou familiar, reforçando, 
em vez de contribuir para transformar, a hipótese do educador que faz 
o encaminhamento. (BUENO; MORAIS; URBINATTI, 2000, p.65) 

 

Diante desse fato, estamos lidando com normas sociais mais rígidas e estreitas 

do que as que regem nossos grupos sociais na atualidade. Essas normas artificiais 

são transformadas em normas biológicas, neurológicas, capazes de descriminar quem 

tem a saúde e a doença (MOYSÉS; COLLARES, 2014). Em busca de contextualizar 

a medicalização da vida como uma questão contemporânea, as autoras afirmam:  

 

Vivemos um tempo em que a medicalização avança largos passos 
sobre as esferas da vida, ocultando desigualdades ao transformá-las 
em problemas individuais, inerentes ao sujeito, geralmente no plano 
biológico. O mesmo processo desqualifica as diferenças que nos 
caracterizam e constituem – somos todos diferentes, em modos de 
ser, agir, reagir, pensar, afetar e ser afetado, em modos de aprender. 
(MOYSÉS; COLLARES, 2014, p. 26) 

Os problemas de escolarização não são devidamente tratados. São vistos 

como algo inerente ao sujeito, reduzido ao plano biológico. Essa visão dos 

interessados e envolvidos com a queixa escolar acaba desconsiderando os demais 

atravessamentos que afetam as escolas, serviços e o próprio encaminhamento. Os 

dois relatos seguintes tocam na questão do encaminhamento e das dificuldades em 

fazer o seu controle e suas implicações. 
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Eu não me recordo se foi na pessoa de Cleide ou se foi na pessoa de 
Ariane. Mas a gente encaminhou[José]o ofício com histórico do aluno. 
(Coordenadora Pedagógica 1) 
 
Talvez, a escola possa até ter orientado a família a nos procurar, que 
não fomos procurados, porque quando isso acontece a gente liga para 
a escola e pede que a escola faça o procedimento, então não chegou 
aqui dessa forma. (Psicopedagoga Especializada) 

 

 Esses dois fragmentos são úteis porque apontam as contradições em relação 

ao encaminhamento do estudante. De um lado, a coordenadora pedagógica afirma 

que encaminhou José para o NUAPS; por outro, a psicopedagoga não identificou 

nenhum encaminhamento realizado pela escola onde José estudava. Ela defende que 

a escola pode “até ter orientado a família a nos procurar”, mas “não fomos 

procurados”. Se não há registros de encaminhamentos, esse dado, então, deveria ser 

analisado com devida atenção, uma vez o estudante não foi atendido, mas foi 

encaminhado. Isso poderá contribuir para permanência do adolescente em situação 

de vulnerabilidade (individual e programática).  

Em uma análise feita por uma interlocutora, O NUAPS tem sido avaliado como 

uma instituição “deficiente” do ponto de vista daquele que faz o encaminhamento. A 

sua fragilidade revela-se no modo de funcionamento e no local onde está instalado. 

Somente as escolas do centro têm mais acesso ao serviço, e fica inviável para as 

escolas da periferia encaminhar estudantes, já que envolvem custos com transporte 

coletivo para o deslocamento do estudante.  

 

Ele é um núcleo composto por psicopedagogas da rede. Professoras 
e pedagogas que fizeram essa especialização na área, e a convite da 
secretaria se instituiu esse núcleo. Não funciona. O meu olhar sobre o 
núcleo é que ele ainda é muito frágil. Ele se limita muito às escolas 
centrais, que são as escolas que dão mais visibilidade à ação do 
próprio núcleo. E quando na verdade nós estamos aqui, nós, eu, eu, 
possa ser que eu esteja puxando a brasa pra minha sardinha, mas eu 
vejo que os bairros que tem o perfil do nosso, as escolas que tem o 
nosso perfil, elas precisam mais de atenção. A escola do centro foi 
reformada. A escola do centro está bem amparada. E a gente trabalha 
na base do improviso e com muita boa vontade. Então, a gente 
entende que esse recurso precisa chegar aos nossos meninos de 
alguma forma. (Coordenadora Pedagógica 1) 

 

 Do ponto de vista da coordenadora pedagógica, o NUAPS “não funciona” 

porquanto a sua localização tende a privilegiar as “escolas centrais” e estas, por sua 
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vez, dão “visibilidade à ação do núcleo”. Isso significa que uma parcela das “escolas 

que têm o perfil nosso”, escolas de bairros mais periféricos, “elas precisam mais de 

atenção”, pois tendem a ficar mais isoladas em função da distância e das dificuldades 

que os estudantes encontram para pagar transporte coletivo. Nesse relato, surgem as 

inquietações frente ao fato de que “a escola do centro foi reformada”, enquanto no 

bairro periférico, “trabalha na base do improviso”. Essa queixa aponta para um 

tratamento desigual dado às escolas. Porque a escola do centro, por sua localização 

estratégica, ganha mais visibilidade dos gestores, enquanto a escola da periferia 

recebe atenção de forma secundária. Enquanto o “improviso” denuncia a forma como 

uma parcela das escolas públicas vem sendo tratada, a “boa vontade” dos professores 

sugere implicação com a escola e o seu trabalho. Essas controvérsias denunciam um 

modo de gestão, mas também pode revelar a forma como professores e 

coordenadores percebem-se nessas escolas afastadas do centro da cidade, distantes 

da presença do Estado por meio dos serviços que deveriam ser acessíveis.  

Nessa análise, o NUAPS é visto como um serviço “insuficiente” para atender a 

demanda de acompanhamento dos estudantes. A existência de um serviço pode 

contribuir com o acolhimento de demandas da escola, mas representa um desafio 

quando seu acesso ainda fica restrito a apenas a uma parcela de estudantes. Como 

garantir o direito básico de ser assistido de forma digna e humana pelos serviços que 

deveriam apoiar a escola?  Percebemos que o Conselho Tutelar tem sido mais uma 

instituição fundamental nesse processo em que os professores podem recorrer como 

estratégia para lidar com os atravessamentos que marcam o cotidiano da escola e 

das famílias. 

  

 

 

 

3.3.2.1.2 Conselho Tutelar 

 

O Conselho Tutelar tem sido uma das instituições que recebe diversos 

encaminhamentos das escolas, na tentativa de ajudar os professores e familiares com 

relação à queixa escolar. Por se tratar de um órgão público fiscalizador, busca 

defender os direitos da criança e do adolescente e garantir a permanência dos 

adolescentes na escola, cumprindo, dessa forma, o que está previsto no Art. 131 do 
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Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: “O Conselho Tutelar é o órgão 

permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente” (BRASIL, 2013). Assim, para 

que os estudantes não tenham os seus direitos violados, os conselheiros tutelares são 

constantemente requisitados.  

Uma das estratégias utilizadas pela direção e coordenação das escolas 

consiste em informar ao estudante, após uma infração cometida por ele, que será 

colocado diante de uma pessoa que trabalha em um setor da prefeitura para prestar 

esclarecimentos sobre a conduta escolar. Segundo os professores, o estudante tem 

receio da presença do conselheiro tutelar, pois interpretam a ação dele como função 

policial. Dentre vários relatos, os três que seguem buscam marcar a função do 

conselho tutelar na escola, tanto na perspectiva de garantia de direitos, como no dever 

de denunciar os excessos de autoridade de um adulto em relação ao adolescente.  

 
Parece assim, quando a gente fala que é conselho tutelar, eles ficam 
com medo, eles acabam com medo de ser preso. A criança tem uma 
ideia de que o conselho tutelar tem coligação com a polícia e acha que 
vai prender. Entendeu? Porque se disser que é polícia, eles morrem 
de medo. Então, eles não vão mais bagunçar pelo medo da polícia. 
(Diretora 1)  
 

Então nós conseguimos colocar esse menino (José) no curso que ele 
queria, já, de caldeireiro (PRONATEC) e, depois disso, entramos em 
contato com o conselho tutelar, por meio do conselheiro Mario, para 
tentar intermediar a situação dele retomar a escola. Não a escola de 
origem, mas já uma outra escola, tendo em vista que a escola de 
origem já não tava mais aceitando o menor. Devido o comportamento, 
né? Então a gente cercou toda, toda a rede do município e conseguiu 
ajudar essa criança. Então quando eu vi assim, o brilhinho nos olhos 
dele, ô, Meu Deus, ali emociona. Ali a gente percebe que valeu a pena. 
(Assistente Social da Proteção Básica) 
 
Mas que a diretora da escola, é, resolveu expulsar esse adolescente 
da escola. Aí assim, de não querer mais que ele ficasse lá, inclusive, 
induzindo a mãe do adolescente a assinar um termo de transferência, 
pra ela procurar matricular em uma outra escola. Então nós sempre 
partimos do princípio de que o ideal para a adolescência dessas 
crianças é ter uma escola perto de sua casa. Essa está perto de casa, 
da casa dele. Então nós entendemos que esse desentendimento, esse 
mal entendido, esse nível de estresse, que foi chegando entre esses 
alunos aí, no caso da escola, é, poderia ser resolvido de uma outra 
forma que não a expulsão. Então tá sendo um trabalho aí, envolvendo 
conselho tutelar, envolvendo a coordenação das escolas da rede 
municipal, para que a diretora compreenda a situação e reinsira o 
adolescente na escola, que há o convencimento até mesmo aqui no 
atendimento para o aluno voltar. Ele quer agora, ele quer voltar. Ele 
não queria mais ficar nessa escola. Então ele já compreende essa 
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questão e estamos aguardando ainda alguma possibilidade de que 
essa diretora mude de opinião dela. (Psicólogo da Proteção Especial) 

 

Os três relatos apresentam um ponto de interseção, ou seja, mostram que a 

presença do conselho tutelar na escola, tanto para estudantes como para a diretora 

pode representar a referência ao limite. Na primeira narrativa, os estudantes “acabam 

com medo de ser preso”, mesmo que não saibam distinguir o papel dos conselheiros 

tutelares do papel dos policiais. A presença do conselheiro pode ajudar a manter a 

ordem, manter os estudantes adaptados à rotina da escola e a não se desviarem dos 

padrões de comportamento esperados pela escola, como declarou a diretora: “eles 

[estudantes] não vão mais bagunçar pelo medo da polícia”. Não podemos qualificar 

que “esse medo dos estudantes” está associado a infrações graves, mas são 

ocorrências que podem ser qualificadas como indisciplina e incivilidades na escola 

que acabam interferindo na rotina da escola. Aquino (2011) nos alerta para essa noção 

de disciplina reivindicada pela escola e sua apreensão remete aos usos e costumes 

canônicos escolares: 

 

Disciplina escolar referir-se-ia a uma consonância virtuosa entre os 
passos discentes e docentes, resultando em temperança, concórdia, 
obediência, ordem enfim. Presume-se, assim, que toda prática 
desviante de tal padrão tenderia a ser interpretada como algo a ser 
combatido ou suprimido. (AQUINO, 2011, p. 462) 

 

 Outro elemento importante, ainda nesse contexto, é o fato de que o conselheiro 

tutelar deve garantir a permanência do estudante na escola. Os dois últimos relatos 

apresentam o posicionamento dos profissionais do CRAS e CREAS. A assistente 

social diz que “cercou toda, toda a rede do município e conseguiu ajudar [José]”, ou 

seja, o inseriu “no curso que ele queria, já, de caldeireiro (pelo PRONATEC)”. 

Infelizmente, a diretora, por ter realizado diversas estratégias para manter José na 

escola, não teve tanto êxito, mantinha-se irredutível quanto ao retorno dele, já que 

tinha sido expulso: “Tendo em vista que a escola de origem já não tava mais aceitando 

o menor [José]”. A assistente social apoiava a mudança de escola, mas essa 

transferência entre escolas dependeria da intervenção do Conselho Tutelar. Esse 

caso demonstra que o estudante “expulso” de uma escola acaba encontrando 

dificuldades e sendo rotulado em sua trajetória escolar.  
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 O terceiro relato trata justamente de uma situação em que o estudante foi 

expulso da escola. A diretora, “induzindo a mãe do adolescente a assinar um termo 

de transferência, pra ela procurar matricular em uma outra escola”, leva a supor que 

a diretora estava abusando de sua posição de poder. “O ideal para a adolescência 

dessas crianças é ter uma escola perto de sua casa”. Nessa perspectiva, o psicólogo 

que atua no acompanhamento à crianças e adolescentes que tiveram os seus vínculos 

rompidos, preocupa-se com o afastamento do estudante de seu território. A narrativa 

nos leva a refletir que, nessa visão, está em jogo a prevenção e o risco de o 

adolescente evadir da escola e envolver-se no tráfico de drogas. Ao mesmo tempo, 

distante de seu território, o adolescente sai do controle de seus responsáveis. A 

expressão “adolescência dessas crianças” sugere um tempo de cuidado, proteção, 

vigilância, dado que não são adultos e dependem da família para que possam 

desenvolver-se socialmente.    

 Nesse sentido, a responsabilização dos pais em relação à proteção e o cuidado 

dos filhos passa a ser questionada pela coordenação pedagógica e pelos conselheiros 

tutelares, como descrevemos a seguir: 

 

A gente buscou apoio no conselho tutelar pra orientar essa família. 
Não pra punir, porque a gente conhecia a condição daquela família. 
Mas a gente... não tem o ditado que diz que santo de casa não faz 
milagre? A gente já tinha uma convivência antiga, então talvez, aquele 
sujeito, fora do contexto da escola, pudesse trazer alguma coisa, pra 
aquela família, que a escola não tava conseguindo. (Coordenadora 
Pedagógica 1) 
 
Os professores, geralmente, eles fazem o diagnóstico. Né? Dos 
adolescentes, que estão faltando a escola. Chamam os pais pra 
conversar. Muitas vezes, o pai, mesmo sendo notificado pela escola, 
não, não, não vão a escola. Os pais. E aí pedem ajuda ao conselho 
tutelar. Aí o conselho tutelar notifica esse pai, ele comparece aqui pra 
dar justificativa. (Conselheiro Tutelar 2) 
Veja só, acontecendo um acontecimento na escola, ele primeiro, a 
direção da escola tem que tentar resolver, junto com os pais. Não 
conseguindo resolver, esse, esse, esse problema é encaminhado ao 
conselho, via relatório, daí a gente é, convoca aqui os pais, a direção 
da escola e o adolescente. Daí a gente tenta resolver. Fazendo 
encaminhamento, escutando as partes, o que ocorreu e daí, não 
conseguindo resolver aqui, é, a gente encaminha pra o Ministério 
Público. É, aí é lá que é, é, se faz a, a, a, toma as decisões, né? Do 
caso. A resolução do caso, né? (Conselheiro Tutelar 1) 

 

Nesses três relatos, identificamos três níveis de posicionamentos dos 

interlocutores diante das dificuldades apresentadas pelas famílias em poder 
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acompanhar o processo de escolarização dos filhos. Primeiro, a coordenadora 

pedagógica convive diariamente com o estudante e estabelece com as famílias um 

nível de aproximação, “uma convivência antiga” que pode influenciar nas decisões em 

relação ao estudante, uma vez que “conhecia a condição daquela família”. Nesse 

trecho, destaca-se o fato de que embora a escola disponha de critérios para avaliar o 

tipo de advertência aplicada ao estudante, no momento da decisão, necessita de outro 

modo de compreender o caso. A convivência dos professores com as famílias e as 

suas limitações e dificuldades, torna difícil fazer julgamentos e aplicar advertências, já 

que a função de fiscalização compete ao Conselho Tutelar. A expressão “santo de 

casa [escola] não faz milagre” aponta para um limite institucional, influenciado por 

essa relação mais estreita entre escola e família. Em decorrência disso, o Conselho 

Tutelar é acionado e o conselheiro é “aquele sujeito, fora do contexto da escola”, que 

pode “trazer alguma coisa, pra aquela família”.  

Entretanto, em que consiste esse olhar do Conselho Tutelar? Seria o olhar que 

pune ou o olhar que implica a família por meio do discurso da lei que busca garantir 

direitos da criança e do adolescente? Sobre essa função do conselheiro tutelar, Julien 

(2000) assegura que o social, que invade o domínio do político, avança de agora em 

diante na esfera familiar. Constatamos a presença dos representantes da sociedade 

intervindo na relação entre pais e filhos. Podemos qualificar como o representante 

interfere no processo dessa transmissão intergeracional e esclarece os pais sobre 

suas competências e seu julgamento. O saber do perito arroga um poder sobre a 

criança de tal modo que a lei do bem-estar transmite-se à geração seguinte não 

apenas pelo representante familiar, mas pelo social. 

 Caberia aos conselheiros advertir os pais sobre as suas faltas. Nessa mesma 

direção, o segundo relato aponta para a existência de um “diagnóstico” realizado pela 

escola, “dos adolescentes, que estão faltando à escola”. Nota-se que, a partir desse 

diagnóstico, a gestão da escola notifica os pais, mas, eles “não vão à escola”. O que 

motiva a intervenção do Conselho Tutelar é a baixa frequência dos estudantes e a 

ausência de controle e acompanhamento dos pais na escola. Ao serem notificados 

pelo Conselho Tutelar, “esse pai, ele comparece aqui pra dar justificativa”. A presença 

dos pais no Conselho Tutelar pode estar associada à visão de punição e adquire 

impacto mais negativo, pois, caso os pais não respondam pelas responsabilidades da 

educação dos filhos, podem sofrer algumas das medidas dos Art. 129 do ECA, tais 

como: advertência, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição 
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do poder familiar (BRASIL, 2013). Quanto ao adolescente, este poderá receber 

medida protetiva. 

 Não obstante, a escola e o Conselho Tutelar assumem funções sociais 

diferentes. Eles deparam-se com os limites de sua ação e função concreta. É 

exatamente sobre essas duas noções que o terceiro relato, então, diferencia-se dos 

primeiros, quando aponta o limite também do Conselho Tutelar. Nesse exemplo, os 

conselheiros, na tentativa de cumprir as Medidas de Proteção, conforme Art. 98, 

buscam escutar todos os envolvidos no caso: “escutando as partes”, “convoca aqui os 

pais, a direção da escola e o adolescente”. Ou seja, visam cumprir o que garante a 

lei: “As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que 

os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou 

omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou 

responsável; III – em razão de sua conduta” (BRASIL, 2013).  

Porém, como o Conselho Tutelar não é jurisdicional, isto é, não tem 

personalidade jurídica, apesar de trabalhar em função de uma lei (FERNANDES, 

2009), uma de suas atribuições, de acordo com Art. 136, é encaminhar ao Ministério 

Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou pena contra os direitos 

da criança ou adolescente, caso ocorra violação de direito conforme o Art. 98. É nessa 

perspectiva, quando não conseguem resolver o conflito entre escola e o Conselho 

Tutelar, que “encaminha pra o Ministério Público”, pois lá “toma as decisões” e ocorre 

“a resolução do caso”. Percebemos, nesses trechos, os diferentes níveis de decisões 

tomadas em cada instância e como o recurso ao Ministério Público, via judicialização, 

tem sido aplicado às famílias que descumprem a responsabilidade de acompanhar os 

filhos na educação. Em alguns acasos que envolvem o ato infracional do adolescente, 

o Ministério Público também tem efetiva participação. Segundo Zelmanovich:  

 

[...] equação família-escola se forjou como um operador sob as 
coordenadas da modernidade, nas quais a escola se constitui como 
oportunidade para produzir um ‘outro lugar’ necessário – desde o 
ponto de vista da constituição subjetiva – com respeito ao familiar. 

(ZELMANOVICH, 2014, p. 182) 

 

A judicialização, tal como a criticamos aqui, remete ao modo como a escola 

transfere suas responsabilidades para o Poder Judiciário, através do encaminhamento 

ao Conselho Tutelar. Esse desvio da queixa escolar, tal como se apresenta, merece 

reflexão cuidadosa, pois ao exigir posicionamento do judiciário sobre demandas da 
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escola, perde-se de vista o real papel do Estado em garantir políticas públicas de 

educação efetivas que considerem as desigualdades sociais a que estão submetidas 

uma parcela de estudantes. De todo modo, a transferência de responsabilidade tem 

fundamento, uma vez que é papel do Judiciário ajudar a transformar política pública 

em direito e exigir que esses direitos sejam cumpridos. Por exemplo, em relação à 

queixa escolar, garantir o acesso e a permanência do estudante na escola. Na visão 

de Barroso (2012), a judicialização da vida, ou seja, transformar questões políticas e 

sociais em problemas do judiciário tem sido a tônica das discussões recentes em torno 

da qual o judiciário deixou de ser um departamento exclusivamente técnico 

especializado transformou-se em verdadeiro poder político. Essa visão do judiciário 

como instância de poder e justiça social ampliou-se a partir do processo de 

redemocratização do país quando foi promulgada a Constituição de 1988 que 

reconhece, fortalece e legitima direitos aos cidadãos. Desse modo, ampliou-se o papel 

do Poder Judiciário, bem como aumentou a demanda por justiça na sociedade 

brasileira.  

Na visão dos conselheiros, faltam controle e preocupação dos pais com a 

educação dos filhos. Esse controle tem sido cada vez mais transferido para o 

Conselho Tutelar. Os dois relatos que seguem ajudam a compreender os 

posicionamentos dos conselheiros em relação à problemática família e escola.  

 

Eu acho que por conta disso. Volta a questão da base familiar. Dar 
orientação. Eu acho, né? Os pais, eu acho que vem tudo dessa base, 
dessa orientação. Pra você ter ideia, Isael, a gente, tem pais que 
chegam aqui dizendo que o filho não tá indo pra escola e que ele não 
consegue mais ter controle sobre ele. E daí? A gente, conselho tutelar, 
vai ter controle sob um filho que é dele, que ele que deveria ter o 
controle e não tem? Né? (Conselheiro Tutelar 1) 
 
Aí nós vamos fazer a visita, diagnóstico, porquê? Muitos pais informam 
que não tem como colocar limite. Acha que o filho está na escola, e o 
filho muitas vezes está na rua. Aí eu pergunto aos pais: “− você vai na 
escola? Visitar a escola pra saber?”. “− Ah, não”. Então tá aí a questão 
da evasão escolar. Ou quando muitas vezes também, a questão do 
Bolsa Família, quando o benefício é bloqueado, né? Aí é dinheiro, os 
pais se preocupam em ir na escola pra saber porque o benefício foi 
bloqueado. Infelizmente. (Conselheiro Tutelar 2) 

 

Nesses relatos, “está em jogo” o poder familiar questionado pelos conselheiros 

tutelares. Falta a esses estudantes a “base familiar”, uma questão de “orientação”, o 

dever dos pais colocado em discussão. Por sua vez, nos deparamos nessas narrativas 
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com as contradições, pois a família também tem recorrido ao Conselho Tutelar na 

tentativa de encontrar o limite, já que “ele (pai ou mãe) não consegue ter mais controle 

sobre ele [filho]”. Os pais dizem aos conselheiros que “não tem como colar limite” e 

espera um posicionamento ativo da instituição legitimada. O conselheiro aponta um 

limite institucional, pois se os responsáveis pelo estudante não tiverem o controle, isso 

não poderá ser transferido. Por esta razão, o conselheiro questiona: “e daí? A gente, 

conselho tutelar, vai ter controle sob um filho que é dele, que ele que deveria ter o 

controle e não tem?”.   

Ao esgotar as suas possibilidades diante de um adolescente, justificada pela 

rebeldia, agressividade, falta de interesse nos estudos, envolvimento com o tráfico de 

drogas, os responsáveis recorrem ao Conselho Tutelar que cumpriria, 

simbolicamente, o papel de suplência da família. Nesses casos, a família, ao buscar 

ajuda, é considerada negligente e incapaz de enfrentar todas as crises em seu interior. 

Os responsáveis pelos adolescentes solicitam internação provisória, proteção, porque 

esgotaram as táticas no âmbito doméstico, privado. Essa demanda ao conselho, feita 

pelos pais, é interpretada como desresponsabilização, falta de amor e descuidado.  

O repertório interpretativo sobre a função da família no acompanhamento dos 

filhos permite-nos pensar em um reducionismo compreensivo sobre as dificuldades e 

limites que as famílias pobres estão passando. De modo geral, a busca por amparo 

institucional não é vista como decorrente da vulnerabilidade (individual, social e 

programática) a que estão submetidas, e o apelo da família por ajuda institucional é 

reduzida à desresponsabilização de um dos seus membros. Segundo Fernandes 

(2009), em todo caso atendido pelo Conselho Tutelar, este deveria verificar que direito 

foi violado e quem foi o agente violador. Em situações de desemprego e dificuldade 

financeira da família, nesse caso, o agente violador pode ser também o Estado, que 

não possibilitou as melhores condições de vida a esta família, tornando-a vítima deste 

sistema social excludente.    

Não é possível afirmar que famílias pobres não dão valor à escolarização, ou 

valorizam-na mais ou menos que as famílias abastadas. São inúmeras as famílias 

pobres que buscam manter seus filhos na escola, a todo custo, para que tenham uma 

vida melhor. A diferença das famílias pobres em relação às abastadas é que as 

primeiras não estão preparadas para ajudar os filhos na alfabetização e demais níveis 

de escolarização, porque, em geral, não são alfabetizados ou não sabem ler ou 

escrever. Uma criança escolarizada pode superar intelectualmente seus pais com 7 
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anos de idade, se eles não tiveram acesso à escolarização formal. Ademais, eles têm 

muitas coisas para ensinar que não está relacionado à escolarização formal. Todavia, 

os familiares não acreditam nesse ensino doméstico e seus filhos, erroneamente, às 

vezes acham que nada tem a aprender com eles. É um duplo descrédito do poder da 

aprendizagem cotidiana, da experiência de vida, das histórias pessoais entre as 

gerações. Por isso, não se trata de dar ou não valor. Por um lado, a família pobre não 

tem condições intelectuais e tempo livre para auxiliar nas tarefas, e, por outro, 

devemos considerar a dimensão subjetiva de não poder ajudar os filhos nas tarefas 

escolares. Pode ser até vergonhoso não ter condições intelectuais para ajudá-los, o 

que não deixa de ser mais um sofrimento decorrente da humilhação social que as 

pessoas pobres estão submetidas.  

No Brasil, o valor dado à escolarização é do mesmo tamanho de sua falta. 

Considera-se que o analfabeto não tem valor, “não vai ser ninguém”, “vai padecer” e 

está condenado a não “ser nada na vida”. Isto causa um estrago na autoestima, 

estrago subjetivo causado pela vulnerabilidade social que vive grande parte dos 

brasileiros e que, às vezes, parece escapar a alguns profissionais e professores. O 

estrago subjetivo decorrente da incapacidade de cuidar e auxiliar os filhos não pode 

ser submetido ao reducionismo compreensivo. 

Veremos que a abordagem da família vai depender também dos níveis de 

implicação dos seus membros e do modo como o adolescente se implica em seu 

problema. Por exemplo, nos casos de adolescentes envolvidos com drogas, este 

menor pode ser encaminhado para tratamento. Com base no Art. 101 do ECA, o 

conselheiro deve requerer tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial (BRASIL, 2013). Em seguida, veremos que o conselheiro 

tutelar, durante a entrevista, recordou-se de um adolescente que foi internado para 

tratamento de dependência química e a mãe do adolescente retornou ao serviço para 

agradecer pela intervenção e pedir ajuda para outro filho. 

 

É, teve aqui com ele, e a gente conversou. E o adolescente tem que 
querer admitir: “− eu sou drogado, eu preciso de ajuda. Eu quero que 
vocês me ajudem”, pra gente fazer encaminhamento. E daí nós 
fizemos o encaminhamento. E, passado, aproximadamente 2 anos e 
meio, essa mãe retornou. “− Não, que eu queria vim aqui, eu vim aqui 
pra ver se o, se a casa de recuperação lá, querem ele de volta. Se 
pode receber ele de volta”. Eu: “− poxa, seu filho não... de novo ele vai 
voltar pra lá?”. Ela disse: “− não, aquele meu filho que o senhor 
acompanhou, graças à Deus tá trabalhando, tá bem, foi uma vitória na 
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minha vida. É o irmão que se envolveu”. Então tem os dois lados, né? 
Ela conseguiu, né? A gente deu suporte, conseguiu com que ele 
saísse. Então eles vêm em busca de ajuda, alguns a gente tenta, 
consegue ajudar, quando o adolescente vem até aqui. Né? Que a 
gente é, é, faz um aconselhamento e daí, alguns surtem efeito. Outros 
não. (Conselheiro Tutelar 1) 
 

 Nessa narrativa, identificamos o quanto o Conselho Tutelar tem sido visto como 

uma estratégia que família pode recorrer para ajudar os adolescentes a enfrentar a 

problemática das drogas e outros problemas. Nesse relato, o conselheiro chama a 

atenção para a necessidade de o adolescente ser implicado: o “adolescente tem que 

querer, admitir: “− eu sou drogado, eu preciso de ajuda. Eu quero que vocês me 

ajudem”. Esse posicionamento indica que o esforço do conselheiro também depende 

de como essa demanda de ajuda é estabelecida. O encaminhamento para ser 

realizado necessita a participação ativa do adolescente no processo de decisão do 

seu tratamento. Todavia, nesse caso, foi a mãe quem procurou o Conselho Tutelar.  

 Ao contrário do que foi discutido antes, que os pais e responsáveis não se 

preocupam com a educação e a proteção dos filhos, essa narrativa apresenta uma 

genitora preocupada e agradecida pelo efeito da intervenção e direcionamento da vida 

do seu filho. Ela retorna ao Conselho Tutelar e requisita, mais uma vez, ajuda para o 

segundo filho envolvido com as drogas. O suporte dos conselheiros tem sido 

estratégia de apoio: “Então eles (adolescentes) vêm em busca de ajuda, alguns a 

gente tenta, consegue ajudar, quando o adolescente vem até aqui. Né? Que a gente 

é, é, faz um aconselhamento e daí, alguns surtem efeito. Outros não”. Nesse trecho, 

o sucesso do caso está relacionado ao aconselhamento que leva a consequências 

positivas ou negativas. Segundo Zelmanovich (2014), essas relações entre família, 

escola e outros atravessamentos devem ser analisadas a partir dessa junção entre 

fatores socioculturais, institucionais e subjetivos.  

O nível de complexidade de cada caso indica as diferentes medidas e sanções 

a serem aplicadas às famílias e aos adolescentes. Em relação a Marcos, o caso de 

partida do nosso estudo, o conselheiro tutelar participou da mediação do conflito em 

uma reunião na escola, como relata a coordenadora pedagógica e a professora. 

 

[...]Tive que conversar. Como tava difícil a conversa com a mãe e o 
pai, eu disse: “não, a gente vai ter que chamar o conselho tutelar”. 
Ela[mãe de Marcos] não ouvia a gente. Ela diz que não tinha ninguém 
ali, pra, dizia à ela, o que é que tinha que ser feito. Eu disse: “mãe, a 
gente vai conversar”. Com o amparo do conselho tutelar, eu até, a 
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gente convocou eles lá, pra validar a reunião ou pra ter um outro olhar 
também da situação. Entendeu? Porque assim, ela poderia dizer que 
a gente forjou tudo aquilo. Que foi tudo mentira. Porque ela, ela 
também era assim. Você conversava uma coisa com ela hoje, no outro 
dia ela já vinha e dizia outra. Que aconteceu outra coisa. Então eu 
precisava de outras pessoas pra ouvir. O conselheiro, eu acho que é 
Saulo. Eu não me lembro o nome dele não. A gente pediu o conselho, 
pegou o conselho da escola e pediu o conselho tutelar. E aí, quando 
o conselho tutelar chegou, a gente deixou, que é, a professora 
relatasse o que foi que aconteceu. Ela falasse impressão e ela 
começou dizendo, que o menino agrediu ele. Que o menino, é, teve 
bullying. Que ocorreu bullying na escola. Ela não tá errada. Entendeu, 
Isael? O bullying acontece constantemente, entendeu? Mas isso não 
é motivo pra ele enforcar uma criança ou colega. Nesse dia só foi ela. 
A mãe de Tiago demorou uma semana pra aparecer lá. A gente 
marcou de novo com as duas. Precisava ter todos eles. Até pra Tiago 
colocar e a mãe até assumiu que Tiago também errou. A gente 
precisava tratar da situação e ver onde é que tava erro. Entendeu? E 
todo mundo assumiu sua parcela de responsabilidade, da sua ação. E 
até de condução da situação. Porque já havia existido outro incidente, 
que eu tinha registrado no meu. Eu disse: “ó, mãe, a gente já tinha 
conversado. Lembra?” Aí: “já, pró, mas estão agora, já rotulando meu 
filho aqui dentro”. E não é. E depois, no momento da reunião, ela 
relatou, que no Maranhão, se envolveu numa briga, que ele bateu na 
professora. Quer dizer, a gente não sabia disso. Mas é uma 
informação, que ele poderia. (Coordenadora Pedagógica) 
 
Conversamos com a família [de Marcos], ele não permaneceu mais na 
sala, ele foi trocado de turma porque a família assim o quis também. 
A família do outro menino, do que foi agredido. E o outro também, que 
agrediu, em nenhum momento mostrou arrependimento, ele disse que 
faria de novo. Junto com o Conselho Tutelar, junto com os pais, a 
direção. Então, vimos que era melhor ele ir para a outra turma, para 
evitar outro tipo de agressão da forma que ele fez, que ele já ficou com 
rixa em relação ao outro menino. (Professora 3) 

 

Nesses relatos, a presença do Conselho Tutelar na reunião entre diretora, 

professora, coordenadora pedagógica, famílias e estudantes, cumpre a função de 

legitimar as decisões tomadas pela gestora da escola: “com o amparo do conselho 

tutelar”, “a gente convocou eles lá, pra validar a reunião”, “ter um outro olhar também 

da situação”. Desse modo, além de buscar garantir os direitos das crianças, os 

conselheiros precisam, também, preservar a função social da escola. Esta, na visão 

da coordenadora pedagógica, estaria ameaçada pelo empoderamento da mãe de 

Marcos, já que ela tinha participado das eleições como candidata a conselheira tutelar 

em seu estado de origem: “Porque assim, ela poderia dizer que a gente forjou tudo 

aquilo. Que foi tudo mentira”. 
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Outro ponto a ser mencionado, é que, apesar de o bullying ser uma prática 

recorrente entre estudantes, não era o “motivo pra ele [Marcos] enforcar uma criança 

ou colega”. Segundo Lima, Prado e Souza (2014, p. 69), “Bullying é uma palavra que 

se tornou comum para nomear diversos tipos de humilhação e assédio que ocorrem 

com frequência preocupante”. Outro dado importante é o histórico de agressão de 

Marcos em relação a sua ex-professora, no Maranhão, que preocupava à 

coordenadora pedagógica. Esta ocorrência escolar influenciou no modo como o caso 

foi conduzido, o risco de o estudante repetir as agressões e continuar sendo vítima de 

bullying por parte dos colegas de sala, justificando a transferência de Marcos para 

uma nova sala: “E Marcos, que agrediu, em nenhum momento mostrou 

arrependimento, ele disse que faria de novo. Junto com o Conselho Tutelar, junto com 

os pais, a direção”. Nesse caso, Marcos foi encaminhado para ser acompanhado pelo 

CRAS. O acompanhamento desse aluno foi uma condição para a sua permanência 

na escola. Nessa direção, Fernandes (2009) defende:  

 

[...] muitas vezes os pais querem, mas não tem condições ou recursos 
para exercer devidamente o pátrio poder, assim, o Conselho Tutelar 
deve aplicar a medida de inclusão em programa comunitário ou oficial 
de auxilio à família, a criança e ao adolescente, pois é dever do 
município possuir uma política de assistência social onde a criança e 
o adolescente tem prioridade absoluta e caso esta política seja 
inexistente ou deficiente cabe ao Conselho Tutelar providenciar para 
que ela se efetive com qualidade (FERNANDES, 2009, p. 4795). 

 

Nessas análises, a decisão pelo acompanhamento do caso, no campo da 

assistência social, através do encaminhamento do Conselho Tutelar, aplicado ao caso 

de Marcos, foi uma das possíveis estratégias de articulação entre escola, Conselho 

Tutelar e CRAS na abordagem da queixa escolar. Feitas essas considerações, e com 

o objetivo de compreender a estratégia de recorrer a assistência social nesse 

processo de acompanhar o adolescente e a família, analisaremos, na seguinte seção, 

os diferentes níveis de intervenção na assistência social.  

 

3.3.2.1.3 Assistência Social  

 

 Quando pensamos em assistência social como garantia de direitos, na busca 

pela igualdade de condições de vida e o exercício de cidadania, devemos também 

analisá-la em seus diferentes níveis. Primeiro, lutar pela garantia de direitos básicos 
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e fundamentais para a vida social; segundo, quando esse direito é violado, promover 

a proteção das “vítimas” e o adequado encaminhamento e acompanhamento delas. 

Em nosso estudo, vamos, então, analisar essa assistência em relação aos 

adolescentes e as suas famílias, como uma estratégia utilizada pelas escolas pela via 

do encaminhamento para o CRAS e o CREAS. Veremos que, em relação ao caso 

Marcos, a coordenadora pedagógica reiterou o quanto a contribuição da rede 

socioassistencial foi fundamental para lidar com o acompanhamento.  

 

[...] Então assim, tem alguns casos que a gente encaminha, né? 
Como tem alguns casos de alguma, de alguma conduta que não 
é aceita normalmente na convivência. E que a gente precisa, né? 
De um olhar de outro profissional. Então assim, todos que a 
gente achou que precisava de, precisava de um olhar, a gente 
lhe encaminhou. “− Vai no CRAS, procure. Tem outra coisa. Vai 
lá, procure. Tem, tem, um psicólogo que é ótimo. Você vai 
conversar, faça um atendimento, procure um outro especialista. 
Não fique apenas na impressão da coordenadora. Que é muito 
limitada”. Eu só posso ver do pedagógico. Mas eu gostei muito 
de ter conduzido o, o, os meninos pra lá. E você ter se importado 
e vim à escola. Isso é raro, Isael, né? As pessoas querem tratar 
o caso lá, mesmo porque você tem um universo de coisas muito 
grandes pra tratar, aí a gente não vai culpar os outros que não 
foram, né? Cada um tem o seu universo de problemas e 
situações pra resolver. Mas foi à escola, se importou com o caso, 
acolheu os casos que a escola indicou. Isso é uma parceria que 
tá dentro da comunidade e que a gente precisa ter, né? 
Enquanto os órgãos todos não se unirem, né? As três escolas. 
Eu sempre falo: os meninos que tinham saído, os meninos que 
vinham da creche, a gente precisa ter um diálogo com o 
professor que é da creche. E é raro isso. Então assim. Eu gostei 
muito e ajudou muito, né? A conversa, eu não sei qual foi o nível 
da conversa, ne? Que você teve com, com, Marcos, mas ele 
começou também a se desarmar mais, ele voltou pra escola. A 
gente mudou ele de sala, mas ele mudou a conduta um pouco. 
A mãe ficou mais calma. (Coordenadora Pedagógica 2)  

 

Elegemos essa narrativa porque explicita a percepção do CRAS na visão da 

coordenadora pedagógica. Identificamos, também, que a escola tem critérios para 

definir os estudantes que devem ou não ser encaminhados para o CRAS. O estudante 

que apresenta conduta que se desvirtua do modelo ideal de aluno, disciplinado, é 

direcionado para a assistência social.  Essa “conduta que não é aceita normalmente 

na convivência”, “precisa de um olhar de outro profissional”. Esse olhar, a que se 

refere a coordenadora, é o olhar do “psicólogo”, o profissional que ajuda a família a 

ter uma compreensão sobre a problemática. Nesse caso, recebi o encaminhamento e 
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fiz uma articulação com a escola para compreender como essa queixa escolar foi 

construída. É esse olhar do “especialista”, o olhar clínico por meio da escuta, ajuda a 

refletir acerca da primeira “impressão da coordenadora”. Essa impressão dos 

acontecimentos, na visão da interlocutora, “é muito limitada”, porque “ver o 

pedagógico”, restrito à esfera escolar, formativa.  

Não obstante, a dimensão da subjetividade está ao alcance da visão da 

coordenadora, mas ela acredita que pode ser aprofundada pelo “especialista”. 

Reconhece que existem elementos subjetivos que não podem ser negligenciados no 

processo formativo do adolescente. Ao receber o encaminhamento do caso, o 

psicólogo, “ao ter se importado em vim à escola”, mostra que o trabalho é realizado 

em “parceria”, que busca superar a fragmentação e a visão reducionista do 

psicologismo, possibilitando uma ampliação do olhar sobre o caso. A coordenadora 

pedagógica avaliou o nosso trabalho com um tom mais positivo do que comumente 

faria, o que não invalida a sua percepção positiva do desfecho do caso e que a 

conduta adotada com a família e o resultado da intervenção teve impacto por meio da 

atuação do CRAS.  

Nesse contexto, ao invés de realizar novos ciclos de encaminhamentos para 

outros serviços, produz-se uma ruptura com essa abordagem porque que se volta 

para a escola para entender como essa queixa foi construída. Sobre isso, Souza 

(2007) considera que os psicólogos ampliam e aperfeiçoam intervenções que incluem 

às escolas. Essa forma de trabalho tem ajudado a problematizar e reverter os 

funcionamentos institucionais que produzem o fracasso escolar e os diversos 

encaminhamentos de estudantes para atendimentos psicológicos nas instituições 

externas à escola. 

 Superar a “impressão da coordenadora, que é muito limitada”, significa que 

não há preparo para lidar com essas demandas psicológicas. Segundo Zelmanovich 

(2014):  

 

Mestres, professores declaram não saber lidar com o que emerge 
como um fora de cena, e que se deixa escutar na insistência de dois 
sintagmas: “não me prepararam para isto” e “esta não é minha função”. 
Vemos esses retratos do mal-estar como indícios da impotência de 
ambas as operações que se apresentam como um não saber-fazer, 
uma falta de saber constituído que, do lado do escolar, se traduz em 
reduções horárias ou pedidos de presença de familiares no horário 
escolar para que contenham seus filhos, ações que ativam circuitos de 
segregação educativa. Por sua vez, as famílias costumam impugnar 
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essas respostas pela via da reclamação, da ameaça, da invectiva ou 
da confrontação quando são interpeladas em sua própria impotência 
com respeito à sua função simbólica. (ZELMANOVICH, 2014, p. 184) 

 

Quando as famílias são encaminhadas para acompanhamento, a 

coordenadora pedagógica critica o fato de “as pessoas [psicólogos] querem tratar o 

caso lá”, isolado, reduzido ao atendimento individual na instituição, sem estabelecer 

articulação com aqueles que realizaram o encaminhamento. Para justificar esse 

posicionamento, a coordenadora supõe que as condições de trabalho do psicólogo, o 

volume de atendimento, as prioridades dos casos podem interferir nesse processo de 

interlocução: “Mesmo porque você tem um universo de coisas muito grandes pra 

tratar, aí a gente não vai culpar os outros que não foram, né? Cada um tem o seu 

universo de problemas e situações pra resolver”.  

A “parceria” que é ressaltada no trecho: “tá dentro da comunidade e que a gente 

precisa ter” foi apontada como um elemento chave na resolução de uma demanda da 

escola. Nessa visão, “enquanto os órgãos todos não se unirem”, o trabalho de cada 

setor fica comprometido e, de certo modo, também implicará na vulnerabilidade do 

ponto de vista programático. Nesse contexto das parcerias, a partir do “diálogo com o 

professor”, considerar a escola nesse processo da construção da queixa pode ser uma 

das estratégias positivas.  

Essa articulação entre as diferentes políticas públicas – educação e assistência 

social - tem sido necessária para lidar com a complexidade dos fenômenos sociais. 

Alinhando-se a essa noção, Reis, Giugliani e Pasini (2012) afirmam que:  

 

Trabalhar na conjugação das políticas intersetoriais a partir do 
território é uma potencialidade que faz da assistência social 
protagonista dessa tarefa. Isto porque é esta que, a partir da proteção 
social básica, está inserida no território e, portanto, mais próxima das 
comunidades mais vulnerabilizadas. (REIS; GIUGLIANI; PASINI, 
2012, p. 157) 

 

Essa visão do acompanhamento das famílias no território, e o modo como a 

assistência social deve lidar com o atendimento e o encaminhamento do caso do 

adolescente, ficou bem caracterizado no atendimento a José, realizado pela 

assistente social do CRAS. 

 

O José relatou que tinha uma expectativa de vida, assim, queria sair 
da escola, ir pra um curso profissionalizante, ter uma profissão, ter 
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uma casa, um carro. Eu achei lindo o sonho dele. Então, a partir daí, 
me deu esperança de que aquele jovem tinha uma expectativa, e que 
a gente tinha que fazer alguma coisa, pra que aquela expectativa 
viesse a acontecer. Não ficasse só no, no papel, né? E não se 
desenvolver e frustrar. Porque a pior coisa do mundo, eu acredito, é 
você possibilitar, falar que vai fazer alguma coisa pra aquele menor, e 
de repente, você não faz. Aí frustra. Aí vai fazer com que ele se revolte. 
E possa, a vir, a cair no risco. (Assistente Social Proteção Básica)  

  

 Nessa narrativa da assistente social, o atendimento de José no CRAS, pode 

revelar as perspectivas dele em relação ao seu futuro, como “sair da escola” para 

concluir a formação inicial, poder iniciar um “curso profissionalizante”, e, a partir de 

“uma profissão”, por ter acesso aos bens de consumo, como “casa” e “carro”. Segundo 

Liebesny e Ozella (2002), quando questionamos sobre o projeto de vida de um 

adolescente, devemos estar atentos para as condições nas quais esse projeto é 

construído, considerar as possibilidades subjetivas. Estas são possíveis, portanto, a 

partir das atividades externas, nas relações sociais. É preciso questionar que 

condições são oferecidas para que o adolescente consiga construir qualquer projeto 

de vida diferente daquele no qual vive e sobrevive. Vale ressaltar que José reside em 

uma pequena casa, com dois cômodos, precária, nos fundos de uma área residencial 

de sua família e aguardava a liberação de um apartamento do Programa Habitacional 

Minha Casa Minha Vida. Logo que recebesse o imóvel, passaria a morar em outro 

bairro junto com o irmão e a sua mãe, como foi relatado na entrevista, no CRAS.  

Nesse atendimento, o papel da assistente social seria garantir o acesso do 

adolescente ao curso profissionalizante, e assim o fez. O encaminhou para o curso de 

Caldeireiro realizado pelo PRONATEC. Ressaltamos a fala da assistente social, que 

devia “fazer alguma coisa, pra que aquela expectativa viesse a acontecer. Não ficasse 

só no, no papel”. Isso explicita o esforço para incluir o adolescente na rede 

socioassistencial e poder sair do “papel”, porquanto nem sempre essa garantia de 

direito está acessível, disponível a todos. Destaca-se o fato de que a não garantia de 

direitos pode levar o adolescente a “frustrar-se” e, portanto, “aí vai fazer com que ele 

se revolte”, e essa revolta por não conseguir atingir os objetivos pode induzi-lo “a cair 

no risco”. Nesse contexto, a preocupação seria com o fato de José continuar 

envolvendo-se com os outros adolescentes da comunidade que praticavam atos 

infracionais e vendiam drogas.  

Essa garantia de direitos é um campo de atuação de diversos profissionais. 

Nesse contexto, a proteção social básica deve assegurar o acompanhamento e a 
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assistência para a prevenção. Quando ocorre a violação dos direitos em situações 

que envolvem maus tratos, negligência e violência contra a criança e o adolescente, 

os casos são direcionados para o CREAS, ao atendimento especializado.  

 

Olha, temos um adolescente encaminhado diretamente da escola [...] 
A mãe dele chegou aqui com um documento e me dizendo que ele, 
que a professora pediu que ele viesse, que fosse acompanhado aqui 
no CREAS, porque ele tava muito agressivo na escola e ela não sabia 
o porquê. O que tava motivando tudo isso. E aí, não é o nosso foco 
ainda, porque ele não estava em situação de violação de direito, mas 
nós abraçamos a causa no sentido de entender o que tava por trás 
dessa agressividade dele. Eu atendi ele junto com o psicólogo que não 
tá mais aqui, né? [...] E na verdade esse menino, ele sofria violência 
doméstica em casa por parte do padrasto. Ele se sentiu acolhido aqui 
no CREAS quando tava já sem possibilidade de voltar pra escola, ele 
começou se empenhar mais, né? Diante dos aconselhamentos e tudo, 
todos, as atividades que nós desenvolvemos aqui, ele gosta de 
participar. E a agressividade que o padrasto tem com ele vem de 
algumas ações que não entende o próprio adolescente, a própria 
criança. Né? Então ele não pode tomar isso como referência. Apesar 
desse convívio que ele tem em casa, repetir na escola. Porque a pouco 
tempo, final do ano, a pouco tempo não, final do ano passado, ele se 
expressou, ficou afastado daqui do CREAS durante um período, que 
a gente tava sem atividade, mais uma vez. E aí ele colocou tudo que 
ele tava sofrendo em casa na escola. Ele quebrou coisas na escola, 
rasgou livro, ele bateu no professor, ele não respeitou nem sequer a 
diretora, né? Que é a referência da escola, né? Sempre tem a diretora, 
tem aquele respeito, ele não teve. E nem mesmo o segurança, o vigia 
da escola não conseguiu conte-lo. E, aí, nós trouxemos ele de novo, a 
mãe ligou desesperada, pegamos ele de novo pra poder entender o 
que estava acontecendo, e ele mais uma vez disse que, pra nós: “− 
pergunte a minha mãe”. “− E qual foi o seu problema?”. “− Foi o meu 
padrasto”. “− E o que foi que aconteceu?”. “− Pergunte à minha mãe”. 
Então é uma coisa que ele guarda com ele, mas que, por algum 
motivo, ele também não revela. Só num realmente efetivo 
acompanhamento psicológico, pra ele tá trazendo questões que no 
social não pode intervir. (Assistente Social da Proteção Especial) 

 

 O relato acima apresenta algumas problemáticas em relação ao 

encaminhamento da queixa escolar. O encaminhamento foi feito diretamente para o 

CREAS, ou seja, não passou pelo crivo do Conselho Tutelar, de modo que qualificasse 

o caso como violação de direito. Esse argumento justificava o não acompanhamento, 

uma vez em que a queixa (“porque ele tava muito agressivo na escola e ela 

[professora] não sabia o porquê. O que tava motivando tudo isso”) não se 

caracterizava como caso passível de atendimento pelo CREAS. Não obstante, a 

assistente social, junto com o psicólogo, considerou que mesmo que não se tratasse 
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do “nosso foco ainda”, afirma “nós abraçamos a causa no sentido de entender o que 

tava por trás dessa agressividade dele”. Esse acolhimento do caso levou a identificar 

que “na verdade esse menino, ele sofria violência doméstica em casa por parte do 

padrasto”. A agressividade que o adolescente manifestava na escola era uma das 

consequências da violência a que era submetido em sua casa. No relato, percebemos 

que o estudante confronta as figuras de autoridade da escola: “ele bateu no professor, 

ele não respeitou nem sequer a diretora, né? Que é a referência da escola, né?”; “E 

nem mesmo o segurança, o vigia da escola não conseguiu contê-lo.”. Esse nível de 

confronto, através do comportamento agressivo, também era uma forma de expressar 

esse mal-estar vivenciado na relação dual com o padrasto. 

 O caso aponta que a estratégia de acolhimento dos profissionais do CREAS foi 

um divisor de águas no atendimento e acompanhamento do caso. O adolescente “se 

sentiu acolhido aqui no CREAS quando tava já sem possibilidade de voltar pra escola, 

ele começou se empenhar mais, né?”. A narrativa “trouxemos ele de novo”, “pra poder 

entender o que estava acontecendo”, indica que este foi mais de um episódio de 

agressão. Na tentativa de compreender as razões dos encaminhamentos constantes 

ao serviço, a assistente social questiona o problema do adolescente. Esse parece 

possuir um segredo quando relança a questão: “pergunte à minha mãe”. No 

entendimento da técnica, trata-se de “uma coisa que ele guarda com ele, mas que, 

por algum motivo, ele também não revela. Só num realmente efetivo 

acompanhamento psicológico, pra ele tá trazendo questões que no social não pode 

intervir”. Nesse contexto, surge um limite da intervenção e da necessidade de o 

adolescente ter uma escuta individual para ajudá-lo a expressar-se e dar novas 

significações à violência na escola e aquela a qual é submetido em sua casa.  

Para compreender a experiência desse adolescente, vale ressaltar que 

Monsano (2010) tece reflexões acerca da crise de autoridade que a escola enfrenta e 

dos diversos agentes buscam colocar a escola em funcionamento. Charlot (2002) 

tinha anunciado que essa violência que interfere no cotidiano da escola tem grandes 

consequências, uma delas é o clima de insegurança no ambiente escolar. A esse 

respeito, Aquino (2011) indicia outra perspectiva com o objetivo de desnaturalizar esse 

espectro normativo que circula nas práticas escolares contemporâneas e os discursos 

equivocados sobre a indisciplina do estudante. Esse discurso não apenas reitera, mas 

coloca em evidência uma demanda acirrada de disciplinamento das vidas escolares. 
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O disciplinamento dos estudantes não constitui demanda exclusiva da escola. 

Em algumas situações, a família também necessita da intervenção institucional. 

Quando os adolescentes têm seus direitos violados, quando nenhum adulto 

responsabiliza-se pelo menor, caberá ao Estado, através dos seus agentes, 

responsabilizar e implicar a família. O exemplo, citado em seguida, mostra a 

negligência a que José esteve submetido e como o CREAS também interveio no caso.  

 

[...] foi denunciado, nós acompanhamos as denúncias que vem do 
disque 100. Que ela estava em situação de negligência. E nós fomos 
acompanhar o caso, e nos deparamos com a situação de José e o 
irmão Antonio. Ambos estavam sofrendo violência também dentro de 
casa, né? Com o pai, não, com o marido da tia dele. A tia que era 
responsável por eles e pela mãe, né? Que tinha o documento. Aquele 
termo de consentimento. Ele tem, ele, ela tinha isso. Mas por depender 
muito dessa família, até o espaço em que eles moravam, pertencia a 
ele, ao marido da tia, eles eram colocados com freqüência pra fora de 
casa, chegou um período que até a, a luz da casa foi cortada. Era 
muito agressivo mesmo. E aí esse menino (José) também não ia bem 
na escola, o irmão maravilhoso (Antonio). Todos gostam dele na 
escola por ele ser um menino muito carinhoso, muito prestativo, mas 
sentar pra estudar, realmente ele não consegue. (Assistente Social 
Proteção Especial) 

  

Esse relato mostra outro tipo de violência que ocorre pela “situação de 

negligência”, chegando ao ponto de ser denunciado por um serviço do Disque 100. 

Na denúncia, comunicaram que “eles [José e Antônio] eram colocados com frequência 

pra fora de casa”. Embora tenham constatado a negligência, o “termo de 

consentimento”, na verdade, seria a guarda. Esse nível de violência que não era física, 

mas considerada violência psicológica - desrespeito, abandono - não ocorre sem 

consequências, pois os adolescentes também passaram a apresentar problemas na 

escola. Apesar do contexto e da história de negligência, José era “muito carinhoso”, 

“todos gostam dele”, e ele mostrou-se “muito prestativo”, o que denota comportamento 

de adaptação à escola, mas contraria a função da própria instituição educacional, já 

que não se interessava em aprender, ou seja, “sentar pra estudar, realmente ele não 

consegue”. Cumpre mencionar que os teóricos, ao abordarem a indiferença do 

estudante com a escola, discutem a falta de implicação do estudante nos processos 

de aprendizagem, os problemas de comportamento na escola, dificuldades de 

aprendizagem, mau desempenho escolar (MONSANO, 2010; BRAGA; MORAIS, 
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2007), sobretudo que essas situações se tornam ocorrências relativas a adolescentes 

(LIMA; PRADO; SOUZA, 2014). 

 Percebemos que a Assistência Social, através de seus agentes, psicólogo e 

assistente social, nos seus diferentes níveis de proteção, busca acompanhar os 

estudantes envolvidos com a problemática da queixa escolar. Esse acompanhamento 

também tem sido realizado em meio a um conjunto de problemas que envolve 

condições de trabalho e a ausência de recursos materiais, também em outras esferas 

da rede, segundo o relato a seguir.  

Nós temos uma dificuldade aqui com, com o transporte, deslocamento 
da equipe, para realizar atividades, então ficava realmente no contexto 
de estar visitando a família, estar orientando, indicando aos 
adolescentes para eles participarem das atividades sociais, assim, que 
fossem absorvidos. Tanto a nossa área aqui da assistência, quanto, é, 
da, do contexto escolar, poderia garantir a eles, esses, esse 
acompanhamento, mas enfim, eu nesse, no caso deles, por conta 
dessas dificuldades, é, realizar os serviços da assistência, nós 
perdemos um pouco de contato com os meninos, que revela por um 
outro lado também, é, uma certa pobreza também, da gente, não é? 
Da nossa condição de enfrentamento dessas vulnerabilidades, né? 
Nós vamos para elas, de um certo modo, vulneráveis. É, assim, em 
termos profissionais, aqui na hora da atuação, porque quem está em 
cima disso são os psicólogos, são os assistentes sociais, pedagogos, 
equipe técnica, que vai lá nos lugares, preenche os cadastros, vai 
entrar diretamente em contato com as famílias, mas também da, da 
estrutura onde nós vamos operar. Né? A empresa. Nós fazemos parte 
de uma empresa,né? Então a condução dessa empresa, ela também 
é vulnerável, ela também está pobre de, de, de seus comportamentos, 
vamos dizer assim, para ir enfrentando. Mas vem sendo feito, né? O 
enfrentamento vem sendo feito, nós temos vencido muitas batalhas, 
mas assim, eu creio que essa parte, é mais devagar. Que é a parte da 
operacionalização. Como vai trabalhar o psicólogo, na equipe técnica 
e também na própria política pública. Falta algumas questões aí, que 
requer para nós técnicos, profissionais da área, mas também aos 
gestores, né? Dessa empresa, ter é, essa, se chama educação 
permanente. Que é estar estudando de forma contínua, como 
operacionalizar os instrumentos que se tem para erradicar a pobreza, 
para diminuir a vulnerabilidade dessas famílias. (Psicólogo da 
Proteção Especial). 

 
Tá tudo errado. É, são, o sistema, por exemplo: se a gente depende 
do conselho tutelar hoje, é, nós temos uma rede de proteção. Se a 
gente depende da delegacia, é muita dificuldade. A gente pra ser 
atendido junto com o adolescente lá, é, é, é uma espera, assim, as 
vezes uma tarde toda, uma manhã toda, passa a noite lá. Né? Um, os 
CRAS, o CREAS com dificuldade de estrutura, tanto física quanto de 
profissionais. Né? A promotoria pública, os, os, nós fazemos 
encaminhamentos, esbarra, fica por lá, a gente não tem o retorno 
daquele, daquela situação. Então é muito complicado. Sabe? Por 
conta disso. A rede de proteção e judicial não funciona como deveria 
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funcionar. Então eu acho que tá tudo errado nesse sentido. Né? 
(Conselheiro Tutelar 1) 

 

Esses dois relatos apresentam um ponto em comum, descrevem as 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais e mostram como esses impasses afetam 

diretamente a assistência aos usuários da política de assistência social. As 

dificuldades apontadas “com o transporte, deslocamento da equipe, para realizar 

atividades” interferiram na garantia do “acompanhamento” e a prestação dos “serviços 

da assistência”. Esses entraves levam a outro problema, pois a equipe de referência 

perde “um pouco de contato com os meninos”. Essa descontinuidade do atendimento 

de modo direto interfere na resolução dos casos. O modo como o serviço é prestado 

“revela por um outro lado também, é, uma certa pobreza”. Essa pobreza identificada 

está relacionada à falta das condições mencionadas, pobreza essa que, de certo 

modo, tornam os profissionais também “vulneráveis”, porque “na hora da atuação”, a 

“equipe técnica vai entrar diretamente em contato com as famílias”, mas percebem 

que a “estrutura", ou seja, o serviço público “onde nós vamos operar”, enfrenta as 

próprias “vulnerabilidades” desde o momento em que foi criado.  

As colocações: “O enfrentamento vem sendo feito”, mas tem sido visto como 

um processo “devagar”, de “espera”, “é muita dificuldade”, sugerem lentidão, 

concomitantemente em que os casos atendidos exigem efetividade, na “parte da 

operacionalização”. Em outro momento, o relato “A gente pra ser atendido junto com 

o adolescente lá, é uma espera, assim, às vezes uma tarde toda, uma manhã toda, 

passa a noite lá”, mostra que o adolescente não tem prioridade, mesmo estando 

acompanhado do conselheiro tutelar. Essa morosidade do “sistema” da “rede de 

proteção” atinge o sistema judiciário. Por exemplo, “a promotoria pública”, tem sido 

um entrave para o conselho tutelar, pois os “encaminhamentos, esbarra, fica por lá, a 

gente não tem o retorno daquele, daquela situação”. Nesse exemplo, não seria a falta 

de recurso, mas a ausência de interlocução entre as diferentes esferas dos poderes 

que contribuem para o distanciamento entre os serviços. Os recursos escassos 

resultam em um atendimento precário. 

Chama a atenção, no segundo relato, para as condições concretas do trabalho, 

pois “falta algumas questões” “que requer atenção dos técnicos, profissionais da área, 

mas também aos gestores”. A narrativa sugere que a responsabilidade é 

compartilhada envolve os profissionais da assistência, embora a crítica recaia sobre 
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o Estado responsável pela gestão dos serviços públicos através da transferência de 

recursos e da devida atenção aos serviços. Nesse mesmo contexto, o serviço é visto 

tal como uma “empresa”, sugere então que se tenha “educação permanente”, “estar 

estudando de forma contínua” para compreender “como operacionalizar os 

instrumentos”. “Para diminuir a vulnerabilidade dessas famílias”, precisa-se rever a 

tanto a pobreza do serviço prestado como a pobreza material dos usuários. Esse 

descrédito para com os serviços públicos leva a uma visão pessimista, pois “não 

funciona como deveria funcionar”. Portanto, os profissionais consideram o trabalho 

ineficiente. 

A falta de recursos materiais e o suporte da equipe para lidar com a queixa 

escolar, a ausência de celeridade no atendimento e resolução do processo judicial, 

assim como as burocracias do sistema, são agravantes identificados como 

componentes cruciais que interferem na vulnerabilidade (programática). Essas 

dificuldades apontadas têm sido problematizadas nos estudos de Reis, Giugliani e 

Pasini (2012). Segundo essas autoras, a precarização das condições de trabalho dos 

profissionais da assistência social no campo das políticas públicas, a fragilidade dos 

contratos de trabalho, além dos altos índices de frustrações e adoecimentos dos 

técnicos apontam para a necessidade de fortalecimento das equipes e a consolidação 

as políticas sociais implementadas pelo Estado. Raichelis (2011) é afirma, então, que 

essas relações entre trabalho também produzem adoecimento, na medida em que 

repercute na saúde física e mental dos trabalhadores, nas formas de objetivação e 

subjetivação do trabalho no Sistema Único de Assistência Social. Veremos, na seção 

seguinte, a estratégia do Livro de Ocorrência Digital como uma ferramenta no 

processo de controle e disciplina do estudante na escola.  

 

3.3.2.2 Livro de Ocorrência Digital 

 

O Livro de Ocorrência Digital tem sido uma estratégia desenvolvida pelo 

município de Camaçari para lidar com a queixa escolar. Esse recurso surgiu como 

consequência da intervenção do Observatório de Segurança do Programa Nacional 

de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, e está sob a gestão da Secretaria 

de Educação de Camaçari. O serviço dispõe apenas de uma pedagoga responsável 

pelo registro e acompanhamento dos casos nas escolas.  
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O município de Camaçari possui mais de 100 escolas que, obrigatoriamente, 

diante de alguma ocorrência escolar, devem registrar o caso e aguardar as 

intervenções que são mediadas pela pedagoga com a ajuda dos conselheiros 

tutelares e os demais serviços da rede. As ocorrências são identificadas da seguinte 

forma: integridade física e moral que envolve brincadeiras violentas entre alunos, 

bullyng, agressão física com o colega, gestos indecorosos na sala de aula, homicídio, 

sequestro, namoro na escola de forma indecorosa, estupro, atentado ao pudor, porte 

de arma branca, porte – arma de fogo; depredação do patrimônio público, roubo à 

escola, furto à escola, pichação; furto à pessoa, roubo de veículo, furto de veículo, 

roubo à pessoa, uso de álcool e substâncias ilícitas, porte, tráfico e consumo de 

drogas; aluno ausente da sala de aula, atitude apática na sala de aula, baixa 

frequência, evasão escolar, invasão à escola, atropelamento e tumulto na sala de 

aula. 

Os registros realizados pelos coordenadores pedagógicos, no Livro de 

Ocorrência Digital, tem sido uma estratégia de intervenção que articula diferentes 

ações segundo o grau de complexidade de cada caso. A falta do registro, que ocorre 

por motivos diversos, influencia na tomada de decisão dos atores envolvidos com a 

queixa escolar. A ausência do registro não significa que os professores são 

negligentes com o caso. Pelo contrário, tomam a decisão antecipada, por exemplo, 

encaminham o estudante, não porque desacreditam na intervenção da pedagoga 

responsável pelo Livro de Ocorrência, mas, porque as respostas desse atendimento 

levam tempo, uma vez que existe apenas uma profissional para atender a rede 

municipal. Em algumas situações, a falta de registro ocorre pela falta de internet ou 

porque a coordenadora ou gestora da escola realizou o registro somente no livro 

(caderno) da escola. O registro digital é um instrumento que permite tanto observar os 

níveis de violência nas escolas, bem como intervir. 

 

O livro de ocorrência digital é uma ferramenta, né? Que veio aqui pra 
Secretaria da Educação através do PRONASCI, que é o, o Programa 
Nacional de Segurança Pública e Cidadania. Então o PRONASCI, 
através do primeiro o observatório da violência, né? Que o 
observatório da violência, aqui, está dentro do PRONASCI. Aí veio o 
observatório da violência, e é, na verdade a, a, o livro de ocorrência é 
como se fosse uma perninha, né? Dentro desse observatório, né? E 
aí veio pra Secretaria da Educação. E, e, aí é uma ferramenta 
especificamente, né? Da Secretaria da Educação. Porquê? Porque as 
coisas que acontecem nas escolas hoje, as escolas que estão 
cadastradas, no sistema, elas podem registrar o, a situação com o tipo 
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de ocorrência, quem foi que, que, que, quais foram os envolvidos na 
situação, se foi educando, se foi educador, se foi no entorno da escola, 
se foi dentro da escola, se foi no, no trajeto, a gente tem... e tem o 
relatório dessa situação. Então as escolas em Camaçari, 100 escolas 
registradas, elas tem essa possibilidade de registrar a situação e 
automaticamente quem tá cá do outro lado, é, rapidinho, se a escola 
registrou lá, eu, a gente que tá aqui, abre o livro todo dia, assim que 
chega de manhã, a primeira coisa que faz é abrir o livro. E lá tem a 
chamada da situação da escola. Aí a gente abre, vê o relatório, e na 
maioria das vezes a gente faz um encaminhamento, né? Que a gente 
chama aqui no livro, de andamento. A gente responde pra escola. É 
justamente esse registro da, da situação que aconteceu. Aí a chamada 
sai lá, no, quando eu abro o portal, tem lá: aditamentos. Aí tem nesse 
aditamento. Aí já sai o nome da escola, o horário, o dia. Aí eu vejo, 
abro, e vejo o relatório da situação que aconteceu. Quando eu acabo 
de ver o relatório, eu vejo qual é a situação da, da, que a escola 
registrou. E vejo que tipo de encaminhamento a gente pode fazer. A 
gente tá aqui pra contribuir com quem tá lá na escola no dia-a-dia. A 
gente tenta fazer. Agora a gente não precisa ser solicitado. A gente vai 
à escola, porque só pra você ter ideia, aquele livro de ocorrência, só 
tem eu. E são 100 escolas. Imagina se 100 escolas registram? Como 
é que eu vou dar conta? Né? Então eu sempre digo: “se você registra, 
me ajuda, porque eu consigo, através do registro, eu consigo entrar 
em contato com os outros equipamentos que a gente tem dentro da 
comunidade. (Pedagoga Especializada)  
 

Aí na verdade, às vezes, tem situações que não são registradas no 
livro. Às vezes acontece de o pessoal ir diretamente lá pra conversar 
com o Alfredo, que é o responsável por esse apoio ao educando. 
Então, às vezes tem algumas situações que, que vão pra lá. E, na 
maioria das vezes, Alfredo pede pra que as pessoas registrem essa 
situação. Porque, é, infelizmente as pessoas tem muito hábito ainda 
de, claro que como eu disse ontem: “pode escrever se quiser, mas 
acho que são dois trabalhos”. Mas se você quiser, estiver acostumado, 
você registra no livro de ocorrência mesmo da escola, esse de caneta 
e registra no digital, porque? Porque aqui no digital, vai dar uma 
possibilidade da gente se mobilizar melhor. Porque assim, eu vejo aqui 
uma situação que eu preciso de alguém da própria secretaria, eu já 
ligo, já encaminho, se preciso do conselho tutelar, eu já ligo pro 
conselho tutelar verificasse isso mais de perto. Então fosse fazer uma 
visita na, à família e averiguar isso de perto. Se eu preciso do 
Ministério Público, já ligo pro Ministério Público. Se é uma situação 
que é pra ser encaminhada pro CRAS ou pro CREAS, eu já ligo pra o 
CREAS, pra dizer: “olha, eu tenho uma situação que vai ser 
encaminhada pra aí” e tal e tal. Então, é, chega aqui, é o lugar onde 
as ocorrências chegam e a gente, a partir daqui a gente faz essa 
mobilização, né? Intersetorial. Procura, né? E a escola ela tem, como 
você disse. Na escola, quem geralmente registra é o gestor, o vice-
gestor e às vezes o coordenador, né? Às vezes, né? Mas na maioria 
das vezes é o gestor e o vice-gestor. (Pedagoga Especializada) 

 

Esses relatos ajudam a caracterizar a função objetiva do Livro de Ocorrência 

Digital. Também percebemos que a existência apenas de uma pedagoga tem sido 
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insuficiente para enfrentar a problemática em todas as escolas. O serviço já nasce 

apresentando sinais de insuficiência, pois não se pode efetivamente garantir que o 

registro pressupõe a intervenção imediata. A pedagoga reitera o quanto o registro é 

fundamental para direcionar as ações e as articulações com cada instituição que será 

acionada a partir do tipo de ocorrência, “a gente abre, vê o relatório, e na maioria das 

vezes a gente faz um encaminhamento”. Essa fala denota uma visão mais abrangente 

da rede, pelo próprio posicionamento da pedagoga em relação à percepção dos 

professores, diretores e coordenadoras pedagógicas que escrevem a ocorrência 

somente no livro (caderno). A pedagoga reitera: “porque aqui no digital, vai dar uma 

possibilidade da gente se mobilizar melhor”.  

Em alguns casos, não ocorrem registros, mas os estudantes são direcionados 

para um setor da Secretaria de Educação, o qual acolhe as demandas das escolas, 

“às vezes, acontece de o pessoal ir diretamente lá, pra conversar com o Alfredo, que 

é o responsável por esse apoio ao educando”. Essa estratégia de encaminhamento 

diretamente para as instituições, ou para o setor da Secretaria de Educação, sem 

antes realizar o registro digital, parece revelar certa descrença da escola em relação 

livro digital. Existe uma limitação concreta entre aquilo que está prescrito e as reais 

condições em atender as demandas das “100 escolas”. Então, a própria pedagoga 

mostra a sua descrença quando questiona também o seu trabalho, “imagina se 100 

escolas registram? Como é que eu vou dar conta?”.  

O Livro de Ocorrência Digital cumpre a função de “rastrear” os problemas na/da 

escola, pois os acontecimentos ao seu redor também fazem parte desses registros. 

Não obstante, questionamos por que se faz necessário um observatório de violência 

na escola pública. A agilidade prometida a partir do registro digital, quando as 

instâncias do Estado são acionadas, revela uma contradição, uma vez que, num 

contexto de 100 escolas, apenas uma pedagoga está disponível: “vejo aqui uma 

situação que eu preciso de alguém da própria secretaria, eu já ligo, já encaminho, se 

preciso do conselho tutelar”.  

A pedagoga informou, também, que os professores apresentam urgência 

quando solicitam ajuda por meio do Livro de Ocorrência. No entanto, a pedagoga 

especializada observa falhas no uso da ferramenta, como a falta do registro online 

pela escola e o descrédito que parte dos professores demonstra quando não vê 

resultados imediatos. A interlocutora descreve que os atendimentos, às vezes, levam 

tempo devido à lentidão do sistema público. Fonseca, Salles e Silva (2014) apontam 
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uma crítica importante. Na visão das autoras, esses registros têm pouca efetividade 

quando se analisa o processo de favorecimento da aprendizagem do estudante. O 

Livro de Ocorrência exerce uma função de disciplinamento e normalização, e as 

ocorrências tendem a ganhar um novo significado, pois ajudam a proteger a escola e 

os professores. Todavia, vale considerar que esta proteção tem sido mais simbólica 

do que efetiva. 

Alguns estudos abordam a problemática em torno da escola não se encontrar 

em posição privilegiada e os professores que se deparam com a violência: agressões 

dos estudantes e de pessoas do entorno da escola, mostrando que não há limites 

entre o ambiente escolar e extraescolar, e que a autoridade do professor está sendo 

rechaçada (CHARLOT, 2002; SIBILIA, 2012; MANSANO, 2010; VOLTOLINI, 2014; 

BATISTA, 2012). Para lidar com as dificuldades na escola, as intervenções, na visão 

dos professores, deveriam ser urgentes na mesma medida em que lidam diária e 

constantemente com os estudantes.   

Veremos que a dificuldade não consiste apenas na lentidão do sistema público 

em responder efetivamente os problemas enfrentados pela escola, mas, por exemplo, 

a ausência de registro devido à falta de internet que deveria estar disponível na escola. 

A falta desses registros pode, também, ser um elemento que induz a vulnerabilidade, 

do ponto de vista programático. 

 

Olha, é... na verdade, o que acontece é, se não foi registrado aqui 
[encaminhamento de José], a escola às vezes, alega falta de internet. 
Às vezes, na escola, esse portal, o programa em si, é um pouco 
pesado, então a internet, ela precisa tá bem, como é que eu digo? A 
internet boa, né? Pra que abra o portal. Às vezes, o que eles dizem é 
que não tem internet. Ou, às vezes, é que não teve tempo pra poder 
fazer o registro. Eu peço pra que registre. Dependendo da situação, 
eu vou à escola, né? Não, não conheço essa situação. Então, é, é, 
essa é uma das questões que a gente vem, é, é, discutindo, e a gente 
vem ne... quando eu caminho nas escolas, eu sempre faço isso, né? 
Eu sempre peço pra que deixe a gente a par. Eu não sei se essa 
situação, o pessoal do apoio ao educando tem conhecimento. Que 
pode ser que tenha. Alfredo, pode ser que tenha. Mas eu aqui não 
tenho nenhuma, nenhum registro, né? Falando dessa situação e não 
encaminharam nada pra mim. (Pedagoga Especializada). 

 
Conversando com ela [mãe de Marcos] porque, e até mesmo para o 
menino dela [Marcos], rolar uma oportunidade. Foi Mariana ou foi 
Alfredo, meu Deus? Eu não me lembro. Porque a gente passou os 
documentos. Todo o relatório que a escola fez, a Secretaria nos pediu 
e nós enviamos e através daquele relatório, eles foram convocados lá 
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para conversar. Eu sei que unindo essas forças que nós precisamos é 
que nós tivemos um resultado positivo, né?! (Diretora 2) 
 
Eu tenho um caderno de relatório, que assim eu chamo eles, e eu sou, 
eu sou muito cricri também, viu, Isael? Eu observo, eu chamo atenção, 
eu registro e digo: ‘olhe, eu registrei hoje, você vai assinar aqui, vai se 
responsabilizar pra isso não acontecer mais. Daqui a 15 dias, eu vou 
perguntar a pró se você já avançou, melhorou nisso. Se você não 
melhorou você vem de novo. E se você vir aqui de novo, vou chamar 
a ajuda de outras pessoas’. E aí, ‘pró, não’, e chorava, porque ninguém 
queria assinar o relatório. (Coordenadora Pedagógica 2) 

 

 O primeiro relato refere-se à história de José que fora encaminhado para o setor 

do Livro de Ocorrência Digital, mas, ao entrevistar a pedagoga responsável pelo 

processo, ela percebe que o caso não foi registrado pela escola. Não havia nenhuma 

ocorrência com o nome do referido estudante: “não conheço essa situação”. Em visita 

à escola desse estudante, a diretora apresentou 13 cópias de advertências aplicadas 

a José. Um histórico de longas reclamações dos seus professores. As justificativas 

para a ausência de registro digital foram os problemas com a transmissão de dados 

da internet.  

Observamos, no segundo relato, que a diretora afirma “nós tivemos um 

resultado positivo” em relação à abordagem do caso Marcos. Nesse sentido, o 

sucesso do encaminhamento do caso estava relacionado à complexidade do 

problema e ao número de profissionais envolvidos com a problemática. Enquanto José 

exigiu mais encaminhamentos e acompanhamentos, devido ao seu histórico de 

advertências e ato infracional, Marcos necessitou apenas da mediação entre a 

pedagoga especializada, o conselho tutelar e o CRAS. A reunião realizada na escola 

foi suficiente para resolver a ocorrência escolar.  

 Outra estratégia tem sido o caderno de relatório da coordenadora pedagógica, 

uma estratégia para responsabilizar o estudante na “ocorrência”: “Olhe, eu registrei 

hoje, você vai assinar aqui, vai se responsabilizar pra isso não acontecer mais”. Nesse 

exemplo, a coordenadora estabelece um prazo de observação do estudante e diz: 

“daqui a 15 dias, eu vou perguntar a pró se você já avançou, melhorou nisso”. O 

estudante entende que terá a obrigação de mudar o comportamento. Caso não 

apresente nenhum progresso, a coordenadora faz questão de enfatizar que vai 

“chamar a ajuda de outras pessoas”. Essa ajuda externa seria a visita da pedagoga 

especializada pelo Livro de Ocorrência Digital. Todavia, o estudante interpreta essa 

fala como sendo a presença do Conselho Tutelar. Esses dois agentes externos à 
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escola causam preocupação aos estudantes, uma vez que a visita de deles, ou 

ambos, na escola, vai implicar em uma advertência e ao mesmo tempo uma reunião 

com a família, a qual tomaria conhecimento dos problemas apresentados pelos filhos.  

 Esses relatos permitem-nos pensar que os registros no livro (caderno) e no 

Livro de Ocorrência Digital tem sido uma prática encontrada pelos professores para 

obter controle sobre os comportamentos e acontecimentos em sala. Essas ações 

pressupõem o cumprimento da função da escola:  

 

Desde sua origem a escola tem como missão primordial o 
disciplinamento de crianças e jovens, supostamente adequando-o ao 
convívio social [...] Para cumprir esta missão foram criados vários 
mecanismos de controle, disciplinamento e manutenção da 
autoridade. (FONSECA; SALLES; SILVA, 2014, p. 36) 

 

 São diversas as estratégias realizadas pela pedagoga com o objetivo de assistir 

as escolas e promover uma integração entre as diferentes instituições, quando surge 

uma queixa escolar. O relato que segue foi selecionado na tentativa de demonstrar os 

esforços que são feitos a partir de intervenções pontuais. 

 
Um dia eu fui pra uma escola e nessa escola, a gente, é, foram dois 
trabalhos diferenciados. Um dia foi à noite, né? Que a gente foi 
trabalhar justamente, que a Educação de Jovens e Adultos hoje tem, 
tem muito jovem dentro desse processo. Então os meninos querem 
logo, vão logo trabalhar e às vezes não. Aí, com 15,16 anos eles já 
querem ir pra escola no noturno, né? E assim, a gente não tem EJA 
[Educação de Jovens e Adultos] aqui durante o dia. A gente tem EJA 
à noite, os meninos vão pra noite. E aí essa coordenadora, ela acordou 
a gente pra fazer um trabalho, porque ela tava muito assim. Os 
meninos estavam muito inquietos, e às vezes, esse convívio 
geracional, os idosos, os mais, ficam chateados, porque esses 
meninos, os idosos já dizem: “ó, esses meninos veem pra cá pra 
bagunçar” e tal. E os meninos, que é a diferença de idade muito 
grande, e as vezes, existem mesmo esses conflitos. E nós fomos fazer 
um trabalho. Aí, pegamos o nosso grupo, foi trabalhar com os 
adolescentes, e outro grupo, foi trabalhar com os mais idosos. Então 
assim, foi um trabalho extremamente rico, porque quando chegou lá, 
é, esses meninos são, foram quatro adolescentes, participaram muito. 
(Pedagoga Especializada) 

 

Esse relato foi escolhido porque se relaciona à questão do trabalho na 

adolescência, como podemos notar no trecho “os meninos querem logo, vão logo 

trabalhar. Aí com 15,16 anos eles já querem ir pra escola no noturno, né?”. A mudança 

de turno implica em participar de outra modalidade de ensino, “Educação de Jovens 
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e Adultos (EJA)”.  A convivência entre adolescentes e outros estudantes (idosos) não 

é isenta de problemas. “Esse convívio geracional” é marcado por conflitos.  Os idosos, 

os mais, ficam chateados, porque os adolescentes bagunçam e tiram a atenção dos 

demais estudantes.” Os idosos retomam os estudos depois de longos anos afastados 

da escola. Portanto, não dispõem de tempo ocioso, como os adolescentes que podem 

“bagunçar”. Torna visível que os adolescentes reduzem a função da escola. Essa 

comparação entre idosos e os adolescentes mostra como cada grupo etário entende 

a escola e lida com a dimensão do tempo. Os adolescentes, do ponto de vista do 

desenvolvimento, podem usufruir mais do tempo, ao contrário dos idosos que tem uma 

percepção do tempo mais reduzida, dado o estágio evolutivo no qual se encontram. 

Para Rosenburg (2004), o tempo pode ser compreendido como um continuum entre o 

passado, o presente e o futuro. Não obstante, a maneira pela qual cada um usa o seu 

tempo no presente, no seu processo de autoconstrução, depende de algumas 

características peculiares de cada etapas do desenvolvimento humano, levando em 

consideração que a participação do tempo, nesse processo, não é uniforme. 

 

O conflito se estabelece, por um lado, pela incapacidade do próprio 
adolescente, por não estar devidamente instrumentado ainda, de 
tentar ver a sua própria realidade sob outras óticas; por outro lado, 
pelo despreparo dos adultos que, dispondo dessa capacidade, não 
sabem como usá-la no sentido de entender e dialogar com o 
adolescente. (ROSENBURG, 2004, p. 14) 

 

Ainda nessa discussão sobre as diferenças de idade e os conflitos oriundos 

dessa convivência no contexto escolar, identificamos o quanto a mediação desse 

conflito, a partir da intervenção da pedagoga, foi crucial para compreender e lidar com 

essas particularidades de uma sala de aula na modalidade EJA. “O nosso grupo, foi 

trabalhar com os adolescentes, e outro grupo, foi trabalhar com os mais idosos. Então 

assim, foi um trabalho extremamente rico”. Essa tentativa de conciliar diferentes 

interesses entre estudantes que interagem com colegas idosos na mesma sala de 

aula representa desafios, tanto para os professores, como para os demais atores da 

rede acionada.  

 

A escola também atravessa essas crises. Em seu interior, as reformas 
são recorrentemente propostas, em especial pelo Estado, no intuito de 
facilitar e promover os processos de aprendizagem, tornando-os 
acessíveis a um maior número de cidadãos. Pode-se dizer que parte 
significativa dessas reformas busca atender e encontrar saídas para 
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algumas queixas que são bastante recorrentes nessa instituição: a 
indisciplina dos alunos, o desinteresse generalizado pelo convívio 
coletivo bem como o pouco investimento desejante na aquisição e na 
produção de conhecimentos. Cada uma dessas queixas nos leva a 
pensar que as relações afetivas nela experimentadas vêm sofrendo 
transformações e, por estarem desgastadas, interferem de diferentes 
maneiras na organização dessa instituição social. (MANSANO, 2010, 
p. 208) 

 

 As dificuldades de adaptação do estudante à escola, a falta de disciplina, a 

perda do interesse pela aprendizagem, a necessidade de controle desses problemas 

por meio dos registros em livro digital e físico, têm sido justificativa para o 

encaminhamento de estudantes para os serviços especializados. Na seção seguinte, 

vamos descrever como tem sido esse trabalho de parceria com um serviço que 

atende, especificamente, a demanda da queixa escolar por meio de apoio 

psicopedagógico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, descrevemos os sentidos da queixa escolar atribuídos por 

professores, diretoras, conselheiros tutelares, psicólogo, assistente social, 

coordenadoras pedagógicas e por familiares. Durante o percurso de investigação 

identificamos diferentes e complementares repertórios interpretativos, prezando por 

sistematizar experiências concretas em torno do objeto-problema e as várias 

estratégias (ações e atividades) utilizadas nos contextos internos e externos à escola. 

Para compreender as versões da queixa escolar, partimos de dois 

encaminhamentos de estudantes adolescentes direcionados ao CRAS. A partir 

desses encaminhamentos empreendemos esforços no sentido de entrevistar os 

diferentes profissionais que estavam envolvidos com os casos. Em contato com esses 

profissionais, eles descreveram as estratégias utilizadas em cada caso e 

apresentaram argumentos e posicionamentos em relação à queixa escolar. Os 

entrevistados também narraram outras histórias de adolescentes (às vezes, 

espontaneamente e, às vezes, incentivados) e deram exemplos das diversas ações 

desenvolvidas com esse público que, em sua maioria, vivia em situação de 

vulnerabilidade social.  Elegemos esse conceito porque a vulnerabilidade tem sido um 

indicador socioeconômico importante para definir o público alvo da assistência social 

no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  

 

No campo aplicado das Políticas Públicas, os indicadores sociais são 
medidas usadas para permitir a operacionalização de um conceito 
abstrato ou demanda de interesse programático na área social. Os 
indicadores apontam, indicam, aproximam, traduzem em termos 
operacionais as dimensões sociais de interesse definidas a partir de 
escolhas teóricas ou políticas realizadas anteriormente. Eles se 
prestam a subsidiar as atividades de planejamento público e a 
formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo, 
possibilitam o monitoramento das condições de vida e bem-estar da 
população por parte do poder público e sociedade civil e permitem o 
aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social 
e sobre os determinantes dos diferentes fenômenos sociais. 
(JANNUZZI, 2009, p. 22) 

 

 Consideramos população vulnerável pessoas residentes que apresentam, pelo 

menos, uma das características: família com serviços de infraestrutura inadequados; 
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família com renda familiar per capta inferior ¼ salário mínimo; família com renda per 

capta inferior ½ salário mínimo (convivendo com pessoas de 0 a 14 anos, com 

responsável com menos de 4 anos de estudo); família na qual há uma chefe de família 

(mulher) sem cônjuge (com filhos menores de 15 anos, analfabeta); família na qual há 

uma pessoa com 16 anos ou mais (desocupada, com quatro ou menos anos de 

estudo); família na qual há uma pessoa de 10 a 15 anos que trabalhe; família na qual 

há uma pessoa de 4 a 14 anos que não estude; família com renda familiar per capta 

inferior a ½ salário mínimo (com pessoa com deficiência e com pessoa de 60 anos ou 

mais) (JANNUZZI, 2009). A partir desses critérios, o CRAS torna-se parte da política 

programática da Proteção Social Básica. A política da Proteção Social Básica orienta-

se por uma escala gradual de cobertura de famílias em maior vulnerabilidade, até 

alcançar a “todos” os que dela necessitarem, em territórios sujeitados à 

vulnerabilidade social (BRASIL, 2005).  

Famílias nesse contexto são acolhidas, encaminhadas para o programa Bolsa 

Família e acompanhadas pela equipe de técnicos de referência do CRAS. Como parte 

do objetivo programático da política de assistência social, o CRAS deve impactar de 

forma positiva na redução da desigualdade social. Nesse sentido, acompanhamos a 

reflexão proposta por (ABRAMOVAY et al., 2002) de que a noção de vulnerabilidade 

social está relacionada com a oferta de recursos materiais para a pessoa poder se 

movimentar dentro da sociedade. Nesse exame, Santos, Mota e Silva (2013) 

analisaram o quanto a dimensão econômica tem sido indiscutível, tem seu devido 

lugar, pois é componente da desigualdade. Mas, é preciso considerar também a 

dimensão da subjetividade. Essa deve ser analisada em seus vários ângulos, ou seja, 

está submetida também à ordem social. Esta análise ajuda compreender a 

fragmentação da dicotomia estabelecida entre indivíduo e sociedade. 

 Em relação aos aspectos sociais desta investigação, o uso e o abuso de drogas 

e a violência impuseram-se aos aspectos formativo-pedagógicos. A escola deparava-

se frente à redução extrema de sua função devido ao modo como os estudantes e 

traficantes ex-estudantes controlavam o tráfico de drogas dentro e fora da escola. 

Essas dificuldades foram enfrentadas pelo sistema de proteção tutelar que utilizava a 

autoridade policial para ajudar a manter o controle no entorno da escola. Assim, os 

professores questionavam o fato da escola ter sido afetada pelas situações 

supramencionadas. Os professores sabiam que o estudante, ainda que matriculado e 

frequente nas aulas, poderia não ter uma participação ativa no processo de 
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aprendizagem, uma vez que a escola, para alguns estudantes, servia apenas para o 

uso instrumental.  

Por outro lado, percebemos que, no texto investigado, a escola também era um 

espaço de proteção em uma comunidade marcada pela disputa do tráfico de drogas. 

Os professores e demais atores da escola tinham uma percepção do risco pelo fato 

de terem proximidade com o contexto e por conhecerem parte dos usuários e 

traficantes (ex-estudantes). Desse modo, conseguiam avaliar o nível de ameaça a que 

estavam submetidos. Apesar das dificuldades observadas, Camargo e Libório (2010) 

mostraram que a escola, nesses contextos, pode representar um indicador de 

proteção à medida que ajuda a desenvolver habilidades sociais e estimula o estudante 

a refletir sobre o projeto de vida. Para Guareschi et al. (2007, p. 23) “é preciso 

considerar os fatores específicos da comunidade, o que desloca a questão da 

vulnerabilidade, enquanto fator inerente ao indivíduo (plano individual), para as 

configurações do contexto social (plano social)”. Nosso estudo também sugere a 

mesma direção dos autores mencionados, considerando as situações às quais 

estavam expostos estudantes, famílias e os professores. As iniciativas oriundas da 

escola mostraram-se efetivas com alguns estudantes diretamente envolvidos com o 

tráfico de drogas. A narrativa emblemática que segue foi uma das inúmeras ações 

desenvolvidas pela diretora e pelos professores com o intuito de levar o estudante a 

refletir sobre o papel da educação na formação pessoal. 

 

A gente [diretora] chegou pra ele. Ó a estratégia que a gente usou. Pra 
quem tá nesse mundo, tem que ter inteligência. Ô! Francisco: Conclua! 
Conclua, Francisco! A gente tem que saber falar, a gente tem que 
saber ler, a gente tem que saber escrever, fazer as contas. Francisco, 
até pra um tráfico. Ele se acaba de rir comigo [...] É apaixonado por 
mim [diretora]. A gente tem que contar. Francisco, se você não 
consegue contar o que tá ali, as quantidades [drogas], e você mandar 
uma quantidade a mais, você vai ter que pagar [...] Venha, Francisco, 
estudar. A sua mãe precisa que você estude. Até para dar um acalento 
à ela. Saia, diminua isso. Ele disse: “ – consegui”. Ele mediu [avaliou] 
o tanto [envolvimento] do tráfico, mas ficou, a gente sabe que abafado, 
ele tá lá dentro um pouquinho, mas tá. Ele concluiu os estudos [...] E 
é um menino bom!  (Diretora 1) 

 

 Nessa narrativa analisamos a estratégia paradoxal da diretora em ajudar 

Francisco a manter-se frequentando a escola. Apresentou-lhe os benefícios da 

aprendizagem com o intuito de desviar a sua atenção e o envolvimento com o tráfico 

das drogas, embora utilizasse como referência as próprias vivências e experiências 
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do estudante para convencê-lo da importância de frequentar a escola.  Camargo e 

Libório (2010) defendem que a expectativa que o estudante deposita na escola e nos 

estudos ajuda a ampliar a compreensão dele acerca do próprio projeto de vida e de 

suas percepções sobre o ambiente escolar.   

Identificamos, nesse universo da escola, que o envolvimento com as drogas foi 

uma das queixas recorrentes nas narrativas dos entrevistados porque afeta o 

cotidiano escolar em vários âmbitos. No entanto, os professores abordavam a 

temática das drogas de forma genérica. Em outras palavras, o que parecia ser familiar 

raramente era nomeado, classificado, explicado. Isso poderia revelar um 

desconhecimento sobre os diferentes tipos de drogas, seus diversos efeitos ou até 

mesmo representar um tabu. Supomos que essa visão reduz o posicionamento crítico 

e reflexivo e alimenta as práticas coercitivas e moralistas na escola sem levar em 

consideração a dimensão subjetiva e afetiva que envolve a relação do adolescente 

com as drogas. Moreira, Silveira e Adreoli (2006, p. 814) chamam a atenção de que 

“em relação a qualquer substância psicoativa, podemos falar em uso recreativo, uso 

ocasional, uso abusivo e dependência”. Em relação ao nosso estudo, os entrevistados 

demonstravam receio de os estudantes tornarem-se dependentes, ou, 

particularmente, traficantes. Os professores não souberam distinguir, entre os 

estudantes, aqueles que usavam drogas ocasionalmente, isto é, de forma recreativa 

ou por motivos de curiosidade.  

A gestão da escola estava apercebida quanto à complexidade que envolvia a 

temática das drogas e promoveu ações, a exemplo do debate para o qual os 

estudantes foram convidados a assumir um protagonismo na abordagem do tema e 

dos riscos associados ao uso de drogas. Todos, professores e gestão escolar, tinham 

como objetivo avaliar o grau de leitura e o nível de conhecimento dos estudantes em 

relação à problemática. Os estudantes, segundo relato da diretora, foram bem-

sucedidos na discussão. Houve participação ativa e os estudantes mais destacados 

foram premiados. Ao identificar os estudantes envolvidos com as drogas, os 

professores oscilavam entre o discurso fatalista, esperançoso ou moralista. Moreira, 

Silveira e Adreoli (2006) destacam que essas ações desenvolvidas na escola, por 

meio de estudantes que atuariam como “agentes multiplicadores”, cumpre um papel 

importante na redução do uso de substâncias nesse grupo. Além disso, ressaltam que 

as intervenções que colocam os estudantes em posição de protagonistas têm um 
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impacto mais positivo quando comparadas aos modelos de intervenção que partem 

de estratégias que utilizam o aprendizado passivo. 

Esse modelo de prevenção e abordagem em relação ao uso de drogas parecia 

denotar o intuito de afastar o estudante do contato com as drogas. A temática 

destacava-se mais do que outras abordagens, como por exemplo, a escola como 

espaço em potencial para promover a saúde. Moreira, Silveira e Adreoli (2006) 

apontaram que a prevenção, em relação ao uso indevido de drogas na escola, busca 

diminuir a demanda por parte do usuário. Ela concentra-se na ação educativa por meio 

de intervenções de caráter pedagógico. A escola tornou-se, portanto, o espaço 

privilegiado, visando a educação para a saúde, visto que seu público está em idade 

considerada importante para essa abordagem. O cuidado em abordar a temática das 

drogas pela via da prevenção na escola e sua relação com a idade dos estudantes, 

de certo modo, trazia, implicitamente, a visão que os interlocutores tinham a respeito 

da adolescência.  

Assim, na visão de professores, diretoras, coordenadoras pedagógicas e 

conselheiros tutelares os adolescentes em vulnerabilidade ou em geral “estão numa 

fase mais crítica da vida”, “são bem mais complicados”, “eles têm uma ânsia do ter. 

Eles não pensam no ser”, “não tem limites”, “vivem numa permissividade”, “não têm 

muito objetivo”, apresentam “tensão e ansiedade”, “eles/elas se envolvem com o 

tráfico” e “são negligenciados pelos pais”. Essas expressões, de certo modo, sugerem 

aos interlocutores um “olhar” diferenciado sobre os adolescentes, já que os últimos 

encontram-se em um período do desenvolvimento que requereria atenção e controle 

dos adultos. Em alguns casos, os profissionais avaliavam que existia falta de apoio e 

cuidado dos pais. Ressaltamos que a escola possui uma visão de família como 

“referência”, “parceria”, “a base de tudo”. Se “os pais não vão escola” a escola nem 

sempre pondera que existe a realidade dos “pais que precisam trabalhar para 

sustentar a casa” e que algumas famílias têm “diferentes modelos”. Essa ausência 

dos pais ou responsáveis, na escola, em certas ocasiões, são interpretadas como 

“distanciamento” e falta de implicação.  

Essa visão levou os professores a concluir que “essa relação família e escola 

é um nó muito grande”. A ausência dos pais sugere que há dimensões, tanto da 

escola, como da família, que estão atravessadas por conflitos e interesses que nem 

sempre podem ser conciliados, dado à função que cada uma tem como instituição 

social e às realidades às quais estão submetidas. Mas, ainda prevalece a visão 
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primária de que a família é “tudo”, uma “referência”, responsável pela “formação do 

indivíduo”, que deve “orientar a verdade e a conduta certa” aos filhos e “fiscalizar, 

estar ali junto”, ou seja, “é a base de tudo”. Partindo das expectativas em relação aos 

cuidados que os pais deveriam ter com os filhos adolescentes, caberia à família 

controlar e vigiar os filhos, uma vez que os filhos representavam fonte de risco social 

em função da idade que possuem. Leite (2011) considera que a associação do 

adolescente com o tráfico, nesse contexto, muitas vezes está associada ao fato de 

não terem as condições e os privilégios que deveriam ter – se fossem oferecidas 

outras condições de vida.  

  

Percebemos que, dentre as diversas formas de violência que eles 
vivenciam, as mais perversas são aquelas cujas manifestações não 
podem ser demonstradas objetivamente. São simbólicas, 
institucionais e, especialmente, silenciosas, repercutindo no bem estar 
emocional dos que vivem em locais sem privilégios, com débito à falta 
de opções e às restrições produzidas pelo universo familiar e social. A 
violência silenciosa se expressa em atos sutis que violam a dignidade 
humana e se associa a aspectos simbólicos, levando-a a ser aceita 
como uma situação normal por muitos dos que a vivenciam. Por surgir 
de modo invisível, é impossível de ser quantificada através de 
instrumentos específicos, superpondo-se a todas as outras suas 
formas. (LEITE, 2011, p.30) 

 

A busca de alternativas que contemplem a dimensão sociocultural da 

abordagem do adolescente – a partir da perspectiva das vulnerabilidades vividas e 

dos riscos sociais potenciais ou já existentes, como foram apontados pelos 

interlocutores – impõe um conjunto de desafios. Entre eles, considerar a diversidade 

que constitui a adolescência e a identificação das demandas por serviços e benefícios 

que contemplem as diferentes realidades sociais (JACCOUD; HADJAB; ROCHET, 

2009). Desse modo, é preciso, nesse contexto, observar que as “premissas 

problemáticas que podem conduzir a ações ou diretrizes distorcidas no que tange à 

população adolescente, podendo vir a resultar em ações de pouca efetividade e que, 

de certa forma, podem auxiliar a perpetuação desse modelo” (LYRA et al., 2002, p. 

12). Assim, “a adolescência pode ser desprendida do orgânico, através de uma maior 

ênfase no tipo de experiência que a caracteriza do que propriamente no significante 

biológico/cronológico” (LYRA et al.,  2002, p. 11).  

O discurso que naturaliza a adolescência, por sua vez, acaba fazendo parte de 

um conjunto de estratégias que dissemina repertórios linguísticos de padrões de 
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conduta e comportamentos como sendo característicos dessa etapa do 

desenvolvimento. Veiculam, portanto, que “todos” passam essa fase e não a 

consideram como fenômeno social, apenas natural. “A adolescência não é um período 

natural do desenvolvimento. É um momento significado e interpretado pelo homem. 

Há marcas que a sociedade destaca e significa. Mudanças no corpo e no 

desenvolvimento cognitivo são marcas que a sociedade destacou” (OZELLA, 2002, p. 

21). O autor ressalta que os sentidos e significados são construídos na dinâmica das 

relações sociais. Essa perspectiva contrapõe-se à visão naturalizante da 

adolescência. Uma visão mais positiva de alguns professores sugere que a 

adolescência “é muito linda, onde tudo tá fluindo, tá muito forte e dentro do 

adolescente”, superando inclusive a visão de outros interlocutores de que os 

adolescentes “são vistos como que não querem nada”.    

 Os adolescentes tornavam-se um desafio para os professores. Esses últimos 

enfrentaram a questão da violência que tinha níveis: a agressão verbal por meio da 

imposição pela voz, palavras de baixo calão e a violência física entre os estudantes e 

dos estudantes dirigida aos professores. A violência física também se expressava por 

meio do uso de objetos que se tornavam “arma branca” na mão dos estudantes. Essa 

violência ocorria tanto dentro da escola como no entorno dela. A causa dessa 

violência, primariamente, estava relacionada à disputa pelo tráfico de drogas que 

acabava ressoando na escola. Outras situações estavam associadas ao confronto 

com a figura do professor ao ponto de o estudante agredi-lo verbal e fisicamente. A 

escuta realizada pelo professor, na tentativa de compreender essa projeção do 

estudante e as causas subjacentes ao comportamento agressivo, também ajudava o 

estudante a compartilhar o seu sofrimento com o professor e a encontrar um novo 

sentido na relação professor-aluno. Araújo e Lima (2007); Pires e Gomes (2007) 

apontam a relação entre o professor e o estudante como uma relação dialógica que, 

diretamente, exerce influência na aprendizagem. A demonstração de interesse e 

compreensão, e o uso de metodologias alternativas abordadas pelo professor 

exercem impacto nos processos de ensino-aprendizagem. Santos, Rocha e Santos 

(2007) ressaltam que o professor não deve focar, exclusivamente, na transmissão do 

conhecimento ou requerer absorção de informações pelos estudantes. Deve estimular 

o processo de construção da cidadania do estudante. Para que isso efetivamente 

aconteça, o professor deve estabelecer um clima de empatia, saber refletir e discutir 

com os alunos e criar pontes entre o seu conhecimento e o conhecimento deles.  
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 As ações de cuidado e atenção do professor para com o estudante permitiu que 

a violência sexual, bem como situações que envolviam maus-tratos de estudantes fora 

do ambiente escolar, fossem identificadas pelos professores. Em alguma medida, a 

violação de direito, segundo os professores, ao escutar o estudante, teve o 

consentimento de um dos membros da família. A “violência consentida” não era 

silenciada porque encontrava a possibilidade de ser ressignificada na escola, quando 

os professores dispuseram-se a escutar os estudantes. Apesar de repercutir no 

desempenho da aprendizagem e no comportamento do estudante, indiretamente, 

acabava sendo “denunciada” pela escola. 

  Existia uma preocupação na forma como a violência repercutia no imaginário 

da escola. As ocorrências de agressão física entre estudantes preocupavam a gestão 

escolar e a sua representação da escola em torno da comunidade e da Secretaria de 

Educação. O encaminhamento dos jovens com esse tipo de queixa escolar para o 

Conselho Tutelar, o CRAS, e o registro das ocorrências na própria Secretaria de 

Educação tornaram-se uma responsabilidade da direção da escola.  

 A violência que culminou na escola, em certos casos, teve início fora dela. 

Meninas que disputavam o namorado chefe do tráfico digladiavam-se para defender 

o relacionamento afetivo. Elas não brigavam porque uma era dona da “boca de fumo” 

e a outra queria tomar o lugar no controle do tráfico de drogas. Em geral, seguia-se a 

tradição do mundo feminino, a disputa pelo amor, por afeto. Torres e Moreira (2010) 

revelou que estudantes do ensino médio de uma escola pública idealizavam o amor 

romântico na construção das experiências de namoro e/ou formação de laços 

conjugais heterossexuais. Essa posição ativa das meninas nos relacionamentos 

afetivos, em relação a disputar parceiros do tráfico, contrastou com os estudos Bueno, 

Morais e Urbinatti, (2000) e Carvalho (2001), que defendem a ideia de que as meninas 

demonstram passividade, são tímidas e têm menos iniciativa, vivenciam intensamente 

uma feminilidade assentada na obediência às normas, na organização e na 

submissão. São vistas como não tendo criatividade e voz própria, como tendo pouca 

participação, não são questionadoras; e isso tudo de algum modo exerce influência 

no padrão de feminilidade.  As meninas estariam fora dos padrões masculinos. Essa 

diferença entre gêneros não ocorre sem problemas porque entram em jogo 

preconceitos e expectativas de professores relacionados aos comportamentos 

esperados pelas meninas. 
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 A violência entre estudantes adolescentes, na escola ou em seu entorno, dava-

se entre gangues do tráfico na comunidade que buscavam defender seus respectivos 

territórios. Era um quadro que sugeria a falta de limites. Os relatos sugestionavam que 

os professores sentiam-se “desbussolados” na escola. Charlot (2002) concorda que a 

violência que invade a escola passa a noção de que a escola não se apresenta mais 

como um lugar protegido, até mesmo sagrado, mas como um espaço aberto às 

agressões vindas de fora. Uma violência que se converte num fenômeno estrutural e 

não mais circunstancial. Sibilia (2012, p. 160) afirma que “cenas que teriam sido 

impensáveis algum tempo atrás, quando a moral disciplinar ainda conseguia 

“aprisionar” os corpos modernos com suas réguas e esquadros” agora invadem a cena 

da escola. Essa violência protagonizada por adolescentes:  

 

Ocupa também um espaço no imaginário social, já que, 
independentemente de sua importância, costuma ser supervalorizada 
e em consequência produz certa preocupação social e se transforma 
em estratégia para tomar decisões políticas que se relacionam ao 
conjunto da juventude. (VILLANUEVA, 2010, p. 103) 

  

Assim, identificamos os diferentes sentidos que professores e demais atores 

atribuem à escola em tempos de (in)certezas e (in)seguranças. A escola, “hoje ela tá 

meia desnorteada”, porque “ultimamente tem função de tudo. Tornou-se “uma 

extensão da casa”, no sentido de que os professores ocupam-se da educação familiar, 

primária. Algumas escolas “se tornaram empresa”, isto é, atêm-se apenas na 

aprovação automática dos alunos, em produzir números positivos. Apesar desses 

conflitos, a escola, acima de tudo, “tem a função social de socializá-los”. A escola não 

renunciar ao seu papel. As expressões citadas apontam para os desafios impostos 

pelas diferentes realidades que costumam “atravessar” o cotidiano das escolas e que 

não podiam ser negligenciados da análise. Apesar da visão reducionista da escola, 

dos diversos obstáculos enfrentados, novos sentidos como “criar possibilidades de 

parcerias”, “se abrir mais para a sociedade”, “trabalhar de forma inclusiva” e “promover 

educação de qualidade” apontavam para um esforço dos professores ante os limites 

impostos.    

 Frente ao cenário descrito, professores, coordenadoras pedagógicas e 

diretoras criavam as estratégias externas à escola, na tentativa de lidar com as 

dificuldades que enfrentavam. Recorriam às parcerias intersetoriais, tais como: a 

Assistência Social, Conselho Tutelar, Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e 
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setores da Secretaria de Educação que, dentro de suas especificidades, ajudavam a 

escola e as famílias. Moreira, Silveira e Adreoli (2006) assinalam o quanto o 

desenvolvimento de parcerias entre a escola, os familiares dos estudantes, os 

dispositivos de atenção à saúde da comunidade e demais organizações 

governamentais e não governamentais mostra-se efetivo nesses contextos. Na visão 

de Jannuzzi (2009), as ações de cada setor podem ser avaliadas como uma estratégia 

programática que ajuda a reduzir a desigualdade social produzida pela vulnerabilidade 

social. 

Para isso, o professor tem um papel fundamental, pois ele/ela “está sempre 

intervindo, tentando entender tanto a parte do aluno como dos pais”. O professor 

ocupa “vários lugares”, é “orientador”, uma “referência”, fonte de “combustível”, no 

sentido de que impulsiona o processo de ensino e aprendizagem. Ademais “está na 

linha de frente”, trabalha como um “multiplicador”. Portanto, os professores são 

considerados “guerreiros”. Essa última expressão ajuda a compreender o quanto a 

escola tem sido fonte de conflitos e dificuldades diversas, como descrevemos. Mas, 

apesar das dificuldades constatadas, o professor é “a primeira pessoa que a criança 

tem contato”, “é o alicerce”, portanto deve sempre “acolher” o estudante e trabalhar 

como um “articulador de processos”. Paparelli (2009) aponta que o trabalho docente, 

na atualidade, vem passando por reestruturações na sua intensificação, como por 

exemplo, a ampliação dos tipos de tarefas, a desqualificação e a precarização das 

condições do trabalho educativo. Embora as dificuldades estejam postas, observamos 

em nosso estudo diversas ações e atividades dos professores que vão na “contramão” 

dessas limitações.  

É recorrente, nos estudos sobre a queixa escolar, a apresentação das 

dificuldades vivenciadas pelos estudantes em seu processo de escolarização 

(SOUZA, 2007; MARCHESI; GILL, 2004). Sinalizam mais as dificuldades dos 

professores (PEREIRA; PAULINO; FRANCO, 2011) do que as iniciativas positivas do 

cotidiano escolar.  

Observamos que, frente aos aspectos formativo-pedagógicos da queixa 

escolar, envolvendo comportamentos como a indisciplina e aspectos cognitivos que 

interferiam no processo de ensino-aprendizagem, a coordenação pedagógica, além 

de articular ações entre os professores, buscou desenvolver atividades pedagógicas 

de cunho autobiográfico com o objetivo de resgatar histórias, relações familiares, o 

relacionamento do estudante com a escola e perspectivas de vida pessoal e 
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profissional. A partir de um eixo temático da disciplina de língua portuguesa, 

desenvolveram o projeto.  Esse posicionamento, e muitos outros nesta investigação, 

sinalizam-nos a existência de ações e atividades desenvolvidas no contexto escolar 

que estão quase invisíveis para determinadas configurações de estudo, mas que 

alimentam a prática de muitos professores e que são essenciais para destacar a 

iniciativa dos professores e não o despreparo ou a falta de compromisso com as 

problemáticas enfrentadas no contexto de trabalho.  

Na visão da coordenadora, os estudantes precisavam compreender 

criticamente o quanto “a escola é importante” para o crescimento pessoal. Por meio 

do resgate da história pessoal, os estudantes passaram a entender que crescer 

“socialmente” e “economicamente” seria possível “através da escola”. A autobiografia, 

critério de avaliação para a disciplina de Português, possibilitou aos estudantes entrar 

em contato com a própria origem familiar e social e, a partir dessa referência, situar-

se em relação ao presente, além de fazer projeções quanto ao futuro.  

Estudos sinalizam que a ascensão social está, intensamente, associada à 

formação que a escola oferece (DURKHEIM, 1987; BOURDIEU, 2014; THERBORN, 

2010; PAIN 2010), embora reconheçam que nem todos os estudantes, por 

circunstâncias e realidades das mais diversas, enquadrar-se-ão na mais elevada 

composição social. No entanto, não significa que alguns estudantes desistirão de lutar 

pelo crescimento pessoal, mas, encontrarão, por exemplo, realização por meio de um 

trabalho que pode não exigir a formação acadêmica. Vimos, em nossa análise, que 

estudantes retornavam à escola para informar aos professores que eles (estudantes) 

estavam trabalhando, ou que tinham ingressado no ensino superior ou que estavam 

realizando cursos técnico-profissionalizantes. Esses são exemplos de histórias de 

êxito. No entanto, eram vistos como desistentes porque deixaram de frequentar a 

escola de origem, apesar de terem continuado os estudos em outra escola e trilhado 

novos caminhos. 

 

A escola tornou-se o meio mais seguro de ter, mais tarde, “uma boa 
profissão”, ou mesmo, muito simplesmente, um trabalho. Hoje a 
possibilidade de encontrar trabalho e, ainda mais, a de encontrar um 
“bom trabalho” (interessante, bem pago, bem situado na hierarquia 
social) depende do nível de êxito na escola. Por consequência, esse 
êxito é um ponto de passagem obrigatório para ter uma vida “normal” 
e, ainda mais, para beneficiar-se de uma ascensão social. Em outros 
termos, é sua vida futura que os jovens jogam na escola. Há aí uma 
fonte de forte de tensão no universo escolar. Essa tensão é ainda mais 
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forte porque a representação da escola como via de inserção 
profissional e social apagou a ideia da escola como lugar de sentido e 
de prazer. De sorte que o distanciamento é cada vez maior entre a 
importância da escola (que permite ascender a uma vida desejável, ou 
ao menos, “normal”) e o vazio da escola no dia-a-dia (onde o jovem, 
sobretudo nos meios populares, aprende coisas que não têm sentido 
para ele). (CHARLOT, 2002, p. 440) 

 

A avaliação do êxito ou do fracasso escolar foi objeto de discussão e análise 

em relação aos casos dos estudantes José e Marcos, ambos envolvidos em queixa 

escolar, matriculados em diferentes escolas e encaminhados ao CRAS.   

Em relação a José, os interlocutores mostraram a estratégia criada na escola 

para ajudar o estudante em seu processo de aprendizagem e disciplina. Na visão de 

Leite (2011, p. 32), “a escola brasileira ainda hoje se baseia no modelo monástico de 

ensino, isto é, onde o silêncio, a disciplina e a ordem são indispensáveis ao processo 

de aprendizagem”. José recebeu tarefas administrativas para aprender a desenvolver 

responsabilidades e para desviar-se do tráfico de drogas. Além disso, a escola 

forneceu cesta básica, roupas, conselhos e, antes de tomar a medida de transferência 

de escola, encaminhou o estudante para o CRAS. José foi inserido em um curso 

técnico-profissionalizante e recebeu ajuda de custo para o transporte. Apesar de José 

ter recebido suspensão da escola por motivo de indisciplina, a diretora sentia-se 

desmotivada e sem esperança em relação ao estudante. Ela agia como se as 

estratégias estivessem esgotadas.  

Constatamos, nesse caso, que outros fatores sociais concorriam para o 

posicionamento de José em relação à escola. O adolescente não podia contar com o 

cuidado de adultos, uma vez que sua mãe estava impossibilitada de ajudá-lo, pois era 

paraplégica e dependia dos cuidados do filho. José contava, eventualmente, com a 

ajuda de sua tia, uma jovem de 23 anos, que o ajudava a fazer as compras de 

supermercado e nos cuidados com a casa, ou seja, ajudava-o na realização dos 

serviços domésticos. Não cobrava do adolescente a realização das tarefas escolares 

e tampouco conseguia participar das reuniões na escola. Os adultos mostravam-se 

impossibilitados de assumir qualquer responsabilidade pelo adolescente. A tia de José 

era dona de casa, tinha uma filha recém-nascida, estudava à noite e, no turno da 

tarde, realizava um curso profissionalizante. Não dispunha de tempo, mas mostrava-

se esperançosa quanto a José, pois ela acreditava que o comportamento do sobrinho 

e as dificuldades enfrentadas na escola eram típicos da idade, como também, 
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consequências da ausência de controle. Além desses fatores, as condições de vida 

de José concorriam com a motivação em relação à escola. Marchesi e Lucena (2004) 

assinalam que os adultos que estão em torno do estudante que enfrenta dificuldades 

no processo de escolarização acabam ampliando o efeito que o baixo desempenho e 

os maus resultados escolares exercem sobre a vida pessoal e social do estudante.  

A partir dos desdobramentos do encaminhamento de José para um curso 

profissionalizante, por meio do CRAS, a análise da trajetória permite-nos considerar 

que, em parte, o adolescente teve êxito na assistência social porque essa última 

impactou diretamente na vulnerabilidade à qual José estava exposto, uma vez que 

estava suspenso da escola e tinha tempo livre, com possibilidade de tornar-se 

suscetível ao tráfico. José foi encaminhado porque apresentou problemas de 

aprendizagem e indisciplina, um caso considerado como um “fracasso escolar”.  

Marchesi e Lucena (2004) consideram o fracasso escolar como um fenômeno social 

sobre o qual os professores construíram determinada representação e partem de suas 

concepções e opiniões no momento de elaborar estratégias pedagógicas de 

mudança. Diante da polissemia que a expressão “fracasso escolar” assume, 

significados diferentes estão associados, como: a repetição de ano, repetições em 

várias disciplinas, dificuldades de aprendizagem, evasão escolar ou a não conclusão 

dos estudos.  

Consideramos que o êxito não é apenas aprender a ler ou escrever, mas é 

“minimizar” os efeitos de trajetórias de vulnerabilidade social. Os estudantes não 

vislumbrariam uma alternativa mais digna se não fosse pelas pequenas ações e 

iniciativas de professores, diretores e coordenadoras pedagógicas. 

 Quanto ao estudante Marcos, seu encaminhamento para o CRAS deu-se em 

função de não ter sido capaz de controlar a agressividade frente a um embate com o 

estudante que o chamou de “burro”. Charlot (2002, p. 437) assinala que incivilidades 

na escola “cria, às vezes, um clima em que professores e alunos sentem-se 

profundamente atingidos em sua identidade pessoal e profissional – ataque a 

dignidade que merece o nome de violência”. Em relação ao caso apresentado, houve 

a necessidade de intervenção do Conselho Tutelar, do CRAS e da coordenação 

pedagógica da escola. O episódio de violência física não assumiu maiores proporções 

devido à intervenção imediata da diretora ao separar os estudantes envolvidos na 

disputa. No entanto, a diretora necessitou do apoio das instituições (CRAS e Conselho 

Tutelar) que acompanharam a família. Mansano (2010) explicita que: 
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desde o século XX, o professor já não é o agente exclusivo que dirige 
o processo de ensino. Ele tem a possibilidade de recorrer a uma 
equipe de diferentes profissionais como os pedagogos, os psicólogos 
e os assistentes sociais que também colaboram no acompanhamento 
do desempenho do aluno, por vezes investigando e intervindo em sua 
vida privada. (MANSANO, 2010, p. 211) 

 

 Em ambos os casos (José e Marcos), o CRAS foi a porta de entrada para que 

a família tivesse parte de seus direitos garantida. As articulações com outros serviços 

públicos surgiram a partir da necessidade identificada pelas famílias ou responsáveis 

pelos estudantes. Houve a necessidade de intervenção de diversos agentes. Nesse 

sentido: 

 

A ação intersetorial vai de encontro à tradição do Estado brasileiro, no 
qual a Assistência Social não caminha junto com a educação, esta não 
se aproxima da saúde, que fica distante dos esforços da habitação, do 
trabalho, da cultura, do lazer. (BRASIL, 2010, p.26)  

 

O SUAS, por sua vez, trouxe uma nova perspectiva a partir de uma gestão 

descentralizada e participativa, cuja atuação intersetorial tem contribuindo com 

iniciativas que são setorializadas e articuladas.  

Ainda nesse contexto, a mãe de Marcos assumiu um posicionamento ativo, já 

que dispunha de conhecimentos prévios sobre as funções do Conselho Tutelar e não 

aceitou que a diretora transferisse o seu filho para outra escola. Houve um embate 

entre a coordenadora pedagógica e a mãe de Marcos. Morais (2000) constata que: 

 

A escola não está preparada para receber e acolher o aluno, nem a 
sua família. A instituição educativa raramente tem uma preparação 
especial para a acolhida do aluno. Da mesma forma, os pais são 
chamados para a escola, em geral, para serem cobrados, ouvirem 
reclamações a respeito do filho e raramente para serem ouvidos ou 
para participarem. (MORAIS, 2000, p. 82) 

 

 Depois de diversas tentativas da mãe – após declarar que tinha sido candidata 

a conselheira tutelar em sua cidade de origem, que conhecia os seus direitos e que 

não aceitava a transferência de seu filho para outra escola porque ficaria mais distante 

de sua casa e que tinha que dar assistência ao filho menor que tinha problemas de 

saúde – Marcos foi transferido para uma nova turma, na mesma escola. Durante a 

entrevista, a coordenadora considerou que Marcos teve uma postura agressiva com 
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o colega. Em relação a esse caso, podemos afirmar que se tratava de uma queixa 

escolar “clássica” (SOUZA, 2007), pois envolvia um comportamento de baixa 

tolerância à frustração, o que implicava em não cumprir o ideal de estudante obediente 

e disciplinado, interferindo na ordem e normas de convivência na escola. Sobre essa 

relação da agressividade e da falta de controle, Charlot (2002) explicita:  

 

A agressividade é uma disposição biopsíquica reacional: a frustração 
(inevitável quando não podemos viver sob o princípio único do prazer) 
leva à angústia e a agressividade. A agressão é um ato que implica 
uma brutalidade física ou verbal (agredire é aproximar-se, abordar 
alguém, atacá-lo). A violência remete a uma característica desse ato, 
enfatiza o uso da força, do poder, da dominação. De certo modo, toda 
agressão é violência na medida em que usa a força. Mas, parece 
pertinente distinguir a agressão que utiliza a força apenas de maneira 
instrumental, até mesmo que se limita a uma simples ameaça e a 
agressão violenta, na qual a força é utilizada muito além do que é 
exigido pelo resultado, com uma espécie de prazer de causar mal, de 
destruir, de humilhar. (CHARLOT, 2000, p. 436) 

 

  A situação de violência em relação à história de Marcos, o histórico de 

indisciplina na escola e as dificuldades de aprendizagem apresentadas por José, são 

duas problemáticas envolvendo adolescentes em contexto escolar, compartilhando o 

mesmo território, estudando em diferentes escolas, mas em um mesmo nível do 

Ensino Fundamental II. O que se depreende desses casos e dos relatos é que a 

queixa escolar na adolescência tem uma particularidade, exige um manejo específico 

e deve considerar as vivências próprias dessa fase do desenvolvimento considerada 

pelos interlocutores como a “fase mais crítica da vida” porque os adolescentes lidam 

com um nível alto de “tensão e ansiedade”, “estão numa fase que a sexualidade está 

aflorando”. Vale ressaltar que esses estudantes “se transformam em homens e 

mulheres rápidos demais”. Ademais, são vistos como “rebeldes”, “indisciplinados”. Em 

alguns casos, “evadem da escola” e “resolvem tudo na base da violência”. Para Breton 

(2012), a propensão a agir desse modo, na adolescência, está ligada a processos 

identitários inacabados, à dificuldade de mobilizar em si os recursos de sentido para 

lidar com o outro. A agressividade, por meio da violência, é uma tentativa de escapar 

da impotência, da dificuldade de pensar em si próprio. Nesses casos, o corpo substitui 

a palavra. Conforme Breton, “É uma afronta brutal com os outros, através da violência, 

de incivilidades e de delinquências; o confronto é uma fuga porque colide com o 
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mundo na falta de limites de sentido bem integrados e felizes; é um corpo a corpo 

permanente com o mundo” (BRETON, 2012, p.35). 

Considerando a complexidade que envolve a adolescência e a visão destacada 

sobre os adolescentes, é necessário que a escola supere a visão idealizada do 

estudante. Uma abordagem crítica da queixa escolar, isto é, aquela que observsa as 

condições reais de vida, seria um caminho na busca de superar a abordagem clínica 

tradicional dos problemas de escolarização.  

 

Entendemos a queixa escolar como um fenômeno entretecido nas 
tramas institucionais e relacionais vivenciadas nas escolas e na 
sociedade. Tal concepção direciona nossa intervenção junto aos que 
passam por dificuldades de escolarização, a outros participantes 
significativos da produção e manutenção de tais queixas (geralmente 
pais e a escola) e nas relações entre essas pessoas. Entendemos que 
processos interventivos que visem colaborar para uma superação das 
queixas escolares que não seja meramente adaptativa (portanto, 
conservadora) devem abarcar o maior número possível de pessoas 
que fazem parte significativa da trama que produz e mantém ou 
aprofunda as dificuldades e sofrimentos apresentados, com vistas a 
problematizar e ressignificar o processo de escolarização, a saber, as 
pessoas pertencentes aos contextos escolar, familiar e social do 
adolescente em questão. (LIMA; PRADO; SOUZA, 2014, p. 70) 

 

A dimensão social da vida do adolescente, em relação à queixa escolar, remete 

à concepção de vulnerabilidade social do nosso objeto-problema. As trajetórias dos 

adolescentes (José e Marcos) apresentam um nível de aproximação, se consideradas 

as condições concretas de existência, tais como: não dispunham de residência 

própria, moravam em casa alugada, dependiam do programa Bolsa Família e do 

Benefício de Prestação Continuada6 – BPC para manter a subsistência.  

O estudante José não contava com a presença do pai (tinha sido assassinado 

em função da associação com o tráfico de drogas). Quanto a Marcos, seu pai não 

conseguia trabalho e a família sobrevivia por meio dos recursos dos programas 

sociais. Charlot (2002) analisa que parte dos jovens que apresentam problemas na 

escola está fragilizada do ponto de vista social e familiar, e sofrem “injustiça” até na 

escola. “Alunos do meio popular não entram na lógica da instituição escolar – o que é 

fonte de revolta face aos comportamentos da instituição e, mais geralmente, de uma 

tensão que leva a incidentes violentos” (CHARLOT, 2002, p. 441). Morais (2000) 

                                                 
6 Benefício concedido à pessoa portadora de deficiência, incapacitada para a vida independente e para 

o trabalho (Conselho Federal de Psicologia, 2007).  
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analisa que a escola tem uma visão abstrata e idealizada do estudante, ignora as 

conjunturas concretas de vida e do contexto social. Muitas vezes, quando essas 

realidades são conhecidas, elas são utilizadas para justificar o fracasso escolar.    

 
Nos discursos sobre a contemporaneidade educacional, é inconteste 
uma associação direta entre as imagens prevalentes relacionadas à 
clientela escolar e a da indisciplina e/ou da violência; associação 
segundo a qual determinados hábitos dissonantes de parte do alunado 
vêm ganhando o estatuto de centralidade entre as dificuldades da 
empreitada pedagógica. (AQUINO, 2011, p.469) 

 

 Diante dessa constatação, os estudantes que apresentam dificuldades no 

processo de escolarização e não correspondem ao ideal da escola são encaminhados 

para os serviços especializados na tentativa de desenvolverem a temperança e a 

obediência aos princípios escolares. Nossa investigação demonstrou que o CRAS tem 

aparecido como uma alternativa para lidar com as “queixas escolares” juntamente com 

os Conselhos Tutelares, dividindo com o setor Saúde a responsabilidade pelos 

encaminhamentos realizados pelas escolas. Nesse particular, supomos que a 

ampliação da rede de abordagem da “queixa escolar” não se deve à maior 

compreensão da problemática, e, portanto, das repercussões para o processo de 

ensino-aprendizagem. Antes, trata-se de mais desvio da “queixa escolar” que, 

dominada pela problemática do uso, abuso e tráfico de drogas, e violência, qualifica o 

espaço educativo como instrumental do processo hercúleo de sobrevivência de 

adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social.  

  Um aspecto que despertou-nos a atenção foi o fato de estudantes e suas 

famílias serem encaminhados pelas escolas com os rótulos de “queixa escolar”, mau 

comportamento, indisciplina, dificuldades de aprendizagem, hiperatividade, 

desatenção, agressividade e transtorno do desenvolvimento. Questionamos, a partir 

desses repertórios interpretativos, a busca de causalidade no estudante. Esse fato 

talvez justifique a imposição que os aspectos sociais (drogas e violência) tomaram em 

relação aos aspectos formativo-pedagógicos. Os estudantes eram lembrados pelos 

interlocutores pela agressividade e envolvimento com o tráfico, porém, nada sabiam 

sobre as reais “dificuldades de aprendizagem” desses estudantes, posto que os 

estudantes não paravam na sala de aula, não faziam as tarefas, não participavam de 

atividades, ou seja, não podiam ser avaliados em relação à capacidade cognitiva. A 
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dimensão formativo-pedagógica era colocada em segundo plano devido à imposição 

brutal da dimensão social no cotidiano da escola.    

Apesar dessa pesquisa não ter pretendido, em seus objetivos, estudar “a 

judicialização dos processos educativos”, o que nos remeteria a uma revisão de 

literatura específica, seus achados responderam a algumas inquietações e abriram 

outras. É fato que o encaminhamento das queixas escolares aos serviços de saúde 

remeteu-nos ao fenômeno descrito da medicalização dos processos educativos e aos 

estudos e movimentos para contê-la, com base em Viégas et. al (2014), Souza (2007) 

e Moysès (2001). O encaminhamento das “queixas escolares” ao CRAS e aos 

Conselhos Tutelares tenderá a ampliar a compreensão da problemática ou a reforçar 

uma nova faceta perversa do fenômeno (à qual denominaremos, provisoriamente, de 

processo de judicialização dos processos educativos formais e familiares)? 

Ressaltamos que talvez compense investir em futuras investigações que ajudem a 

compreender o referido processo. Frente às “queixas escolares”, ora a família falha, 

ora a escola falha, ora recorre-se ao Setor Saúde, ora recorre-se à Assistência Social, 

ora recorre-se ao Conselho Tutelar.  

No primeiro momento, utilizamos o termo judicialização porque nos remete à 

ideia de transferência de poder do espaço escolar (estamos lidando com “queixas 

escolares”, é assim que ela vem rotulada nos encaminhamentos como descrito 

exaustivamente nas seções anteriores) às demais instituições, como CRAS e 

Conselho Tutelar, podendo, consequentemente, culminar na Justiça. No segundo 

momento, bem mais importante, sinalizamos que a descrição das “queixas escolares” 

frente às estratégias utilizadas pela escola, o que inclui a busca de outras instituições, 

não são, necessariamente, negativas, nem demonstram uma falha da escola em si. 

Será mais justo considerar que compõem um triste quadro histórico da falta de 

políticas públicas e sociais para os jovens e suas famílias em vulnerabilidade social, 

os quais se tornam “vítimas ativas” de um círculo vicioso da ausência do gozo de 

direitos sociais básicos.  
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ANEXOS 

 

Noções gerais sobre o entrevistado 

Período em que ingressou na escola 

Tempo de dedicação à escola 

Particularidades da escola 

 

Descrição do perfil da turma 

Idade 

Série 

Número de estudantes 

Particularidades sobre a permanência e evasão de estudantes na escola 

 

Experiência profissional com adolescentes 

Narrativas de casos de adolescentes com problemas relacionados ao convívio na 

escola 

Motivos de encaminhamento dos estudantes para a coordenação pedagógica 

 

Estratégias do professor 

Destacar as estratégias desenvolvidas com o estudante antes do encaminhamento 

para o CRAS 

Descrever a estratégia desenvolvida com a família 

 

Concepção de queixa escolar 

Funções da escola  

Atribuição da família 

Papel do professor 

 

Histórias de êxito escolar 

Narrativas de êxito escolar de alguns estudantes 
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INFORMAÇÃO CONTEXTUAL SOBRE A ENTREVISTA E O ENTREVISTADO 

 

Data da entrevista: ____________________________________________________ 

Local da entrevista: ___________________________________________________ 

Duração da entrevista: _________________________________________________ 

Entrevistador: ________________________________________________________ 

Indicadores para identificar o entrevistado: _________________________________ 

Gênero do entrevistado: ________________________________________________ 

Idade do entrevistado: _________________________________________________ 

Formação: __________________________________________________________ 

Área de ensino: ______________________________________________________ 

Número de filhos: _____________________________________________________ 

Idade dos filhos: ______________________________________________________ 

Gênero dos filhos: ____________________________________________________ 

Peculiaridades da entrevista: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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QUADRO DE ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTADO DURAÇÃO DA ENTREVISTA 

Diretora 1 48’: 20” 

Diretora 2 45’:10” 

Coordenadora pedagógica 1 42’:13” 

Coordenadora pedagógica 2 46’:19” 

Professor 32’:21” 

Professora 1 36’:16” 

Professora 2 30’:04” 

Professora 3 29’:43” 

Conselheiro Tutelar 1 35’:27” 

Conselheiro Tutelar 2 25’:42” 

Pedagoga Especializada 48’:09” 

Psicopedagoga Especializada 34’:18” 

Psicólogo da Proteção Especial 37’:47” 

Assistente Social 1 36’:38” 

Assistente Social 2 31’:24” 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

 Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa – 

Queixa escolar e adolescência: significados e sentidos construídos em contexto de 

vulnerabilidade social em Camaçari – BA. No caso de você concordar em participar, 

favor assinar ao final do documento. 

 Sua participação não é obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir 

de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em 

sua relação com o pesquisador(a) ou com a instituição. 

 Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação.  

Assinatura do pesquisador responsável: ___________________________________ 

 

 Eu, ___________________________________, declaro que li as informações 

contidas nesse documento, fui devidamente informado pelo pesquisador Isael de 

Jesus Sena de que serei entrevistado(a), e se porventura perceber que as questões 

suscitadas me mobilizam emocionalmente poderei desistir a qualquer momento.  

 Foi-me garantido a confidencialidade da pesquisa, concordando em participar 

dela e que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem qualquer 

penalidade ou constrangimento. Declaro ainda que recebi uma cópia desse Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido. 

 Poderei consultar o pesquisador responsável, através do e-mail 

senaisael@gmail.com, telefones (71) 9946-3901/3283-6437, na Rua Aristides Novis, 

2, Estrada de São Lázaro, CEP 40210-730, Salvador, Bahia; sempre que entender 

necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha 

participação.  

 Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas 

concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados 

pessoais não sejam mencionados.  

Local e data: _____________________, _____/_____/_____ 

Nome e assinatura do sujeito ou responsável: 

___________________________________________________________________ 
Nome em extenso 
___________________________________________________________________ 
Assinatura 
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 Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Camaçari - PMC 
Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES 
Coordenação de Proteção Social Básica – CPB 
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS/ PHOC II 

 

 

 

ENTREVISTA PSICOSSOCIAL 

 
Data do cadastramento: _______________ Nº de cadastro ______________ 
 
1 - DADOS DO/A ENTREVISTADO/A: 
 
1.1 Identificação 
Nome: 
___________________________________________________________________ 
Apelido: _________________ RG: ___________________ 
CPF:___________________________ 
Data de Nascimento: _________ Idade: _______ Sexo: M(    )    F(     ) 
Endereço: 
_____________________________________________________________ 
Tel. de Contato: ______________ Ponto de Referência: 
___________________________ 
Escolaridade: ______________________________ Religião: __________________ 
Profissão/Situação Ocupacional: _______________________ Renda: ___________ 
Estado civil: _____________________ 
 
1.2 Composição Familiar 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nome Parentesco Data de nascimento Sexo Escolaridade Sit. Ocup. Renda Est.Civil 
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 Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Camaçari - PMC 
Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES 
Coordenação de Proteção Social Básica – CPB 
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS/ PHOC II 

 

 
 
 
 
 
2 - RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 
 
2.1 Cidade de origem: ________________________________________________ 
2.2 Tempo de moradia em Camaçari: ________________e no bairro____________ 
2.3 Motivo de ter imigrado: _____________________________________________ 
2.4 Alguém da família participa de atividade (sócio – educativa, culturais, artísticas?) 
Quem? Onde?________________________________________________________ 
2.5 Tem interesse em realizar curso profissionalizante? Qual? 
___________________________________________________________________ 
  
 
3 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
3.1 Família Cadastrada no CAD – ÚNICO? (    ) sim   / NIS _____________   (   ) não 
 
3.2 Participação da família em Programas e/ou Benefícios de Transferência de Renda 
(Federal / Municipal): 
 
(     ) Bolsa Família               (     ) BPC              (     ) Outros ________________ 
(     ) PETI                             (     ) Adolescente Aprendiz 
(     ) Projovem                      (     ) Nenhum                                
 
4 - SAÚDE  
 
4.1 Agente Comunitária da área de cobertura _______________________________ 
 
4.2 Existe alguém doente na família? (    ) sim, quem ?_________________ (    ) não   
 
4.3 Qual a enfermidade? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.4 Está em tratamento?   (    ) sim    (    ) não 
 
4.5 Faz uso de medicamento?  (   ) sim    (    ) não 
 
4.5.1 Onde Consegue? (     ) prefeitura(     ) recursos próprios (     ) outros 
     
4.5.2 Faz uso de substância psicoativa?  
    (     ) Não 
    (     ) Sim    Quem? _____________ Qual? ____________________________ 
 
4.6 Há pessoas com deficiência na família? 
(     ) Não 
(     ) Sim    Quem? _____________ Qual deficiência? ________________________ 
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4.7 Há gestantes no grupo familiar? 
(     ) Não 
(     ) Sim    Quem? ________________     Mês de gestação: ___________________ 
 
 4.7.1 Pré – natal: (     ) sim     (     ) não 
 
5 - HABITAÇÃO 
 
Situação habitacional:  
 
5.1 Imóvel: (     ) próprio (     ) alugado/R$ _______ (    ) cedido (    ) invadido 
 
5.2 Nº de cômodos: (     ) sala (     ) quarto  (     ) cozinha   (     ) banheiro     

      (     ) outros______ 
 
5.3 Construção: ( ) bloco  (    ) taipa   (     ) madeirite  (     ) papelão    
        ( )outros:________  
 
5.4 Água: (     ) encanada     (     ) poço (     ) outros: _____________________ 
 
5.5 Luz: (     ) elétrica (     ) querosene (     ) “gato’’   (     )outros:________ 
 
 
Situações observadas durante o atendimento. 
 

 Conflito familiar 

 Documentação 

 Situação de risco 

 Suprimento das necessidades básicas 

 Negligência familiar 

 Violência 
 
Demanda trazida pela família:  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Encaminhamentos_____________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Data: ______/______/_____ 
 
 
 

___________________________ 
Técnica Responsável 
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ACOMPANHAMENTO 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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