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RESUMO 

 

A experiência da escolarização é caracterizada por mudanças e desafios ao longo do 
seu processo. Transições e rupturas no curso da vida escolar podem ter sérios efeitos 
na constituição identitária do indivíduo. A pesquisa tem como objetivo compreender os 
mecanismos envolvidos na constituição do sistema do self educacional na trajetória 
acadêmica de adolescentes, enfatizando a dinâmica dialógica estabelecida na relação 
com os pais nesse processo e os posicionamentos (I-Positions) que vão emergindo na 
configuração do self. Este estudo se fundamenta nas formulações da Psicologia 
Cultural do Desenvolvimento de orientação semiótica, principalmente nos conceitos de 
mediação semiótica, de Valsiner, self dialógico, de Hermans, Kempen e van Loon, e 
self educacional, de Iannaccone, Marsico e Tateo. Para isso, adotou-se uma 
perspectiva qualitativa de pesquisa de cunho idiográfico, por meio da técnica de 
entrevista narrativa. Participaram deste estudo três adolescentes de uma instituição 
federal de ensino técnico profissionalizante do interior da Bahia, entre 17 e 18 anos, 
dos quais dois eram do sexo masculino e um do sexo feminino, configurando-se um 
estudo de caso múltiplo. As entrevistas foram analisadas mediante: 1) divisão da 
trajetória escolar em períodos demarcados por momentos de ruptura-transição; 2) 
seleção de períodos nos quais aparecem situações de interações dialógicas com os 
pais referentes à vida acadêmica; 3) seleção de trechos na narrativa do participante 
que discorriam situações dialógicas com os pais e outros sociais significativos; e 4) 
análise dos trechos de narrativa a partir dos conceitos da Psicologia Cultural. A análise 
dos dados revelou que os processos de significação das vozes parentais na trajetória 
de escolarização são complexos. Os principais sentidos criados pelos adolescentes 
acerca da participação dos pais foram: importância, ambiguidade, autonomia e 
distanciamento. Nas narrativas, à medida que os estudantes avançavam nos níveis de 
escolarização mais oportunizavam a entrada de outros sociais significativos no espaço 
dialógico do self, os quais algumas vezes rivalizavam com os posicionamentos 
estabelecidos por seus pais, interferindo na significação acerca da participação destes. 
A necessidade de maior autonomia, relacionada aos pais, apareceu como um aspecto 
psicológico de todos os casos analisados. Além disso, identificou-se que perspectivas 
de I-positions relacionadas a outros contextos também surgiram com intensidade   
suficiente para interferir na mediação semiótica na fronteira escola-familia. 
Denominaram-se essas situações como referentes a uma tríade contextual no self 
educacional. No que tange aos pais, estes apareceram como participantes relevantes 
em momentos de ruptura-transição nas trajetórias dos adolescentes investigados, 
atuando inclusive dentro de contextos catalisadores. Os pais são atores com os quais 
os estudantes negociam ativamente o poder de atuação no espaço dialógico e esse 
processo se intensifica na adolescência.  

 
Palavras-chave: Psicologia educacional. Self (Psicologia) - Adolescente. Psicologia 
infantil. Adolescentes - Desenvolvimento. Pais e filhos – Educação.   
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ABSTRACT 

 

The experience of schooling is characterized by changes and challenges throughout its 
process. Transitions and ruptures in the course of school life can have serious effects 
on the construction of the identity of an individual. The research aims to understand the 
mechanisms involved in the constitution of the educational self system in the academic 
trajectory of adolescents, emphasizing the dialogical dynamics established in the 
relationship with parents in this process, and positions (I- Positions) emerging in the 
configuration of the self. This work is based on the formulations of Cultural 
Developmental Psychology of semiotic orientation, especially the concepts of semiotic 
mediation, Valsiner, dialogical self, Hermans, Kempen and van Loon and educational 
self, of Iannaccone, Marsico and Tateo. For this matter, we adopted a qualitative 
research perspective of idiographic nature, through the technique of narrative interview. 
The participants involved were three teenagers in a federal institution of professional 
technical education in the state of Bahia, between 17 and 18 years of age, of which two 
were male and one female, by setting up a multiple case study. The interviews were 
analyzed using: 1) the division of school trajectory into periods marked by moments of 
rupture-transition, 2) selection of periods in which situations of dialogical interactions 
with parents, regarding academic life, appear, 3) selection of excerpts in the narrative 
of the participant concerning dialogical situations with parents and other social 
significants, and 4) analysis of narrative excerpts from the concepts based on Cultural 
Psychology. Data analysis revealed that the signification processes of parental voices 
in the trajectory of schooling are complex. The principal meanings created by the 
adolescents about parental involvement were: importance, ambiguity, autonomy and 
detachment. In the narratives, the more the students progressed in the levels of 
schooling, other social significants entered in the dialogical self space, which 
sometimes rivaled the positions established by their parents, interfering with the 
meaning concerning their parents’ participation. The need for greater autonomy, 
related to parents, appeared as a psychological aspect of all analyzed cases. 
Furthermore, we identified that prospects I- positions, related to other contexts, have 
also emerged with enough power to interfere with the semiotic mediation in school-
family boundaries. These situations were denominated as referring to a contextual triad 
in the educational  self. With regard to parents, they appeared as relevant participants 
in times of rupture-transition in the trajectories of the adolescents investigated in this 
research, and even acting within catalyst contexts. Parents are actors with which 
students actively negotiate the power to act in this dialogic space and this process 
intensifies in adolescence. 

 
Keywords: Educational Psychology. Self (Psychology). Child Psychology. Adolescents 
– Development. Parents and children – Education.    
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1 INTRODUÇÃO                                                                                             

 

A escola, como um palco de vivência da juventude, por onde a maioria 

dos jovens passa, revela-se como espaço social relevante. No entanto, se por 

um lado, uma maior escolaridade associa-se à melhoria da renda e da saúde, à 

diminuição à propensão ao crime e ao aumento do nível de empregabilidade 

das pessoas (Menezes-Filho, 2007), por outro, experiências acadêmicas 

fracassadas se configuram como fator de risco social (Barros, Mendonça, & 

Santos, 2001). A vida acadêmica apresenta-se, desse modo, como aspecto 

significativo na história do desenvolvimento do indivíduo, sendo relevante a 

investigação dos fatores que contribuem para uma melhor escolarização. 

Dentre esses fatores, está a participação dos pais na vida acadêmica, 

denominada em muitas pesquisas como envolvimento parental. O conceito é 

largamente definido como práticas parentais relacionadas à escola ou aos 

filhos, com o fim de beneficiá-los no desempenho educacional. (Hill & cols., 

2004) Muitos pesquisadores que se dedicam a compreender melhor os fatores 

que afetam a escolarização abordam a influência do envolvimento dos pais no 

sucesso acadêmico. (Cia, Pamplin, & Williams, 2008; Cia, D´Affonseca, & 

Barham, 2004; Jeynes, 2005; Barros et al., 2001; Menezes-Filho, 2007) O 

envolvimento parental, portanto, é reconhecido como aspecto importante para 

a qualidade da escolarização do indivíduo.  

Embora muitos estudos tenham sido realizados sobre o envolvimento 

dos pais na vida acadêmica de crianças nas séries iniciais (Koutrouba, 

Antonopoulou, Tsitsas, & Zenakou, 2009; Andrada, 2006), as pesquisas que 

investigam os adolescentes aparecem em menor quantidade. (Wheeler, 1992) 

Além disso, são ainda mais escassas as investigações qualitativas acerca de 

como os adolescentes compreendem os vários aspectos que participam de sua 

escolarização. (Checchia, 2010) 

A literatura científica que investiga a relação entre envolvimento parental 

e escolarização a partir da abordagem quantitativa mostra que os pais 

influenciam diferentes aspectos da vida acadêmica do estudante.  Deslandes e 

Cloutier (2002) concluíram, em seus estudos, que quando os pais de 

adolescentes estão envolvidos com a educação formal de seus filhos, estes 

apresentam melhor desempenho acadêmico, desenvolvem aspirações 
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pessoais mais elevadas e exibem menos problemas disciplinares. Segundo 

Spera (2005) e Hill e colaboradores (2004) embora o envolvimento parental se 

modifique à medida que os níveis da escolarização avançam, há evidências de 

que ainda na adolescência, especificamente no ensino médio, o envolvimento 

dos pais é significativo na vida acadêmica dos estudantes. Esta pesquisa, no 

entanto, propõe uma questão para essas conclusões científicas: como os filhos 

significam a participação dos pais na sua vida acadêmica? 

É importante salientar que, embora na revisão de literatura, apareçam 

muitas pesquisas quantitativas, esta pesquisa se propõe a conhecer as 

implicações subjetivas da participação dos pais na vida acadêmica de 

estudantes do ensino médio, a partir dos próprios sujeitos investigados, “dando 

voz” a esses adolescentes. Para isso, tomou-se como referência a proposição 

de Iannaccone, Marsico e Tateo (2012) de que existe uma parte específica do 

self que se desenvolve nos anos de escolarização, denominada self 

educacional, a qual constitui um legado de recursos simbólicos construídos a 

partir de conhecimentos, crenças, narrativas e estados afetivos estabelecidos 

durante a vida educacional pessoal. O interesse deste estudo recai sobre a 

investigação da lacuna existente acerca de como os adolescentes significam e 

criam sentidos acerca da participação dos pais em sua trajetória acadêmica 

Esta pesquisa de mestrado se insere, assim, no campo de pesquisas sobre o 

tema, com a proposta de, além de preencher a lacuna identificada, direcionar o 

interesse para os processos subjetivos que significam a participação dos pais 

na trajetória acadêmica. 

Considerando o tempo regular de formação da educação básica, os 

adolescentes devem estar cursando o ensino médio em situação comum de 

escolarização. A situação da avaliação da qualidade dos institutos federais 

profissionalizantes é melhor dentre as escolas públicas, tendo-se em conta as 

avaliações de desempenho dos estudantes. O índice de desenvolvimento da 

educação básica (IDEB) dos institutos federais, no que se refere ao ensino 

médio, é de 5,7 pontos, numa escala de zero a dez, muito próximo da média 6 

pretendida pelo MEC1. A média do Brasil, nessa etapa de ensino nas escolas 

                                                           
1
 De acordo com o ex-ministro da educação, Fernando Haddad “O Ideb dos institutos, hoje, é a 

meta do país para 2022. A rede federal de educação profissional já está no primeiro mundo”. 
Recuperado em 19 de julho, 2012, de http://www.ifbaiano.edu.br/reitoria/?p=1779. 

http://www.ifbaiano.edu.br/reitoria/?p=1779
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públicas estaduais e municipais, é de 3,4, resultado considerado baixo. As 

instituições federais de educação totalizam, atualmente, 38 institutos e 442 

campi em todo o Brasil. 

Conforme a Lei 11 892, de 2008, que criou os Institutos Federais de 

Educação, 50% das vagas oferecidas ao público devem ser oriundas de 

educação profissional técnica integrada e educação de jovens e adultos (EJA), 

ambos correspondentes ao ensino médio. Isso sinaliza a amplitude da ação 

dos institutos no território nacional com adolescentes e com os adultos jovens. 

Além disso, um dos objetivos dos institutos federais é fornecer ensino médio 

prioritariamente na forma de cursos integrados (Lei 11 892, Art. 7º, I). Esses 

cursos devem ampliar sua carga horária total, visando a aliar a formação geral 

e a profissional, de acordo com o Decreto 5 154, de 23/7/2004. Isso resulta, na 

prática, em muitos institutos, na permanência do estudante em mais de um 

turno na instituição (tempo integral). 

As pesquisas acerca da trajetória escolar de adolescentes que estudam 

em regime de cursos profissionalizantes integrados ao ensino médio precisam 

atentar também para o papel dos diferentes atores que participam desse 

processo. Em especial, o papel dos pais na vida acadêmica dos filhos revela-se 

um aspecto importante para a investigação, levando-se em conta a quantidade 

significativa de pesquisas que discutem a participação dos pais nos processos 

de escolarização. (Spera, 2005; Cia, 2009; Cia & Barham, 2009; Cia, 

D’Affonseca & Barham, 2004; Costa, Cia & Barham, 2007; Fan & Chen, 2001) 

Considerando que os adolescentes passam grande parte do tempo útil dentro 

da instituição de ensino e a diversidade da participação dos pais na vida 

acadêmica na adolescência (Hill et al. 2004), surge a seguinte questão: como 

adolescentes de ensino médio em regime de tempo integral significam a 

participação dos pais na sua vida acadêmica? 

Para este estudo, foi utilizada a perspectiva teórica da Psicologia 

Cultural de base semiótica a qual, segundo Valsiner (2007), enfoca a 

capacidade humana de se distanciar de seu contexto de vida imediato através 

de sua habilidade e propensão em construir e utilizar instrumentos semióticos 

(signos). Assim, a pessoa é vista simultaneamente como ator (imerso em um 

determinado contexto de atividade, o aqui-e-agora) e como agente reflexivo 
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(distanciado psicologicamente desse mesmo contexto pela mediação 

semiótica). (Silva, 2010)  

O objetivo de investigar os sentidos de adolescentes sobre a 

participação dos pais na vida acadêmica tem, na Psicologia Cultural, um 

importante suporte teórico para orientar as discussões sobre o tema, uma vez 

que os adolescentes, ao fazerem uso da mediação semiótica, atribuem 

significações à participação dos pais, o que reverbera na constituição do self, 

em especial o self educacional que orienta toda a trajetória acadêmica da 

pessoa. 

O estudo de adolescentes em formação profissionalizante integrada ao 

ensino médio representa uma contribuição para a lacuna identificada nas 

pesquisas que, geralmente, não enfocam adolescentes submetidos a essa 

modalidade de ensino. Faz-se necessário, portanto, compreender como as 

vozes parentais participam da constituição do self educacional de adolescentes 

que estudam sob o regime de tempo integral nessas instituições de ensino, 

analisando relatos das suas diferentes trajetórias acadêmicas.  

Além disso, esta pesquisa se propõe a oferecer uma compreensão 

acerca da participação dos pais na vida acadêmica dos filhos a partir da “voz” 

dos adolescentes. Embora haja muitas pesquisas acerca do envolvimento 

parental, de modo geral nelas se destacam determinados comportamentos dos 

pais e sua relação com efeitos na vida acadêmica dos filhos, como o 

desempenho escolar, tratando esses aspectos como variáveis 

comportamentais. Essa dissertação, no entanto, buscou privilegiar o estudo da 

dinâmica de significações que adolescentes constroem sobre a participação 

dos seus pais em sua trajetória acadêmica. Considera-se que esses 

adolescentes são atores e agentes reflexivos de suas próprias histórias. 

Enfatizam-se, assim, os posicionamentos estabelecidos com as vozes dos pais 

no múltiplo espaço dialógico do self.  

O Percurso do Pesquisador 

 

A pesquisa qualitativa é uma forma de investigação, na qual os 

pesquisadores interpretam o que ouvem e enxergam. Essas interpretações não 

são apartadas de suas origens, história, contextos e entendimentos anteriores. 

(Creswell, 2010) Torna-se oportuno, desse modo, expor brevemente a posição 
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pessoal adotada nesta pesquisa e, para tanto, discorrer-se-á, sobre a trajetória 

do pesquisador na primeira pessoa:  

Minhas percepções acerca do papel da participação dos pais na 

trajetória acadêmica e na própria constituição identitária do estudante passam 

primeiramente por minhas experiências pessoais. Desde o início de minha vida 

escolar, meus pais - e, em especial, minha mãe - tiveram função importante na 

minha trajetória, acompanhando momentos de sucesso e dificuldades 

relacionadas à escolarização, mediante apoio material e emocional. Percebia 

que meus colegas de escola, cujos pais eram menos presentes na rotina da 

vida acadêmica, apresentavam desempenhos inferiores. Além disso, ouvia 

minha mãe, como professora, apresentar queixas referentes à negligência de 

alguns pais em relação ao comportamento dos filhos na escola na qual 

trabalhava. 

Ao chegar ao ensino médio, porém, meus pais pouco poderiam 

contribuir com as atividades escolares e mesmo com a rotina da escola, já que 

eu me encontrava em outro nível de escolaridade. Passei a estudar em outra 

cidade para onde viajava todos os dias. O comportamento de meus pais 

relacionado à vida acadêmica foi se modificando ao longo do tempo. No 

entanto, não deixou de continuar sendo importante na minha trajetória, 

considerando principalmente a relevância da escuta e dos direcionamentos em 

problemas vivenciados no ambiente escolar, assim como a expectativa deles a 

respeito do meu desempenho acadêmico. 

O ensino médio, período no qual se observam transições de diversas 

ordens (biológicas e psicossociais), pode representar um momento marcado 

por tensões. A mudança de nível de escolaridade, muitas vezes acompanhada 

da mudança de escola, coloca os estudantes em situação na qual precisam 

reconfigurar suas respectivas identidades diante do novo contexto social que 

experienciam. Encaro esse período da vida na escola como crítico, no qual 

frustrações, incertezas, questionamentos e transições atravessam a rotina de 

muitos adolescentes. 

Eu trabalho no Instituto Federal Baiano (IF Baiano), local desta pesquisa, 

cuja prioridade é a educação profissional integrada ao ensino médio. Muitos 

estudantes de outras cidades passam a residir no município, sede do campus 
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no interior da Bahia, em pensionatos ou, no caso dos meninos, no próprio 

instituto que dispõe de residência estudantil. 

No trabalho que realizo como psicólogo escolar do Instituto Federal 

Baiano, tenho observado que a presença das famílias de vários alunos é 

inexpressiva, uma vez que muitos pais residem em outras cidades. Desse 

modo, interessei-me, a princípio, por investigar a relação entre duas variáveis: 

suporte parental (variável independente) e desempenho acadêmico (variável 

dependente). Todavia, após realização de revisão de literatura mais ampla 

acerca do envolvimento parental, que apontou para a deficiência de pesquisas 

qualitativas no Brasil a respeito do tema, e as discussões nas aulas de 

metodologia sobre meu projeto, fui incitado a refletir sobre o papel de minha 

pesquisa na comunidade científica, já que o formato proposto (abordagem 

quantitativa) apresentava um método bastante explorado em pesquisas acerca 

do tema no Brasil.  

Embora a revisão de literatura acerca do envolvimento parental 

integrante desta pesquisa apresente muitas informações de pesquisas 

quantitativas, ela própria foi produto e produtora de reflexões que auxiliaram 

sobremaneira a redefinição do delineamento metodológico para uma 

abordagem qualitativa, de cunho idiográfico, baseado na Psicologia Cultural 

Semiótica. Influenciado pelos estudos sobre o self educacional, abandonei 

decisivamente a proposta de conceber o envolvimento dos pais como uma 

variável. Passei a compreendê-la como um aspecto do contexto, a partir do 

qual os estudantes precisam lidar semioticamente. Interessei-me pelos relatos 

dos estudantes sobre o envolvimento dos seus pais e pela constituição do self 

educacional a partir das narrativas da participação dos pais no processo de 

escolarização dos filhos.  

A pesquisa foi conduzida, assim, no formato de estudo de caso, o qual 

se caracteriza, segundo Campomar (1991), por um estudo intensivo de um 

caso ou de um pequeno número deles, onde se permite a descoberta de 

determinadas relações que poderiam não ser desvendadas sem uma 

investigação profunda. 

É importante salientar que, no processo de mudança na delimitação e na 

abordagem do objeto da pesquisa, excluí o constructo envolvimento parental e 

adotei a expressão participação dos pais por considerar que era preciso 



18 
 

 

demarcar o papel desta pesquisa como um contraponto à abordagem 

comportamentalista. No entanto, o construto envolvimento parental foi mantido 

no capítulo que trata sobre a revisão de literatura, uma vez que para refletir 

sobre o uso desse conceito, precisávamos fazer referência ao conceito 

tradicionalmente utilizado por pesquisadores da área de Psicologia do 

Desenvolvimento. 

No transcorrer da pesquisa, foram realizadas várias reflexões acerca do 

objeto deste estudo. Percebi, já ao final das análises, que o self educacional é 

um construto maior e mais complexo que a delimitação que eu me propunha a 

realizar, detendo-me exclusivamente na dinâmica das vozes parentais na 

cultura pessoal. Por isso, notei que uma melhor compreensão dos relatos 

acerca da participação dos pais só seria possível a partir de um ponto de vista 

mais abrangente, incluindo a hierarquia de vozes e suas relações no sistema 

do self, alinhando-se ao seu caráter sistêmico. Isso permitiu constatar a 

interdependência entre os sentidos criados acerca da participação dos pais e 

as vozes de outros sociais que atuam no self educacional, as quais interferem, 

por vezes, nas interações dialógicas estabelecidas com os pais. 

É possível que minha trajetória pessoal tenha trazido alguns vieses a 

este estudo, podendo afetar o modo como interpretarei os dados. Como forma 

de seguir critérios de cientificidade, o método da pesquisa utilizou critérios 

rigorosos na escolha dos participantes, na condução das entrevistas, sendo 

que, para a análise de dados, considerei os princípios da Psicologia Cultural de 

base semiótica. (Valsiner, 2012/2007)  

Contribuições do Estudo 

 

A Psicologia do Desenvolvimento, como um dos saberes que produzem 

conhecimento acerca da participação dos pais na vida acadêmica, contribui 

para a compreensão da relação família-escola. Além de conhecimentos 

científicos, como o da Psicologia, decisões governamentais em forma de 

programas ou leis delineiam, de diferentes modos, as responsabilidades dos 

pais na condução da vida dos filhos em idade escolar. Por isso, a produção de 

conhecimentos científicos acerca do tema é bastante relevante, uma vez que 

eles reverberam em distintos discursos sociais, tais como os políticos, os 

pedagógicos e os jurídicos.  
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A pesquisa poderá ser útil para escolas e instituições que lidam com 

adolescentes, já que: a) focalizará a experiência do sujeito no processo de 

escolarização; b) possibilitará compreender como as vozes dos pais podem 

participar da dinâmica de desenvolvimento do self educacional de 

adolescentes, levando-se em conta rupturas-transições nesse processo; e, 

portanto, c) trará subsídios para profissionais de Educação e de Psicologia 

repensarem suas práticas de incentivo à participação dos pais na vida 

acadêmica de adolescentes, corroborando-as ou transformando-as. 

Este estudo está organizado em seis partes, a saber: a introdução, onde 

se apresenta uma visão ampla para contextualizar o tema; a fundamentação 

teórica, onde se explana acerca da Psicologia Cultural, enfatizando os 

conceitos de self dialógico e o de self educacional; a revisão de literatura, que 

inclui uma seção para Interações família-escola e outra para questões 

conceituais sobre o Envolvimento Parental; posteriormente, o método de 

pesquisa adotado; em seguida, a análise dos casos e, por fim, as 

considerações finais.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo explana acerca da Psicologia Cultural, dando ênfase aos 

conceitos de self dialógico e o de self educacional. Apresenta os pressupostos 

da Psicologia Cultural, a noção de cultura nesse campo de conhecimento, de 

mediação semiótica, de signos e da constituição do self. Explicita-se a natureza 

dialógica do self e sua caracterização, assim como o conceito do self 

educacional. Discute-se acerca da adolescência e dos estudos sobre o self 

educacional nessa fase.  Explana-se também acerca da responsabilidade 

simbólica na juventude e a emergência do sujeito no self educacional.  

 

2.1 PSICOLOGIA CULTURAL DO DESENVOLVIMENTO 

 

A Psicologia Cultural é um campo de conhecimento definido por Valsiner 

(2007) como uma ciência básica que busca construir modelos 

hermeneuticamente explicativos sobre o funcionamento cultural das pessoas, 

desencadeando modelos generalizados aplicáveis ao ser humano. Ainda 
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segundo Valsiner (2012, p. 28), a cultura pode referir-se “[...] à mediação 

semiótica (por signos), que é parte dos sistemas das funções psicológicas 

organizadas”. No entanto, a conceituação precisa de cultura representa uma 

das questões desafiadoras desse campo de conhecimento. De modo geral, a 

cultura é compreendida como pertencente ao sistema psicológico individual, 

desempenhando algum papel funcional dentro dele. (Valsiner, 2012)  

Sinteticamente, Valsiner (2012) declara que na Psicologia existem duas 

perspectivas distintas quanto à adoção do conceito de cultura. Uma delas é 

encontrada na Psicologia Transcultural, na qual cultura é um organizador 

extrínseco ou um dispositivo de atribuição causal para padrões de ação, 

sentimentos e pensamentos que as pessoas demonstram nas diversas 

sociedades. A outra perspectiva, adotada pela Psicologia Cultural, considera a 

cultura como parte inerente das funções psicológicas humanas.  

Em vez de definir cultura como uma dimensão estática, presente no 

mundo exterior ou interior do homem, Valsiner (2007) privilegia os processos 

intra e interpessoais na constituição da cultura, destacando o papel ativo da 

pessoa na apropriação dos signos e seus desdobramentos no self (eu). 

(Valsiner, 2005) Na concepção de Branco e Valsiner (1997), o self compreende 

a totalidade subjetiva organizada na linha do tempo, apoiada em processos de 

significação que se estabelecem através da matriz de sugestões socioculturais. 

A Psicologia Cultural, neste sentido, objetiva uma melhor compreensão de 

fenômenos psicológicos complexos, definindo a cultura como integrante dos 

processos psicológicos individuais, levando em consideração a dimensão 

social da experiência do indivíduo (o pertencimento a um país, a uma língua, a 

um grupo étnico, por exemplo). (Silva, 2010) 

Ao distinguir duas tendências presentes na Psicologia Cultural, Valsiner 

(2012) diferencia a orientação semiótica da perspectiva teórica da atividade. Na 

primeira, há uma ênfase sobre a capacidade humana de se distanciar de seu 

contexto de vida imediato por meio da habilidade e propensão em construir e 

utilizar instrumentos semióticos (signos). Na segunda perspectiva, o 

desenvolvimento humano é abordado mediante a participação mutável do 

homem nas práticas socioculturais do seu meio (família, sociedade, país). A 

Psicologia Cultural, defendida por Valsiner, estaria de acordo com a primeira 

abordagem: aquela de orientação semiótica.  
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Na versão semiótica da Psicologia Cultural, a teoria da mediação 

semiótica desenvolvida por Valsiner (2007, 2012), juntamente com a teoria do 

self dialógico, de Hermans, Kempen e Loon (1992), são importantes 

referências para se analisar os processos de mediação semiótica que 

transcorrem no self educacional, a partir da participação dos pais na vida 

acadêmica.  

Retomando as ideias de Charles Sanders Peirce da área da semiótica, 

Abbey e Valsiner (2004) afirmam que o signo é um construto que, para alguém, 

substitui um referente (determinado objeto concreto, um fenômeno ou outros 

signos). Assim, uma palavra pode substituir um objeto real; uma imagem, a 

exemplo de um sinal de trânsito, pode proibir virar à esquerda ou mesmo a 

sirene de uma ambulância pode nos assustar por sinalizar um problema de 

saúde emergente de alguém.  

Considerando a perspectiva da Psicologia Cultural de base semiótica, 

Valsiner (2007) afirma que o sistema de mediação semiótica pode ser visto 

como um sistema regulatório de significados que garantem o distanciamento 

psicológico do aqui-e-agora. A pessoa ao se posicionar numa dada situação 

leva em consideração novos problemas que lhe aparecem e precisam ser 

solucionados. Para tanto, utilizará os signos de que dispõe. Cada signo, em 

uso durante a “janela” de tempo infinitamente pequena a que se designa 

“presente”, é um dispositivo de mediação semiótica que se estende do passado 

para o futuro possível. (Valsiner, 2012) 

 

2.1.1 A Produção de Narrativas no Processo de Escolarização 

 

Segundo Bruner (2003), nós constantemente construímos e 

reconstruímos nosso self para lidar com as demandas das situações que 

enfrentamos; e fazemos isso com uma espécie de guia que se constitui a partir 

de nossas memórias, esperanças e medos do futuro. Esse fenômeno resulta 

nas histórias que contamos sobre nós mesmos, assim como naquelas que são 

contadas sobre nós. Por isso, Bruner (2004) concluiu que não há uma coisa 

que psicologicamente poderíamos chamar de “vida em si”. No mínimo, ela é 

um produto de uma memória seletiva. Além disso, afirma que contar a própria 
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vida é um “feito interpretativo”, ou seja, a narrativa sobre nossas experiências 

configuram uma interpretação acerca de si, permeada pelos significados. 

A escolarização representa, na contemporaneidade, um importante 

papel no desenvolvimento dos indivíduos. Na passagem pela escola, desafios 

relacionados à socialização e à aprendizagem fazem parte do cotidiano dos 

estudantes. De acordo com Masten e Coastworth (1998), a passagem 

satisfatória pela escola é considerada uma das tarefas do desenvolvimento 

humano. Além disso, de acordo com Valsiner (1989), a escola pode ser um 

eficaz veículo para a difusão de valores no contexto de sugestões culturais. A 

compreensão da trajetória escolar como um processo desenvolvimental se 

deve, dentre outras razões, à produção de significados que se expressam nas 

histórias contadas pelos atores que participam da escola e às rupturas-

transições que se desdobram no contexto escolar.  

Conforme Bruner (1996), a escola é um palco de constituição de 

narrativas. A investigação do self no ambiente escolar, por conseguinte, 

mostra-se oportuna, uma vez que, na concepção de Valsiner (2012), ele é 

transpassado pelas histórias contadas pelos indivíduos. Por meio da narrativa, 

as pessoas lembram o que aconteceu, colocam as experiências em uma 

sequência, encontram possíveis explicações para isso e jogam com a cadeia 

de acontecimentos que constituem a vida individual e social. (Jovechelovitch & 

Bauer, 2012) Assim, as narrativas se apresentam como dados relevantes para 

a pesquisa na escola, considerando que a constituição do self educacional se 

desenvolve durante o processo de escolarização. (Marsico & Iannaccone, 

2012)  

O estudo das narrativas tem alcançado notoriedade nas últimas 

décadas. Conforme Bruner (2003), identidade e self são fenômenos 

configurados narrativamente. As narrativas são, desse modo, utilizadas para 

analisar os selves e identidades, inclusive no contexto escolar. (Marsico & 

Iannaccone, 2012) Além disso, a crescente utilização da abordagem biográfica 

(entrevista narrativa) nas pesquisas realizadas na área de Educação busca 

evidenciar e aprofundar as experiências educacionais dos sujeitos, bem como 

entender diferentes mecanismos e processos históricos relativos à educação 

ao longo da trajetória de vida. As biografias educativas permitem ainda 

adentrar um campo subjetivo e concreto, por meio do texto narrativo, e 
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entender os sujeitos e os sentidos em situações do/no contexto escolar. 

(Souza, 2006)  

 

2.1.2 O Self Dialógico na Psicologia Cultural 

 

De acordo com Silva (2010), na concepção de Valsiner, a cultura se 

refere aos processos pelos quais as pessoas se relacionam com seus mundos 

sociais; ela diz respeito à relação da pessoa com seu ambiente, no processo 

de mútua constituição, ou seja, na díade eu-mundo se estabelece um 

intrínseco processo de coconstrução, mediado por signos, os quais participam 

decisivamente na formação do self que se reflete na vida cultural das pessoas.  

No que se refere à concepção de self (eu), Valsiner (2012) afirma que a 

pessoa funciona por dois processos dialógicos: heterodiálogo (com outros, 

incluindo outros imaginários) e autodiálogo (dentro do próprio self). O self 

dialógico, conforme o autor citado, é “[...] uma entidade teórica (self) que se 

organiza (existe) por meio de um processo de relações dialógicas entre seus 

componentes.” (Valsiner, 2012, p. 127) 

Na visão de Hermans e Kempen (1996), a concepção de “self nuclear” 

deve ser substituída pela de múltiplas posições de Eu (I-positions) em 

movimento dinâmico. O indivíduo, ao colocar em funcionamento o self 

dialógico, necessita executar uma reflexividade obrigatória sobre a própria 

situação no espaço vital. O self dialógico cria uma tensão entre ser como-é e a 

modelagem do ser como-se fosse outro. Essa tensão pode ser o locus de 

nascimento do vir a ser, do tornar-se: o movimento em direção a um novo 

estado. (Valsiner, 2012) Essa tensão de Posições de Eu (I-positions) pode 

construir, na cultura pessoal, formas diferentes de organização semiótica e 

adquirir novas configurações as quais, segundo Zittoun (2009), podem emergir 

das rupturas-transições, isto é, períodos nos quais as pessoas definem novas 

identidades, novas habilidades e conferem significados para suas trajetórias e 

seus mundos. (Zittoun, 2006) As rupturas do sistema podem ser 

compreendidas como quebras de ciclos conservadores que forçam o sistema a 

se restabelecer noutra ordem hierárquica. Tal restabelecimento, em multiníveis, 

pode ser chamado de transição. (Zittoun, 2008) Daí a sua relevância para os 

estudos desenvolvimentais. 
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Na Teoria do Self Dialógico, a concepção de I-Positions corresponde à 

noção de variabilidade no interior do sistema do self. Em vez de se referir a 

uma entidade única e pontual, a noção de I-Position apresenta uma visão de 

campo para referir-se aos componentes do sistema do self. Nesse sentido, I-

Positions podem corresponder tanto a papeis sociais (socialmente esperados), 

quanto a sentidos reflexivos e também a estados afetivos da pessoa. Algumas 

I-Positions são continuamente ativadas e assumem a dianteira na configuração 

do self, estabelecendo com as demais uma relação de dominância e 

subordinação. Portanto, é possível afirmar que a pessoa constroi sua 

experiência subjetiva de maneira dinâmica, mediante um fluxo contínuo entre I-

Positions passadas, presentes e imaginadas (futuras), cada uma expressando 

uma voz que dá sentido às experiências que a pessoa está vivendo no aqui-e-

agora. (Mattos, 2013) 

A pessoa que constroi Posições de Eu (I-positions), executa esse 

processo do ponto de vista inicial de alguma situação específica, por exemplo, 

decidir o curso superior que vai seguir, decidir se vai ou não começar a 

trabalhar, entre outros. A dinâmica do self dialógico implica na resolução 

dessas situações específicas e uma variabilidade na construção “do outro”, em 

diferentes níveis de abstração e generalização. Os significados podem se 

expandir desde “o ego nuclear”, até incluir outros (“você”, “nós”), chegando ao 

caso do infinito semiótico (“Eu enquanto todos nós”). Esse “outro” pode ser 

preenchido por uma pessoa real ou pode acarretar a construção de “outros 

sociais” reais ou imaginários, “outros sociais” no domínio intrapsicológico de 

alguém ou levar à criação de “vozes” dos “outros” no próprio self. (Valsiner, 

2012) Por isso, o self dialógico é também social, no sentido de que outras 

pessoas ocupam posições nas múltiplas vozes no self do indivíduo. (Hermans, 

2001) 

Dessa forma, em contraste à noção de um self individual, o self dialógico 

é baseado na suposição de que existem muitas Posições de Eu (I-positions) 

que podem ser ocupadas pela mesma pessoa. O Eu, em uma posição, pode 

concordar, discordar, compreender, opor-se, contradizer, questionar, desafiar e 

mesmo ridicularizar um Eu que está em outra posição. (Hermans, 2001) A 

noção de voz, inspirada nas ideias de Bakhtin, está relacionada com a visão de 

que pensamento, sentimento e ação estão mutuamente imbricados em um 
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conjunto articulado que se expressa, externaliza-se ou se manifesta por meio 

de vocalizações dentro do self. A voz expressa um ponto de vista, uma 

perspectiva, um posicionamento – uma I-Position – ou uma personagem de 

uma narrativa. (Mattos, 2013) 

O self dialógico está sempre ligado a uma posição particular no espaço e 

no tempo. (Hermans, 2001) Por exemplo, uma mãe vai até à escola da filha e 

pede que seus colegas lhe auxiliem nas atividades em classe, porque ela tem 

dificuldades de aprendizagem. Essa situação cria diferentes posicionamentos 

de Eu na filha. Na posição Eu-filha a menina, então, diz: “Entendo a atenção de 

minha mãe, ela quer cuidar de mim”. Enquanto isso, na posição Eu-estudante 

avalia: “É vergonhoso minha mãe vir na escola para pedir ajuda aos meus 

colegas, pois sou independente quanto à minha vida escolar”. No campo do 

self dialógico da filha, o “outro” é uma pessoa real, é a sua mãe, a qual é 

avaliada pelos posicionamentos de Eu (Eu-filha e Eu-estudante). Na posição 

Eu-filha há uma relação de compreensão quanto ao comportamento da mãe. 

Já na posição Eu-estudante, o comportamento da mãe é tido como vergonhoso 

e reprovado pela filha. Este exemplo ilustra uma situação na qual os 

posicionamentos do Eu estão em conflito: o Eu-filha e o Eu-estudante 

manifestam posições contraditórias relacionadas à participação da mãe na vida 

escolar da filha. 

A pessoa está constantemente envolvida na construção de uma 

estrutura dinâmica de Posições de Eu. (Valsiner, 2005) Cada posição de Eu 

cria uma voz que se relaciona com outras vozes (de outras Posições de Eu), 

em uma relação dinâmica de dialogicalidade. (Valsiner, 2012) Por meio do self 

dialógico, o Eu flutua entre posicionamentos diferentes e mesmo opostos e tem 

a capacidade de orientar imaginariamente cada posição com uma voz, de 

modo que as relações dialógicas entre as posições possam ser estabelecidas. 

(Hermans, 2002) 

Para alcançar uma teoria desenvolvimental do self dialógico, é preciso 

combinar continuidade, estabilidade com descontinuidade, mudança, ruptura e 

inovação. Nas situações, por exemplo, em que o indivíduo é inserido em novas 

interações com outros significantes em jogo, é possível que outras formas de 

aprendizagem emocional, intelectual e motivacional se expressem a partir de 
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novas posições que podem reorganizar o repertório de posições, mas também 

estabilizar aqueles já existentes. (Hermans, 2002) 

 

2.1.3 Adolescência, Desenvolvimento e Self Educacional 

 

A tensão entre continuidade (identidade) e mudança (desenvolvimento) 

que atravessa as trajetórias de vida encontra, na adolescência, uma expressão 

peculiar. (Lopes de Oliveira, 2006) Nesta fase, algumas mudanças 

psicossociais afetam a formação do self. Dentre elas, podem ser verificadas a 

maior autonomia de circulação social, as mudanças no campo da 

autopercepcão e da autoimagem, a adesão a novos grupos de pares, a adoção 

de novos papeis na família e no trabalho, as conquistas no plano da 

autorregulação da atividade e a adoção de perspectivas projetivas quanto ao 

futuro. Essas mudanças contribuem para a ressignificação da relação do 

adolescente com o grupo familiar e social, à medida que ele passa a integrar 

novas posições nos sistemas semióticos e, como consequência, a adotar 

novas configurações identitárias (Hermans, 2001), novas posições no self.  

É importante considerar que a participação dos pais no processo de 

escolarização constitui fenômeno social complexo transpassado por tensões. 

Ao longo do curso da vida, a participação na vida escolar vai ganhando novos 

contornos: o comportamento dos pais direcionado aos filhos se modifica, 

extinguindo certas práticas, intensificando outras. De modo geral, a 

participação dos pais na trajetória escolar é compreendida como elemento 

relevante nas interações semiótico-dialógicas da criança e do adolescente 

(Marsico & Iannaccone, 2012), constituindo-se como dimensão relevante para 

a formação do self educacional. 

O processo que perfaz essas interações é mediado por relações 

dialógicas com outros sociais significativos, que atuam como agentes 

catalisadores de tais processos. Encontros dialógicos com outros significativos, 

localizados em diversas esferas da vida, tornam-se progressivamente 

internalizados. Os outros sociais orientam e legitimam a emergência de signos 

que adquirem a função de promotores do desenvolvimento, pois canalizam o 

desenvolvimento da pessoa em uma determinada direção. (Mattos, 2013) 

Neste estudo, foram enfatizados os pais como esses outros sociais 
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significativos na trajetória escolar, tomando-se como referência a proposição de 

Iannaccone, Marsico e Tateo (2012) sobre a participação dos pais na 

constituição do self educacional de estudantes. Porém foram investigados os 

outros sociais que apareceram na dinâmica autodialógica e que interferiram 

direta ou indiretamente nos mecanismos semióticos estabelecidos na 

significação das vozes dos pais. 

A literatura científica que investiga a relação entre participação dos pais 

e aspectos da vida acadêmica aponta para resultados que, de modo genérico, 

indicam seus efeitos significativos. A perspectiva adotada na presente pesquisa 

compreende que a adolescência e a juventude são momentos da vida humana 

marcados por transições as quais podem variar entre os sujeitos. (Zittoun, 

2006) Embora se possa conceber as regras colocadas pela escola bem como 

pelos pais relacionadas à vida acadêmica dos filhos como marcadores 

institucionais e estruturais de desenvolvimento, é necessário enfatizar, 

conforme Zittoun (2006), os processos que ocorrem nesse período da vida. Por 

isso, o interesse deste estudo recai sobre a emergência da subjetividade, do 

self nos meandros dos discursos provindos dos pais acerca da vida acadêmica 

de adolescentes. 

De acordo com Lopes de Oliveira (2006), o sujeito se vê, quando da 

transição para a adolescência, na necessidade de negociar uma ampla pauta 

de reconstruções identitárias ditadas, num nível, pelo novo corpo e a nova 

autoimagem que ele dispõe, mas principalmente pelas mudanças de 

posicionamento subjetivo no jogo das relações sociais, que a condição de 

adolescente traz. Pode-se afirmar, assim, que a identidade é o arranjo que se 

produz na internalização/externalização ativa de experiências capitalizadas em 

diferentes esferas da vida cultural e se expressa nas práticas narrativas.  

As narrativas são simultaneamente uma prática social (dirigidas a uma 

audiência, estruturadas com base numa língua pela qual a pessoa torna 

pública a experiência privada, contendo crenças, valores e ideologias 

provenientes do contexto sociocultural) e também uma atividade 

autoepistêmica (Wortham, 2000) com efeitos sobre o self. O senso de 

identidade se expressa na forma de histórias que são intersubjetivamente 

transformadas, o que torna a compreensão daquilo que somos um processo 

permeado pelas narrativas que produzimos. (Bruner, 2004)  
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As narrativas são o contexto do entrecruzamento de temporalidades, 

mediante permanente tensão entre a ilusão de continuidade e coerência 

temporal e o tempo vivido, experiencial, cíclico, ilógico. De um lado, tem-se a 

ilusão de continuidade (identidade), preservando a noção de que se é uma 

mesma pessoa, apesar das profundas mudanças que cada um experiencia no 

ciclo de desenvolvimento; de outro, a passagem do tempo (desenvolvimento) 

como a própria condição de inteligibilidade da narrativa. (Lopes de Oliveira, 

2006) A organização das temporalidades associando continuidade e coerência 

temporal fornece o suporte para a construção de narrativas inteligíveis, 

portanto, compartilháveis.  

De acordo com Lopes de Oliveira e Vieira (2006), os adolescentes por 

vezes acabam desenvolvendo práticas de sustentação de si que dão suporte 

ao sujeito, no estabelecimento de uma imagem de si que permanece, 

protegendo-o do medo da desintegração, e que se impõe em situação de crise 

ou de rápidas transformações. Essas práticas carregam a marca do espaço e 

tempo histórico-cultural e contribuem, num dado contexto, para a constituição 

da identidade narrativa do sujeito. São exemplos tipicamente adolescentes de 

práticas de sustentação de si a idolatria, a identificação a estereótipos ou 

ideologias. 

A identidade de uma pessoa não pode ser encontrada em 

comportamentos, nem – por mais importante que seja – nas reações dos 

outros, mas sim na capacidade de dar continuidade a uma narrativa. A 

identidade de uma pessoa, para que seja possível manter interações diárias 

com outros no mundo cotidiano, não pode ser totalmente fictícia. Ela deve 

continuamente integrar eventos que ocorram no mundo externo e organizá-los 

em uma contínua história sobre si mesmo. (Giddens, 1991 como citado em 

Oliveira, 2011).  

 

2.1.4 Adultez Emergente e Responsabilidade Simbólica na Juventude 

 

De acordo com Arnett (2000), na contemporaneidade houve o 

aparecimento de um novo período que se inicia com o fim da adolescência: a 

adultez emergente, que estaria presente na faixa etária entre 18 e 25 anos. A 

idade adulta emergente não corresponde nem à adolescência, nem à idade 



29 
 

 

adulta jovem, sendo teórica e empiricamente distinta de ambos. A idade adulta 

emergente é um momento da vida em que as pessoas se diferenciam muito 

umas das outras, pois há uma relativa independência de práticas sociais e 

expectativas normativas. Nesse período, há uma exploração maior de 

variedade de posições possíveis na vida, como no amor, no trabalho e na visão 

de mundo. 

Zittoun (2006) acrescenta que, após as mudanças tecnológicas, 

econômicas e sociais dos últimos 20 anos, a transição da infância para a 

adultez, comumente chamada adolescência, tem sido reinterpretada mediante 

a inclusão de uma nova fase também nomeada de adultez jovem ou pós-

adolescência. Entretanto, não existem limites claros acerca de qual posição o 

indivíduo pode ser realmente visto. Como o fim da adolescência se tornou um 

marco impreciso, a adultez jovem pode ser encarada como um fenômeno de 

autopercepção. 

A definição de um estágio de desenvolvimento para o sujeito não 

constitui objetivo primordial desta pesquisa. Trata-se somente de um modo 

auxiliar de compreender o momento de vida e de considerar as expectativas 

sociais e desafios que a passagem para a vida adulta impõe, os quais estão 

presentes em suas narrativas, tanto pela imaginação quanto por situações 

concretas do dia-a-dia, as quais lhes exigem maior autonomia e 

responsabilidade nas diferentes esferas da vida. 

Zittoun (2006) discute sobre a construção da responsabilidade simbólica 

como marcador da experiência dos jovens. A autora defende que se trata de 

uma construção fundamental que organiza o sistema de valores e a 

perspectiva de tempo nesse momento da vida. A responsabilidade é concebida 

como sendo uma capacidade que o jovem deve desenvolver nessa etapa da 

vida para assumir suas próprias internalizações e externalizações simbólicas. A 

internalização diz respeito à criação da cultura pessoal e a externalização 

relaciona-se à comunicação da cultura pessoal em situações de interação.  

É possível supor que o próprio sentido de “responsabilidade” esteja em 

formação nesse momento da vida, pois ele parece ser fundamental para 

organizar o sistema de valores da pessoa em desenvolvimento, emergindo 

como um valor central que possibilita ao jovem, não somente lidar com as 

dificuldades cotidianas e direcionar suas ações presentes e futuras, mas 
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também reconfigurar seu sistema de self no sentido de ter mais autonomia. 

(Mattos, 2013) 

Conforme sugerido por Zittoun (2006), quando os jovens se defrontam 

com novas esferas de experiência podem questionar práticas e valores 

concebidos como já implícitos na nossa sociedade. Isso acontece a partir das 

relações com outros significativos presentes em esferas centrais da 

experiência, como a família, a escola e o relacionamento entre pares, o que 

demanda o acionamento de novos arranjos e posicionamentos do self diante 

do mundo. 

Nessa dinâmica de construção de novos posicionamentos a partir de 

diferentes demandas sociais e das interfaces com as distintas esferas da 

experiência, o sujeito pode fazer emergir sua singularidade, no seu sistema de 

organização semiótica. Nesse movimento dinâmico, atravessado por signos 

provindos ou criados a partir das relações estabelecidas com o mundo, o 

sujeito pode assumir posicionamentos que o diferenciem dos demais, tornando-

o cada vez mais uma pessoa única.  Como afirma Zittoun (2012), as pressões 

e tensões do ambiente, aliados à tendência interna para sua permanência, 

trazem uma condição para a emergência do sujeito: separar-se dos outros e do 

mundo por meio da mediação semiótica. 

 

2.1.5 O Estudo do Self Educacional na Adolescência 

 

Embora se verifique o significativo crescimento da utilização da 

perspectiva narrativa nas Ciências Sociais, o processo de escolarização na 

adolescência ainda é, conforme Checchia (2010), um tema pouco estudado em 

pesquisas qualitativas. Além disso, “[...] a adolescência permanece como 

objeto secundário do interesse da Psicologia do Desenvolvimento”. (Lopes de 

Oliveira, 2006, p. 428) A adolescência, como objeto de estudo da Psicologia, 

portanto, aparece como um período da vida relativamente pouco investigado, 

especialmente considerando abordagens de investigação mais profundas. 

As pesquisas utilizando a Abordagem do Curso da Vida utilizam 

conceitos como “transições” e “trajetórias” para caracterizar as mudanças 

experimentadas pela pessoa ao longo da vida. Essa abordagem relata como as 

vidas são socialmente organizadas em tempos biológicos e históricos e como 
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os padrões sociais resultantes afetam a maneira de pensar, sentir e agir. O 

desenvolvimento humano, por conseguinte, é incorporado no curso da vida e 

do tempo histórico, sob a noção de “transições” e “trajetórias”. (Elder, 1998) 

Considerando a relevância da escolarização na vida do indivíduo 

contemporâneo, reconhece-se como necessária a investigação de como os 

estudantes se percebem nesse contexto e como os diferentes atores (pais, 

professores, pares) participam da constituição do self que se desdobra a partir 

da trajetória acadêmica. Neste sentido, a noção de self educacional, segundo 

Marsico e Iannaccone (2012), é uma parte específica do self, emergindo das 

experiências dos indivíduos nos contextos educacionais. Desenvolve-se 

durante os anos de escolarização, mas permanece durante toda a vida, 

entrando em cena toda vez que as pessoas estão envolvidas em atividades 

educacionais ou têm que lidar com contextos educacionais formais.  

Valsiner (2012) concebe a existência de dois tipos de cultura que estão 

intimamente intercaladas. A cultura coletiva, produzida pelos esforços ativos de 

pessoas dentro de papeis sociais assumidos, os quais engendram uma 

multiplicidade de mensagens comunicativas aos membros de dada sociedade; 

e a cultura pessoal definida, no indivíduo, pelo modo como essas mensagens 

serão transformadas e reconstruídas de forma pessoalmente única. Por isso, o 

autor considera que as culturas pessoais são relativamente autônomas em 

relação às culturas coletivas. Dessa forma, é possível localizar, nos discursos 

dos sujeitos, fragmentos históricos e constituição das posições, dos fatos e/ou 

personagens em determinados espaços e tempos da vida escolar que, por sua 

vez, revelam aspectos da cultura coletiva e da cultura pessoal. 

Conforme Annibal (2009), os sujeitos, no processo de produção de 

discursos, contribuem para a composição de múltiplas fases da história e da 

manutenção de sua memória. Na investigação dos sentidos e significados dos 

sujeitos, os pesquisadores concebem as narrativas como reflexões sobre a 

vida; estas reflexões representam importante movimento antipositivista, o qual 

tem embasado investigações profundas preocupadas em como as pessoas dão 

sentido a suas experiências (Bruner, 2003) através da linguagem. 

No campo de estudos dos significados e sentidos, Vigotski (2000) faz 

uma diferenciação entre os dois conceitos, conforme segue: 1) o significado 

propriamente dito é aquele que parte do coletivo, elaborado historicamente, no 
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qual o sujeito, ao nascer, já encontra pronto o sistema de significações; 2) o 

sentido é amplo e complexo, sendo adquirido pelos indivíduos em particular, e 

vai depender da experiência de cada sujeito, da construção/reconstrução que 

ele faz do real, da forma como ele se apropria do mundo. 

Segundo Vigotski (2001), o significado, no campo semântico, 

corresponde às relações que a palavra pode conter; já no campo psicológico, é 

uma generalização, um conceito. Os significados são produções históricas, 

sociais, relativamente estáveis e, por serem compartilhados, permitem a 

comunicação entre os homens, além de serem fundamentais para a 

constituição do psiquismo. 

Ainda em relação aos dois conceitos citados, Lima de Araujo, Silva 

Vieira e Silva Cavalcante (2010) consideraram que o mediador na relação 

pensamento/linguagem é o significado. O desenvolvimento da linguagem, 

produzida social e historicamente, permite uma representação da realidade no 

pensamento. Significados e sentidos são momentos do processo de construção 

do real e do sujeito, na medida em que a objetividade e a subjetividade são 

também âmbitos de um mesmo processo, o de transformação do mundo e de 

constituição dos humanos. Desse modo, sentidos e significados jamais 

poderão ser apreendidos dicotomicamente, como construtos dissociados nas 

investigações que envolvem relatos de histórias. 

No que diz respeito à composição das biografias, Zittoun (2009) afirma 

que a vida é caracterizada não somente por momentos de continuidades, mas 

também, e principalmente, por momentos em que elas são interrompidas, 

reorientadas ou desafiadas. Por isso, dois conceitos podem ser importantes 

para se investigar processos desenvolvimentais e educacionais na 

adolescência: a) ruptura, que sinaliza o fim de um modo de ajustamento, 

requisitando novas dinâmicas por meio de mudanças no desenvolvimento, as 

quais se expressam na subjetividade; e b) transição, que sugere a ideia de que 

alguma coisa está sendo modificada em outra. 

Ao escolher como material de análise histórias de vida, Boldarine (2010) 

afirma que é possível observar fragmentos da história da cultura, percebendo e 

reconhecendo o tempo e o espaço em que os sujeitos se inserem. Embora 

sejam relatos individuais, por meio deles é possível identificar o coletivo, já que 
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os indivíduos são fruto de constituições históricas, culturais e temporais, como 

afirmou Vigotski (1998). 

É legítimo supor que o self formado pela experiência escolar – o self 

educacional – constitui-se por meio das relações produzidas na interface dos 

sistemas semióticos presentes na escola (Marsico & Iannaccone, 2012), no 

tempo e espaço das rotinas escolares. Nesse sentido, no contexto escolar, 

existem crenças e valores relacionados à participação dos pais e às formas de 

encontro da família com a escola, as quais participam da formação do self 

educacional. Outro aspecto importante para o desenvolvimento humano na 

escola é o entrecruzamento que Lopes de Oliveira (2006) denomina de “várias 

temporalidades institucionais”, as quais podem ser identificadas como o tempo 

da adolescência, o tempo das rotinas diárias e outros. 

A adolescência se constitui como fase importante na vida humana ao se 

considerar as transformações biológicas e psicossociais que afetam a 

formação da identidade. Nessa fase, a experiência na escola ocupa lugar 

relevante, já que, conforme Garcia, Brino e Williams (2009), o bom 

desempenho acadêmico revela-se como fator protetivo para o 

desenvolvimento. Além disso, a escola, segundo Marsico e Iannaccone (2012), 

dispõe de um conjunto de relações humanas que influenciam o self do 

indivíduo, interferindo em suas atitudes e comportamentos.  

O resultado das avaliações dos estudantes é uma das informações da 

escola mais solicitadas pelas famílias. No processo de comunicação dos 

desempenhos acadêmicos, Marsico e Iannaccone (2012) afirmaram que a 

avaliação escolar do estudante coincide mais com o que o estudante é do que 

com o que o estudante sabe. Nesse processo de comunicação entre a escola e 

a família, significados são engendrados e perfazem um conjunto de sugestões 

semióticas para a formação do self educacional.  Assim, como nos pontuou 

Bruner (1996), a história das experiências educacionais desempenha papel 

crucial na construção do self. 

Segundo Marsico e Iannaccone (2012), as avaliações realizadas pela 

escola podem produzir significados mais proximamente associados à definição 

de identidade e “autovalor”, transpondo a avaliação do desempenho acadêmico 

para a avaliação da pessoa. Essas avaliações escolares adquirem significados 

simbólicos e se tornam: 1) moduladores do processo de construção identitária: 
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2) elementos que podem confirmar ou desestabilizar a ideia de self; e 3) 

espaços de negociação nos quais a trajetória do estudante é percebida por 

ambos, pais e professores. Esses processos têm uma significativa conotação 

sobre o nível psicossocial, especialmente considerando a delicada fase 

transicional que estudantes pré-adolescentes e adolescentes estão lidando.  

No caso das crianças e adolescentes, os discursos dos adultos nessa 

rede de relações permeadas de significados que contribuem para a formação 

identitária, de acordo com Marsico e Iannaccone (2012), são muito relevantes. 

As avaliações comunicadas pela escola às famílias são frequentemente 

utilizadas não somente para definir estudantes como “bons” ou “maus” em seus 

desempenhos, mas também trazem conotações relacionadas à identidade 

deles. 

A história de escolarização do indivíduo é comumente transpassada por 

momentos de continuidade e descontinuidade. O avanço das séries/anos, as 

mudanças dos professores, das disciplinas, dos níveis de escolaridade, novas 

relações com os pares, colocam o indivíduo frente a situações que requisitam 

reconfigurações na identidade adolescente, a fim de solucionar novos 

problemas que surgem. A relevância da experiência escolar na vida do 

estudante não se deve somente à promoção do desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, afetivas e laborais promovidas pela escola. Esta, ao 

criar espaços e possibilidades de interação entre seus diferentes atores 

internos e externos, promove, por conseguinte, a constituição do self.  

Para Marsico e Iannaccone (2012), as pessoas jovens, ao interagir com 

adultos, experienciam um espaço contratual e dialógico no qual as vozes 

destes e dos pares proveem diferentes possibilidades de “como se”, 

colaborando para definir o que uma pessoa poderia ser no tempo presente e no 

futuro. Considerando, então, que o adolescente tem uma parcela significativa 

de tempo nessa fase da vida na escola, pode-se inferir que parte do self do 

estudante adolescente é construído a partir das narrativas produzidas na rede 

de relações estabelecidas entre os seus pares, os profissionais da instituição 

escolar e os seus familiares, pais ou responsáveis.   

A Psicologia Cultural - e, especificamente, a abordagem narrativa - é 

compreendida como importante recurso teórico e metodológico, 

respectivamente, para compreender o desenvolvimento na adolescência, 
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atentando para continuidades e descontinuidades que possam ser encontradas 

na trajetória de vida. (Castro & Souza, 1994; Zittoun, 2009) Além disso, a 

perspectiva dialógica fornece subsídios para a investigação da dinâmica de 

vozes que compõem esse importante momento transicional da vida.  

 

2.1.6 O Self Educacional e a Emergência do Sujeito 

 

Zittoun (2012) se interessa em investigar a emergência do sujeito dentro 

da dinâmica de sugestões semióticas que o rodeiam. O indivíduo não é pré-

determinado pela cultura; sendo assim é produtor de sua singularidade na 

medida em que emerge um "sujeito" que pode estar, inclusive, aquém da 

cultura coletiva dominante: dos fluxos semióticos das determinações sociais e 

pessoais que sempre atravessaram e orientaram a pessoa. A subjetividade 

resulta de algum processo de retração ou de esculpir esses fluxos, de modo a 

gerar um espaço a partir do qual a pessoa pode refletir, lembrar e imaginar, 

transformando-se. (Valsiner, 2012; Zittoun, 2012) 

A participação dos pais na trajetória acadêmica é concebida, nesta 

pesquisa, como uma importante condição para o desenvolvimento do self 

educacional. Dessa forma, entendemos que sua constituição se desdobra no 

processo de mediação semiótica, como uma emergência do sujeito, já que ao 

negociar internamente as vozes provindas dos pais o sujeito pode elaborar 

novidade no seu sistema semiótico, constituindo seu self educacional.   

Zittoun (2012) sugere a representação do fluxo de emergência do sujeito 

mediante uma imagem em forma de estrela que ilustra a dinâmica das 

interações entre as dimensões que afetam a constituição do self pela regulação 

semiótica.   

A proposição da autora é analisar a pessoa em uma situação específica: 

os atratores permitindo esses laços ou pontos finais da estrela (ver Figura 1) 

são os elementos sociais e culturais relevantes; os outros com quem ele ou ela 

interage são os corpos específicos de conhecimento compartilhado, 

representações sociais, elementos culturais, ferramentas, e assim por diante. 

Em cada situação, as forças relativas desses elementos, ou as tensões que 

geram, são negociadas pela pessoa que busca criar soluções para a situação – 

o produto dessas interações pode ser considerado a subjetividade emergente. 
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O modelo é explorado para explicar a dinâmica de desenvolvimento em várias 

escalas no curso da vida. 

 

 

Figura 1 - Modelo da emergência do sujeito como estrela  

 

 

Fonte: Zittoun (2012) 

 

Propõe-se, então, que a concepção de Zittoun (2012) sobre a 

emergência do sujeito entre em consonância com a ideia de Iannaccone, 

Marsico e Tateo (2012) acerca do self educacional, uma vez que a significação 

da participação dos pais torna cada trajetória acadêmica uma experiência única 

do sujeito. É a partir dos desdobramentos da emergência de novidade no self 

educacional, em seu desenvolvimento, que os mecanismos semióticos que 

estão sendo internalizados fazem aparecer um “sujeito” singular no contexto 

educacional, mediante as significações sobre a participação dos pais na vida 

acadêmica dos estudantes.  

É possível identificar também, nesse processo de mediação semiótica, 

os catalisadores semióticos que engendram diferenciações emergentes 

(Cabell, 2010) em pontos de bifurcação na trajetória de desenvolvimento. 

Mediante processos catalisadores, alguns signos podem surgir no campo do 

self e agir como promotores ou inibidores do desenvolvimento. Dependendo do 

suporte contextual do catalisador semiótico, vários reguladores semióticos 
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Compartilhados 

Artefatos e objetos culturais 
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podem ser ativados (ou desativados) para atuar diretamente nas I-positions e 

nos seus diálogos. (Valsiner & Cabell, 2012) 

No que tange aos signos promotores, seu papel é de “alimentar 

prospectivamente” (feed-forward) um leque de possíveis limites de significados 

para as experiências imprevisíveis, ainda que esperadas para o futuro com o 

mundo. A pessoa está constantemente criando significados antes do momento 

em que pode ser necessário orientar-se para um ou outro lado da experiência 

antecipada, e, assim, preparar-se para ela. (Valsiner, 2004) 

Finalmente, podemos concluir que a adolescência, como um período 

marcado por transformações de ordem biopsicossocial, conta, no contexto 

escolar, com um campo privilegiado para a formação identitária. A escola 

dispõe, assim, de um espaço de relações, no qual os diálogos produzidos pelos 

distintos atores (pais, professores, estudantes, comunidade) participam na 

configuração do self educacional, pelas narrativas que se perfazem nesse 

processo, cujo fio condutor é a trajetória do indivíduo na escola. 

 

 

 

 

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta os estudos identificados acerca do tema desta 

pesquisa, cujos autores atuaram como interlocutores do pesquisador, na busca 

de conhecer o que se produziu a respeito. Dividido em duas partes, enfoca 

primeiramente as interações família-escola com um breve histórico; em 

seguida, as questões conceituais do construto envolvimento parental. 

  

3.1 INTERAÇÕES FAMÍLIA-ESCOLA 

 

A escola e a família constituem os sistemas elementares de suporte que 

a criança dispõe para se engajar em suas tarefas de desenvolvimento (D’Avila-

Bacarji, Marturano, & Elias, 2005). De acordo com Relvas (1996), a família tem 
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como missão cumprir duas tarefas fundamentais: 1) a prestação de cuidados 

que satisfaçam as necessidades físicas e afetivas de cada um seus membros; 

e 2) a socialização dos seus membros, iniciando-os nos papeis e valores da 

sociedade em que se integram. Por outro lado, a escola é o lugar onde se 

reproduz e se atualiza o contexto sociocultural mais amplo, proporcionando 

novas oportunidades de aprendizagem e interações (Marturano & Loureiro 

citado por D’Avila-Bacarji; Marturano, & Elias, 2005). 

Na investigação de processos de desenvolvimento e seus impactos na 

pessoa, o estudo tanto do contexto familiar quanto do escolar, bem como o de 

suas interrelações tem sido significativo. (Dessen & Polonia, 2007) Dentre as 

possibilidades de enfoques de pesquisa na área, o reconhecimento dos 

significados que entremeiam essa relação, entre os diferentes atores 

envolvidos, contribui, segundo Marsico e Iannaccone (2012), para a 

compreensão de como os sujeitos vivenciam as formas de interação entre a 

escola e a família. A função autorregulatória do self emerge também dentro de 

contextos educacionais. (Marsico, Iannaccone & Tateo, 2012) 

O estudo das relações entre a família e a escola se mostra como um 

campo de pesquisa marcado por transformações ao longo da história. 

Enquanto atualmente há uma compreensão prevalente de que a participação 

dos pais melhora a escolarização dos filhos (Fan & Chen, 2001), no início do 

século XX, o quadro que se apresentava era bastante diferente.  Segundo 

Montandon (como citado em Nogueira, 2006), nessa época, a maioria das 

famílias não mantinha relação de proximidade com a escola. Além disso, as 

autoridades tanto governamentais quanto pedagógicas não tomavam em 

consideração as opiniões provenientes dos pais quanto à educação. Pode-se 

afirmar, assim, que as interações família-escola tal como se preconiza 

atualmente, não existiam.  

No entanto, seria errôneo considerar que, no passado, não havia 

relacionamento entre a família e a escola. Isso ocorria, mas certamente de 

modo muito diferente dos dias atuais, pois no início do século XX, segundo 

Nogueira (2006), as interações da família com a escola eram mais esporádicas 

e menos intensas.  
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A autora aponta três processos como fundamentais para as 

metamorfoses ocorridas nas relações entre a família e a escola nos nossos 

dias:  

a) Aproximação dessas duas instâncias no âmbito da sociedade. Escola e 

família intensificaram suas relações de modo nunca antes visto. A 

presença dos pais no contexto escolar e sua maior participação em 

determinadas atividades tornaram-se mais comuns. No cotidiano, os 

canais de comunicação parecem se ampliar para além da tradicional 

participação nas associações de pais e mestres e da presença em 

reuniões oficiais com professores;  

b) Individualização da relação pais-educadores, devido à acentuação das 

interações face a face na escola; e  

c) Redefinição dos papeis ou, em outros termos, da divisão do trabalho 

educativo entre as duas partes. De um lado, a escola não lida mais 

exclusivamente com as tarefas voltadas para o desenvolvimento 

intelectual dos alunos e estende sua ação aos aspectos corporais, 

morais e emocionais do processo de desenvolvimento. De outro, a 

família passa a reivindicar o direito de interferir no campo da 

aprendizagem e nas questões de ordem pedagógica e disciplinar 

(Nogueira, 2006).  

Como resultado dessa metamorfose, observa-se atualmente que família 

e escola compartilham tarefas e deveres quanto à educação dos indivíduos. A 

aproximação entre ambas foi acompanhada da mudança dos papeis da 

educação de ambas as instituições, contribuindo para tornar o ato de educar 

uma função ainda mais complexa. 

No que diz respeito à função da família quanto ao seu papel na 

educação formal dos filhos, Àries (1989) aponta para o fato de que a família 

sofreu profundas transformações desde o início da Idade Moderna, tornando-se 

uma instituição interessada na criança e no seu futuro. A intensificação da 

parceria família-escola se impôs, pouco a pouco, como necessidade para a 

consolidação dos objetivos educacionais. A escolarização bem-sucedida foi 

sendo cada vez mais requisitada como um projeto da família para a criança. 

A família é a primeira mediadora entre o homem e a cultura, constituindo 

a unidade da dinâmica de relações de cunho afetivo, social e cognitivo, imersas 



40 
 

 

nas condições materiais, históricas e culturais de um dado grupo social. 

(Dessen & Polonia, 2007) A mudança verificada no modo de a escola interagir 

com a família foi produto de determinadas condições sócio-históricas que 

delinearam um novo lugar para a criança e para o adolescente na família e na 

sociedade.    

Se na Idade Média, a partir dos sete anos as crianças podiam viver com 

outra família que não a sua para aprender ofícios, na Modernidade essa prática 

vai deixando de ser comum e a escola vem substituir a saída da criança de sua 

casa. A escola, em vez de funcionar exclusivamente para os clérigos, 

transformou-se num meio para fazer a passagem da infância para a adultez. 

Isso correspondeu a  

 

[...] uma necessidade nova de rigor moral da parte dos 
educadores, a uma preocupação de isolar a juventude do 
mundo sujo dos adultos para mantê-la na inocência primitiva, a 
um desejo de treiná-la para melhor resistir às tentações dos 
adultos. (Àries, 1989, p. 231 e 232) 

 

Na verdade, colocar a criança na escola representou mais que um 

desejo de vê-la mais bem educada. A família, destituída da necessidade de 

entregar seus filhos a outrem para educá-los, teve mais tempo para estar com 

eles, o que reforçou o sentimento de família. Àries (1989, p.232) em relação a 

isso afirmou: “A substituição da aprendizagem [da família] pela escola exprime 

também uma aproximação da família e das crianças, do sentimento da família 

e do sentimento da infância, outrora separados. A família concentrou-se em 

torno da criança”. O lar, por conseguinte, tornou-se um ambiente propício à 

infância e à participação dos pais na vida escolar. 

A modernidade, dessa forma, assistiu ao nascimento de uma família 

nova. Ao valorizar o patriarcalismo, a vida privada e a infância, o sentimento de 

família veio consolidar as modificações verificadas na família, configurando o 

que viria a ser chamado de família moderna, mais centrada em si mesma e 

preocupada com os rumos do filho em desenvolvimento, como nunca antes 

havia estado. (Àries, 1989) 

A transformação do lugar da criança, na Idade Moderna como o centro 

da família, esteve, assim, relacionada à entrada paulatina das crianças na 

escola. Embora as crianças se afastassem de casa para se ocupar com a 
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rotina escolar, poderiam voltar à casa dos pais após o término das aulas, 

exceto nas instituições com regime de internato, cujo acesso era mais restrito. 

De modo geral, segundo Àries (1989), no início dos tempos modernos, a escola 

e o colégio se tornaram um meio de isolar cada vez mais as crianças da 

sociedade dos adultos, durante o período de formação moral e intelectual, e de 

adestrá-las, graças a uma disciplina mais autoritária. 

A valorização da criança na família precedeu outras mudanças que 

chegariam mais tarde. De acordo com Nogueira (2006), ao longo do tempo, a 

família passou de unidade de produção a unidade de consumo. Um somatório 

de fatores – dentre os quais se incluem, sobretudo, a proibição do trabalho 

infantil, a extensão dos períodos de escolaridade obrigatória e a criação dos 

sistemas de seguridade social – fez com que os filhos deixassem de 

representar, para os pais, uma perspectiva de aumento da renda familiar ou de 

proteção no momento da velhice2. Cada vez mais os filhos têm se tornado 

objeto de afeto e de cuidados, razão de viver, modo de se realizar.  

 

3.1.1 A FUNÇÃO DOS PAIS NA ESCOLA CONTEMPORÂNEA: A  
         CRESCENTE RESPONSABILIDADE PARENTAL NA EDUCAÇÃO  
         ACADÊMICA 
 

 

É possível elencar brevemente cinco exemplos de razões que 

promovem os discursos sobre a participação dos pais na vida escolar na 

contemporaneidade: 1) o legado do sentimento da infância da Idade Moderna 

(Àries, 1989); 2) a transformação da Pedagogia que se voltou para as 

experiências da criança, o conhecimento acerca dela e das condições que 

favorecem sua aprendizagem e seu desenvolvimento (Nogueira, 2006); 3) o 

investimento da família no futuro dos filhos (Nogueira, 2006); 4) O volume 

considerável de pesquisas que se dedicam a investigar a influência do 

envolvimento dos pais na escola e que apontam para uma relação positiva 

entre participação destes e o progresso na escola (Jeynes, 2005); e 5) o 

incentivo dos governos por meio de políticas de fomento à participação dos 

pais na escola. (Wheeler, 1992)  

                                                           
2
 A afirmação de Nogueira (2006), embora apresente esta tendência como sendo geral, refere-se em 

grande medida à realidade das classes sociais mais elevadas.  
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Em relação ao último item, por exemplo, Carvalho (2004) informa que o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) instituiu o Dia Nacional da Família na 

Escola. Para tanto, o MEC publicou, em 2002, a cartilha Educar é uma tarefa 

de todos nós. Um guia para a família participar, no dia-a-dia, da educação de 

nossas crianças, seguindo os passos de uma tendência global de política 

educacional neoliberal de formalização da participação dos pais na escola. No 

Brasil, há também embasamento jurídico que assinala a obrigação dos pais 

para com a escolarização dos filhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), em seu artigo 55, declara: “Os pais ou responsável têm a obrigação de 

matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. Já o Código Penal, 

no capítulo III – Crimes contra a Assistência Familiar - em seu artigo 246, 

constitui a desobediência a essa regra como crime de Abandono Intelectual, 

descrevendo-o como “Deixar, sem justa causa, de prover à instrução primária 

de filho em idade escolar” com pena de detenção “de 15 (quinze) dias a 1 (um) 

mês, ou multa”. 

Paralelamente, no Congresso brasileiro, o Senador Cristovam Buarque 

propôs o projeto de lei nº 189 de 2012 - que já obteve o primeiro parecer 

favorável - cuja ementa descreve: “Estabelece penalidades para os pais ou 

responsáveis que não comparecerem às escolas de seus filhos para 

acompanhamento do desempenho deles”. Além de multa de 3 a 10% do 

salário-mínimo da região, pais ou responsáveis legais que não comparecerem 

periodicamente às escolas de seus filhos para acompanhar o desempenho 

deles terão as mesmas sanções previstas para quem não vota no Brasil, 

conforme a Lei do Código Eleitoral 4 737. 

Nogueira (2006) também acrescenta uma constatação quanto à 

participação dos pais na escola, afirmando que estes passaram a ser vistos 

como responsáveis pelos êxitos e fracassos (escolares, profissionais) dos 

filhos, tomando para si a tarefa de inseri-los da melhor forma possível na 

sociedade. Para tanto, explica que os pais mobilizam um conjunto de 

estratégias visando a elevar ao máximo a competitividade e as chances de 

sucesso do filho, sobretudo face ao sistema escolar – o qual, por sua vez, 

ganha importância crescente como instituição de legitimação individual e de 

definição dos destinos ocupacionais.  
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Como a transmissão direta dos ofícios dos pais aos filhos tornou-se 

muito reduzida, o processo de profissionalização passa cada vez mais a 

agências específicas, dentre as quais a mais importante é, sem dúvida, a 

escola. (Nogueira, 2006) Ela tem o papel fundamental na promoção de sua 

relação com a família, uma vez que pode facilitar ou dificultar a participação 

dos pais no ambiente escolar. Entretanto, a escola é um espaço marcado pela 

ação de diferentes instâncias sociais e possui peculiaridades que advêm de um 

contexto diversificado de desenvolvimento e aprendizagem, onde convivem 

interesses distintos de seus atores (professores, alunos, pais e Estado). Por 

isso, é permeado, muitas vezes, por conflitos entre os pronunciamentos dessas 

múltiplas vozes. 

A necessidade de lidar com esses conflitos marcados por oposição de 

interesses entre os diferentes atores que participam da vida escolar constitui 

uma tarefa de organização importante do self. De acordo com Iannaccone, 

Marsico e Tateo (2012), o self organiza as diferentes identidades em jogo na 

relação com os outros em diferentes contextos (família, escola, grupos de 

pares) e regula a sua própria vida interior e o comportamento social em relação 

aos problemas da vida cotidiana. 

Segundo Iannaccone, Marsico e Tateo (2012), o conjunto de recursos 

simbólicos que foram internalizados durante as interações sociais com atores 

que atravessam a vida educacional torna-se um tipo de toolbox (caixa de 

ferramentas) do self educacional, utilizado para administrar as dimensões 

cognitivas, emocionais e sociais em qualquer tempo em que a pessoa esteja 

envolvida em contextos educacionais.  

Nesse aspecto, os pais são enfatizados, nesta pesquisa, como um dos 

atores que participam dessa gama de relações distintas que se associam à 

vida acadêmica. Para Nogueira (2006) há, nas práticas escolares atuais, uma 

forte preocupação com a coerência entre os processos educativos que se dão 

na família e aqueles que se realizam na escola. Atualmente, o discurso da 

escola afirma a necessidade de se investigar a família para compreender 

melhor a criança e o adolescente, assim como para obter uma continuidade 

entre as ações desses dois agentes educacionais. E, a fim de atingir esse 

objetivo, o meio encontrado pela escola foi promover, ao menos no discurso, o 

permanente diálogo com os pais.  
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Nesse contexto, assim, onde a família é convidada a participar 

ativamente da vida acadêmica do filho, a realidade familiar é investigada com a 

finalidade declarada de auxiliar na escolarização do estudante. Segundo 

Nogueira (2006), os educadores da escola (professores, orientadores e outros) 

buscam ativamente, na escola contemporânea, informações sobre os 

acontecimentos mais íntimos da vida familiar, como crises e separações 

conjugais, doenças, desemprego e outros, sob o argumento da necessidade de 

se conhecer o aluno e planejar a ação pedagógica. Não é surpresa, portanto, o 

aparecimento no interior do sistema escolar de todo um conjunto de serviços 

oferecidos por especialistas (psicólogos, psicopedagogos, orientadores 

educacionais, fonoaudiólogos etc.) para prestar auxílio aos filhos e às famílias3. 

A respeito da ideia comumente disseminada que enfatiza o papel 

relevante dos pais na escolarização dos filhos, inclusive apontada por muitos 

estudos, Montandon (como citado em Nogueira, 2006, p. 158) recomenda 

prudência:  

 

Primeiro porque todos esses estudos que anunciam efeitos 
benéficos da participação dos pais sobre a escolaridade dos 
filhos [...] se baseiam em constatações de correlações 
estatísticas e não de um elo causal. Há ainda muito que fazer 
no sentido de distinguir melhor as variáveis e os contextos. 
Reter apenas uma variável – por exemplo, a frequência dos 
contatos pais/professores – e isolá-la do conjunto de fatores 
que configuram a relação dos pais com a escolaridade de seus 
filhos, é fazer como se a presença ou a ausência de uma 
variável agisse independentemente do contexto, é ignorar a 
complexidade dos processos implicados no sucesso e no 
fracasso escolar. 

 

Ao assumir a existência dessa complexidade, a concepção trazida por 

este estudo acerca da participação dos pais na vida acadêmica entende esse 

fenômeno como transpassado pela construção de significações, tanto por parte 

dos adolescentes, quanto por parte dos pais. O foco está nos sentidos 

produzidos pelos adolescentes nesse processo. Esta abordagem do tema 

permite ampliar o “olhar” sobre a participação dos pais na vida acadêmica, 

compreendendo-o como um fenômeno que transcende o aspecto 

exclusivamente comportamental. Processos de mediação semiótica atuam 
                                                           
3
 No campus do IF Baiano, local de estudo desta pesquisa, existe equipe multidisciplinar de atendimento 

psicossocial formado por pedagogo, psicólogo e assistente social. 
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nessa dinâmica relacional e delineiam o modo como o indivíduo internalizará o 

comportamento dos pais relacionado aos assuntos educacionais, o que 

produzirá diferentes desdobramentos para o self. 

Na contemporaneidade, as pesquisas conduzidas por psicólogos acerca 

das condições que interferem na vida acadêmica dos filhos têm destacado o 

papel dos pais. Na controvérsia entre natureza (nature) e criação (nurture), 

segundo Herman (2001), os psicólogos se concentraram nos pais, ora 

enfatizando o poder da herança genética, ora apontando para o poder dos 

arranjos sociais, do amor e do cuidado para delinear a trajetória 

desenvolvimental. Entretanto, as significações que os filhos atribuem a essa 

participação ainda são pouco investigadas. 

 

3.2 QUESTÕES CONCEITUAIS DO ENVOLVIMENTO PARENTAL4 

 

Esta subseção trata do envolvimento parental sob dois pontos de vista: 

relação com a vida acadêmica dos filhos e o construto envolvimento parental. 

 

3.2.1 Envolvimento parental x vida acadêmica 

 

A participação dos pais na escolarização dos filhos constitui-se objeto de 

interesse de diversos psicólogos educacionais, muitos dos quais apontam para 

a importância de facilitar as práticas de envolvimento parental na escola. 

(Koutrouba, Antonopoulou, Tsitsas & Zenakou, 2009; D’Avila-Bacarji, 

Marturano, & Elias, 2005, Sheldon & Epstein, 2004) Desse modo, instituições 

sociais vêm convocando os psicólogos para oferecerem orientação acerca de 

como os pais podem colaborar com a educação formal dos filhos (Soares, 

Souza, & Marino, 2004), o que tem contribuído para o fortalecimento da 

concepção de que a participação dos pais na escola é essencial para a 

qualidade da formação acadêmica de crianças e adolescentes. (Fan & Chen, 

2001) 

                                                           
4
 Como este capítulo discute o construto envolvimento parental nas pesquisas sobre a relação entre pais 

e vida acadêmica dos filhos, essa terminologia será mantida nesta seção, a fim de expor os aspectos 
conceituais da revisão de literatura realizada. 
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A perspectiva comportamentalista apresenta conclusões de pesquisas 

que apontam para os efeitos positivos da participação dos pais na vida 

acadêmica dos filhos. (Brandt, 1989) Essa participação é vista, assim, como 

um fator importante para o sucesso acadêmico desde os anos iniciais da 

escolarização (Andrada, 2007) até a adolescência. (Hill et al., 2004) 

As pesquisas que investigam esse tema apontam para a polissemia do 

construto envolvimento parental. (Fan & Chen, 2001) Na verdade, o 

envolvimento parental é definido, na literatura, como um conjunto heterogêneo 

de práticas parentais relacionadas à vida acadêmica dos filhos. Não existe 

definição unívoca acerca do que seja. Isso reverbera em algumas imprecisões 

conceituais e na limitação das generalizações pretendidas por essas pesquisas 

que, de modo geral, nos últimos anos, tem adotado uma abordagem 

metodológica quantitativa.  

É preciso destacar que o desempenho acadêmico é multideterminado. A 

participação dos pais não é necessariamente a mais importante condição que 

oportuniza a aprendizagem e o desenvolvimento do indivíduo na escola. 

(Salvador, 2007) Além disso, a escola tem grande parcela de contribuição no 

desenvolvimento do indivíduo, principalmente no que diz respeito à 

socialização e à transmissão de saberes culturais. (Dessen & Polonia, 2007) 

O interesse em investigar a família como um fator que afeta a vida 

acadêmica de estudantes se deve ao papel central do ambiente familiar no 

desenvolvimento, especialmente nos primeiros anos de vida. Em decorrência 

disso, estudos comportamentais que apontam para associações positivas entre 

envolvimento parental e desempenho acadêmico (Cia, Pamplin & Williams, 

2008; Rocha, 2006; Amato & Gilbreth, 1999; Cia, D´Affonseca & Barham, 2004; 

Bhering & Nez, 2002) são utilizadas também para justificar cientificamente a 

implementação de programas de intervenção com os pais, a fim de capacitá-los 

para uma participação mais efetiva na escolarização dos filhos. Com isso, o 

papel de envolvimento e suporte da família para a vida acadêmica tornou-se 

alvo de interesse crescente de pesquisadores, educadores e psicólogos. 

De acordo com Baptista (2007), o suporte familiar pode ser 

compreendido como um conjunto de comportamentos dos membros familiares 

que afetam a segurança afetiva, o sentimento de pertencimento e a autonomia 
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do indivíduo. Para o autor, esse tripé (afeto, pertencimento e autonomia) define 

o modo como o indivíduo vivencia o suporte, em termos cognitivos e afetivos. 

Embora o conceito de suporte familiar seja relevante, as pesquisas que 

tratam da relação entre família e escolarização usualmente enfatizam o 

comportamento dos pais, retirando da análise as relações com os outros 

membros familiares e os significados que entremeiam essas interações. Essa 

lacuna identificada acerca da atuação do suporte familiar e dos significados 

produzidos nessas interações, ou seja, de todo o grupo familiar sobre a 

escolarização do estudante, indica uma importante possibilidade de estudos 

para a relação entre família e processo de escolarização. No entanto, o 

interesse científico sobre a atuação do comportamento dos pais sobre aspectos 

acadêmicos da vida dos filhos tem prevalecido, em detrimento de se investigar 

em maior profundidade as significações construídas nessas relações entre 

familiares e estudantes.  

Além disso, essa ênfase direcionada a comportamentos específicos dos 

pais na vida escolar dos filhos apresenta limitações no modo de compreender 

esse fenômeno, uma vez que o mesmo comportamento exibido por pais 

diferentes podem ser alvo de distintas significações produzidas pelos seus 

filhos. É necessário, portanto, investigar a participação dos pais numa 

perspectiva que leve em consideração os processos semióticos vividos pelos 

jovens na relação com os pais em suas trajetórias acadêmicas. Isso se deve ao 

fato de, segundo Cabell (2010), a construção de sentidos constituir um 

processo psicológico central humano, mediante o qual a pessoa se relaciona 

com o seu ambiente. "Construir sentido" é um processo ativo e construtivo pelo 

qual a pessoa cultiva seu self e seu meio-ambiente. Consequentemente, a 

pessoa, enquanto ator semiótico, relaciona-se com o mundo pela mediação 

semiótica (isto é, cultural). 

 

3.2.2 Definições e Usos do Construto Envolvimento parental 

 

Dentre as pesquisas que abordam o construto envolvimento parental, 

encontram-se diversas definições como, por exemplo, habilidades sociais 

educativas e participação dos pais nas atividades escolares, culturais e de 

lazer dos filhos (Cia, D’Affonseca & Barham, 2004), além de frequência de 
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interação entre pais, filhos e escola (Costa, Cia & Barham, 2007), comunicação 

entre pais e filhos, aspiração educacional dos pais, assim como participação 

parental e supervisão parental (Bhering & Nez, 2002) Pode-se afirmar, 

portanto, que, de modo geral, o conceito está atrelado ao comportamento dos 

pais em relação aos filhos, em casa ou na escola, com o fim de apoiá-los em 

seu progresso educacional. (Nokali, Bachman, & Votruba-Drzal 2010) 

O que se verifica nas pesquisas que investigam o envolvimento parental 

é que além de o construto ser abordado de modo distinto segundo os métodos 

adotados nas diversas pesquisas, também se identifica uma ampla variedade 

de definições. Um dos resultados dessa polissemia é a falta de clareza e 

especificidade conceitual. Assim, alguns estudos realizados sobre essa mesma 

temática podem exibir resultados contraditórios. Por essa razão, torna-se 

necessário compreender e definir claramente o conceito de envolvimento 

parental que está sendo utilizado nas investigações para se chegar a 

conclusões consistentes e passíveis de comparação. Além disso, é preciso 

“ouvir” esses estudantes que se relacionam com as práticas dos pais. Afinal, 

que sentidos os adolescentes constroem acerca da participação dos pais na 

sua vida acadêmica? Entre os diversos construtos existentes associados ao 

envolvimento parental, alguns se destacam nas pesquisas brasileiras, 

conforme se apresenta a seguir. Essas pesquisas diferem substancialmente da 

nossa proposta de estudo que é investigar a participação dos pais a partir de 

uma perspectiva semiótica, enfocando o relato de estudantes adolescentes. 

Entretanto, conhecer essas pesquisas pode ser útil para se obter um panorama 

geral sobre o modo como diversos pesquisadores brasileiros têm trabalhado o 

tema nos últimos anos. O primeiro construto relacionado ao envolvimento 

parental está descrito a seguir: 

Suporte Parental: Marturano e Ferreira (2004) apresentam um conceito 

similar daqueles trazidos pelas pesquisas sobre o envolvimento parental: o 

suporte para o desenvolvimento e aprendizagem é definido como o incentivo à 

curiosidade e busca de soluções, bom relacionamento pais-criança com um 

clima emocional favorável e organização de material, tempo e lugar para a 

execução de tarefas escolares. Este tipo de suporte está fortemente 

relacionado à vida acadêmica do filho. 
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D’Avila-Bacarji, Marturano e Elias (2005) investigaram o suporte parental 

recebido por crianças encaminhadas para atendimento psicológico em razão 

do baixo desempenho escolar, em comparação com crianças não 

encaminhadas. Participaram do estudo 60 crianças de 7 a 11 anos e suas 

mães, selecionadas em uma clínica de Psicologia e em uma escola pública. Da 

criança avaliou-se o nível de inteligência, o desempenho escolar e a presença 

de problemas de comportamento. Foram utilizados três domínios do suporte 

parental. O primeiro domínio diz respeito ao Suporte para Realização Escolar, 

o qual se refere aos comportamentos específicos dos pais associados à vida 

acadêmica da criança, configurando-se em disposição de tempo e espaço para 

a realização de deveres ou tarefas escolares, a exigência do cumprimento 

destes, conversas e trocas regulares com o professor e rotina de horários em 

casa. O segundo domínio, qual seja, o Suporte para o Desenvolvimento, 

denota investimento de tempo e recursos que objetivam o crescimento amplo 

da criança, visando ao desenvolvimento desta e priorizando atividades de lazer 

com os filhos. Finalmente, o Suporte Emocional diz respeito ao clima emocional 

na família e se caracteriza por processos interpessoais com alto nível de 

coesão, ausência de hostilidade e uma relação afetiva apoiadora com a 

criança.  

Os resultados revelaram que o Suporte para a Realização Escolar não 

diferiu entre os grupos. As mães de crianças encaminhadas relataram menos 

suporte desenvolvimental e emocional, com problemas nas práticas educativas 

e no relacionamento entre pais e crianças. O suporte emocional, no entanto, foi 

o que mais esteve associado ao desempenho das crianças. Os resultados 

salientaram a necessidade de cuidados relacionados à saúde mental em 

crianças vulneráveis que vivem em ambientes pouco apoiadores. 

Em todas as dimensões que compõem o conceito de Suporte Parental é 

possível encontrar relações com definições já existentes de envolvimento 

parental. Na dimensão de Suporte para o Desenvolvimento, por exemplo, 

utilizaram-se comportamentos parentais como os hábitos de leitura e escrita 

que são encontrados no estudo de envolvimento parental de Jeynes (2005); já 

a frequência de atividades de lazer e brincadeiras e as conversas entre pais e 

filhos foram identificados na pesquisa de Cia, Pamplim e Williams (2008).  
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Já a dimensão Suporte para a Realização Escolar é constituída de itens 

relacionados às atividades escolares engajadas entre pais e filhos e a 

existência de estímulos ambientais para a aprendizagem escolar, os quais são 

constatados nos estudos de Fan e Chen (2001) e de Bhering e Nez (2002). Em 

relação ao suporte emocional considerou-se a expectativa dos pais em relação 

ao processo de escolarização, também encontradas em Fan e Chen (2001); 

além disso, uma relação apoiadora e a ausência de hostilidade foram aspectos 

avaliados pela pesquisa de envolvimento parental de Hill, Ramirez e Dumka 

(2003). 

Outro importante estudo realizado no Brasil acerca do suporte parental 

foi a tese de doutorado realizada por Andrada (2007). A autora teve como 

objetivo avaliar o impacto de um programa de Treinamento de Suporte Parental 

para pais e mães, enfocando o desempenho escolar e o suporte oferecido 

pelos pais aos filhos, nas famílias de crianças da primeira série do ensino 

fundamental. Além disso, buscou identificar fatores facilitadores ou 

dificultadores, no ambiente familiar, para a prontidão escolar e analisar as 

correlações entre prontidão escolar e desempenho acadêmico na primeira série 

do ensino fundamental. Verificou-se que a escolaridade do pai, a estimulação 

através de brinquedos, as atividades cognitivas engajadas entre pais e filhos, 

associadas a um ambiente promotor da vida social, são fatores que contribuem 

para a prontidão escolar. Expectativas negativas sobre a escolarização e as 

expectativas que não se referem à aprendizagem foram consideradas fatores 

que dificultaram a prontidão escolar.  

O grupo de Treinamento de Suporte Parental apresentou, ao final da 

pesquisa, crianças com médias superiores de desempenho acadêmico e pais 

com melhor suporte parental em relação às médias do grupo de controle. Esse 

resultado foi avaliado com procedimentos estatísticos, sendo que o programa 

de treinamento aplicado teve seus efeitos avaliados como moderados ou 

grandes sobre o grupo experimental. Nessa pesquisa estão incluídos itens que 

avaliam a presença de recursos materiais no ambiente da criança, além dos 

comportamentos dos pais direcionados aos filhos. (Andrada, 2007)  

De modo geral, a convenção científica de se confiar em métodos 

padronizados como pilares da objetividade direciona a produção da ciência 

para um tipo de conhecimento que é valorizado. Uma das principais 
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consequências dessa orientação metodológica é comunicar aspectos 

dinâmicos da vida psíquica de forma estática, quando na verdade os 

fenômenos psicológicos apresentam-se como processos em curso. (Valsiner, 

2011) A participação dos pais, assim, nesse modelo de coleta de dados, 

baseado muitas vezes em surveys, carece de maior compreensão dos 

aspectos psicológicos que dinamicamente criam sentido para a participação 

dos pais, negligenciando o papel central da regulação semiótica para as 

consequências subjetivas do envolvimento deles. 

A investigação da presença de recursos familiares associados à vida 

acadêmica gera outro construto, frequentemente utilizado na literatura 

brasileira, que se relaciona com o conceito de envolvimento parental: recursos 

do ambiente familiar.  

Recursos do Ambiente Familiar: há um conjunto de pesquisas que 

nomeiam seu objeto de estudo como Recursos do Ambiente Familiar. Este 

construto tem sido utilizado em estudos que abordam a relação entre práticas 

familiares, condições materiais do lar e escolarização. Ele é entendido como 

diversidade de atividades no tempo livre; passeios realizados; atividades com 

os pais em casa; disposição de brinquedos, jogos e outros materiais; 

diversidade de revistas, jornais e livros; supervisão do trabalho escolar; rotina 

diária com horários definidos; momentos em que a família se reúne; local e 

horário para a lição de casa; e a existência de pessoas a quem a criança possa 

recorrer para solicitar ajuda. (D’Avila-Bacarji et al. 2005) 

D’Avila-Bacarji et al. (2005) realizaram estudo com o objetivo de 

investigar recursos promotores de desenvolvimento e circunstâncias de vida 

adversas no ambiente familiar de crianças encaminhadas para atendimento 

psicológico, em razão do baixo desempenho escolar, em comparação com dois 

grupos de crianças não encaminhadas, um com “desempenho escolar pobre” e 

outro com “bom desempenho”. Participaram do estudo 60 crianças de 7 a 11 

anos e suas mães, selecionadas em uma clínica-escola de Psicologia e uma 

escola pública. Foram obtidos do ambiente familiar 12 indicadores de recursos 

e 7 de adversidade. Avaliou-se da criança o nível intelectual, o desempenho 

escolar e a presença de problemas de comportamento.  

Os resultados indicaram que, em relação aos demais grupos, as 

crianças encaminhadas demonstraram mais problemas de comportamento. 
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Foram identificados menos recursos promotores do desenvolvimento no 

ambiente familiar, assim como indícios de maior dificuldade dos pais em lidar 

com seus filhos. Os autores sugeriram algumas estratégias de apoio às 

famílias que buscam ajuda em serviços da comunidade para lidar com a 

dificuldade escolar de seus filhos, como as que seguem:  

[...] um assessoramento aos pais no seu esforço de dar 
assistência nas tarefas escolares, ter uma participação na 
escola e estabelecer parceria com os professores; e suporte 
para a potencialização dos recursos promotores do 
desenvolvimento que estão ao alcance da família. (D’Avila-
Bacarji et al., 2005, p.53)  

 

As autoras, portanto, fazem uma alusão clara às práticas de 

envolvimento parental no ambiente escolar. Os Recursos do Ambiente Familiar, 

deste modo, ao serem investigados quanto a sua relação com a escolarização, 

tem as mesmas dimensões trazidas pelas pesquisas que se referem ao 

envolvimento parental. Outros autores, todavia, preferem trabalhar com o 

construto mais geral de práticas educativas ao investigar os comportamentos 

de pais relacionados à escola, em vez de utilizar o construto envolvimento dos 

pais, como se observará abaixo. 

Práticas Educativas Parentais: o terceiro construto, algumas vezes 

relacionado ao envolvimento dos pais, é o de práticas educativas parentais 

associadas ao desempenho acadêmico. Darling e Steinberg (1993) definem as 

práticas educativas parentais como comportamentos direcionados dos pais 

para os filhos, definidos por conteúdos específicos e objetivos de socialização 

como, por exemplo, atender às funções da escola e punir fisicamente. Esses 

comportamentos dos pais ou responsáveis, portanto, atuam para a modificação 

do comportamento da criança em diferentes domínios. No entanto, escapa à 

abordagem metodológica desse tipo de estudo citado, a compreensão de como 

os sujeitos dão sentido a essas práticas, de como elas são internalizadas e, a 

partir daí, como orientam as ações da pessoa. 

O envolvimento dos pais na escola é, na verdade, um amplo campo de 

possíveis práticas educativas dos pais. (Fan & Chen, 2001) As pesquisas que 

tratam de estilos ou práticas parentais tendem a enfocar os comportamentos 

dos pais em modelos classificatórios como, por exemplo, o de práticas 

coercitivas e não-coercitivas, como no caso da pesquisa de Salvador (2007). 



53 
 

 

Entretanto, essas pesquisas não permitem a compreensão do papel ativo do 

sujeito, alvo dos comportamentos dos pais. Os recursos pessoais utilizados 

pelos filhos na significação dessa participação dos pais não são levados em 

consideração, o que inviabiliza entender, por exemplo, como certas crianças 

submetidas a práticas coercitivas apresentam bons desempenhos acadêmicos, 

mesmo que as pesquisas apontem para o contrário, em linhas gerais. 

A pesquisa realizada por Salvador (2007) teve como objetivo aprofundar 

os estudos sobre as interações entre pais e filhos, procurando identificar as 

relações existentes entre as seguintes variáveis: práticas educativas parentais, 

envolvimento dos pais com as tarefas escolares de seus filhos, envolvimento 

dos filhos em suas tarefas escolares, sintomas depressivos dos filhos e 

desempenho acadêmico dos filhos. Houve duas fases de investigação. Na fase 

quantitativa, foram utilizados quatro instrumentos: escalas de qualidade da 

interação familiar, escala de envolvimento dos pais em tarefas escolares, 

escala do envolvimento de adolescentes em tarefas escolares e children’s 

depression inventory. Participaram da pesquisa 348 adolescentes de 6ª, 7ª e 8ª 

séries de escolas públicas e privadas de Curitiba-PR. O desempenho 

acadêmico foi acessado por meio das notas apresentadas pela escola.  

Verificou-se na análise quantitativa que houve uma relação significativa 

entre as práticas parentais e as seguintes variáveis: desempenho acadêmico 

dos filhos, envolvimento dos adolescentes nas tarefas escolares, sintomas 

depressivos dos filhos e envolvimento dos pais com a tarefa escolar dos filhos. 

Já a análise qualitativa revelou que houve predominância de práticas parentais 

coercitivas na família da adolescente com baixo desempenho e predominância 

de práticas parentais não-coercitivas nas famílias dos dois adolescentes com 

alto desempenho acadêmico. O estudo demonstrou, por conseguinte, a 

importância da interação familiar, especialmente das práticas parentais para o 

desenvolvimento de um repertório comportamental considerado adequado aos 

filhos no ambiente escolar, sendo que maior frequência de práticas educativas 

parentais de envolvimento e menor frequência de coerção mostraram-se mais 

significativos para esse fim. 

Ao se investigar as práticas educativas parentais, verifica-se um campo 

extenso de comportamentos dos pais que contempla desde aqueles 

comportamentos considerados apoiadores e afetuosos, até aqueles 
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considerados agressivos. O conceito de envolvimento parental, no entanto, tem 

a especificidade de delimitar as práticas dos pais quanto à vida escolar e é 

frequentemente concebido como um conjunto de práticas parentais promotoras 

do desenvolvimento acadêmico dos filhos. Todavia, as limitações desse tipo de 

abordagem metodológica e epistemológica aparecem quando se busca 

compreender de que maneira a construção de sentidos, por parte dos 

estudantes, acerca das práticas parentais, desencadeia distintos produtos de 

mediação semiótica (sentimentos, crenças, posições e outros).  

Em suma, embora as definições apresentem algumas diferenças e 

recebam nomenclaturas distintas, os três construtos (suporte parental, recursos 

do ambiente familiar e práticas educativas parentais) que constituem termos 

associados ao conceito de envolvimento parental trazem alguns conteúdos 

específicos comuns aos três, tais como: 1) disponibilidade de suporte; 2) 

organização de tempo e local para a realização das atividades escolares; e 3) 

participação nas tarefas escolares.  Estes três aspectos aparecem em 

instrumentos que são utilizados para a avaliação do envolvimento parental, 

como o Inventário de Recursos do Ambiente Familiar (Marturano, 2004) e o 

questionário da qualidade da interação familiar, na visão dos filhos. (Cia et al., 

2004)  

Se por um lado, algumas definições ligadas ao conceito de envolvimento 

parental mostram similaridades, por outro existem diferentes abordagens a ele 

associadas. Fan e Chen (2001), ao realizarem um grande estudo de meta-

análise sobre pesquisas que investigaram o envolvimento parental, 

encontraram diferentes perspectivas sobre esse construto. Segundo a revisão 

de literatura realizada pelos autores, o envolvimento parental tem sido definido 

como aspirações parentais para o desempenho acadêmico de suas crianças; 

participação dos pais em atividades escolares; comunicação pais-professores 

e, por último, regras estabelecidas pelos pais, em casa, relacionadas à vida 

escolar. Epstein (1989 in Brandt), em seus estudos, delineou cinco tipos de 

envolvimento parental que até hoje são utilizados em pesquisas nacionais e 

internacionais. Os tipos descritos pela autora podem ser observados no Quadro 

1 que segue: 
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Quadro 1- Tipos de envolvimento parental 
.  

Fonte: Adaptado e traduzido pelo autor. 

 

Tipo 1 As obrigações básicas dos pais se referem às responsabilidades da 

família pela saúde, segurança e bem-estar da criança; à atenção às 

necessidades das crianças no seu processo de desenvolvimento e ao 

seu ingresso na escola; à criação de condições propícias para a 

aprendizagem escolar em casa; supervisão, disciplina e orientação. 

Tipo 2 As obrigações básicas da escola se referem às responsabilidades da 

escola em enviar informações para os pais (ou responsáveis) sobre as 

regras e normas da escola, o seu funcionamento, os programas e 

métodos de ensino, o progresso das crianças e outras informações 

que sejam relevantes. As informações, mensagens, convites, boletins 

e regras variam de escola para escola e em forma e frequência. 

Tipo 3 Envolvimento dos pais na escola se refere ao voluntarismo dos pais 

em ajudar os professores, orientadores e supervisores pedagógicos 

como também os administradores da escola. O envolvimento pode 

ocorrer na escola em geral, na sala de aula, em reuniões, em eventos 

sociais, em excursões ou em matérias extracurriculares (arte e 

música) etc. 

Tipo 4 Envolvimento dos pais em atividades realizadas em casa que auxiliam 

a aprendizagem e desempenho escolar. Refere-se à ajuda que os pais 

oferecem às crianças em casa, motivada pelos próprios pais ou pelos 

professores (ou até mesmo pelas crianças), em atividades 

relacionadas à escola, como deveres de casa, pesquisas, excursões 

etc. 

Tipo 5 Envolvimento dos pais na administração da escola refere-se à inclusão 

dos pais na escola no que diz respeito à tomada de decisões, em 

geral, à participação na Associação de Pais, Colegiado, Conselho 

Administrativo; e, ainda, na intervenção junto às Secretarias e 

Ministérios. Este tipo também inclui ações da comunidade que afetam 

o trabalho da escola e das crianças. 
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Dentre todos os tipos identificados, os tipos 1 (obrigações básicas dos 

pais) e 4 (envolvimento dos pais em atividades realizadas em casa que 

auxiliam a aprendizagem e desempenho escolar) são os alvos principais de 

estudos que relacionam família e desempenho acadêmico, podendo ser 

encontrados nas pesquisas de Cia e Barham (2009); Cia, D’affonseca e 

Barham (2009); Costa et al. (2007); D’Avila-Bacarji et al. (2005); Cia et al. 

(2008); Rocha (2006); D’Affonseca (2005); Ingram et al. (2007). 

Como se pode constatar, o conceito de envolvimento parental, ao 

contrário de ser singular, na verdade, apresenta um caráter polissêmico que 

traz em seu bojo uma variedade de práticas parentais. Isso tem levado, por 

exemplo, à conclusão de que determinadas dimensões dele têm efeitos 

diferentes sobre o desempenho acadêmico. (Fan & Chen, 2001) No entanto, a 

relação entre a instituição escolar e a família produz expectativas e fantasias 

nos adolescentes, os quais apresentam significados e concepções em torno 

dessa relação complexa. (Baltazar, Moretti, & Balthazar, 2006) Dessa forma, os 

comportamentos dos pais precisam ser compreendidos como práticas 

negociadas pelos sujeitos. Estes criam sentidos para as ações parentais e, 

desse modo, o envolvimento dos pais precisa ser investigado não somente 

enquanto conceito operacional, como verbalizar expectativas positivas sobre o 

desempenho, disponibilizar recursos materiais aos filhos e “medir” esses 

aspectos em surveys. É necessário investigar as reverberações semióticas da 

participação dos pais ao se atentar para os processos dialógicos estabelecidos 

no self educacional. 

O campo de pesquisa, portanto, em torno do envolvimento parental é 

extenso e seu conceito é polissêmico. De modo geral, os estudos privilegiam a 

investigação de crianças nas séries iniciais da escolarização, com achados 

recorrentes que apontam para a relação positiva entre participação dos pais e 

benefícios para a escolarização, tais como melhora no desempenho 

acadêmico, na frequência escolar e no comportamento disciplinar.  

Com base na revisão de literatura, destacam-se cinco importantes 

constatações acerca das pesquisas encontradas: 1) necessidade de maior 

clareza e precisão na utilização do conceito de envolvimento parental, devido à 

polissemia do construto e à falta de conceituação específica; 2) verificação de 

que, dentre os pesquisadores que investigam o tema, há uma ênfase quanto ao 
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papel dos pais durante a fase de escolarização compreendida como ensino 

fundamental; 3) outras fases subsequentes do desenvolvimento, como a 

adolescência, carecem de maiores investigações; 4) há uma tendência atual de 

abordagem quantitativa acerca do tema, com predomínio de uso de 

questionários estruturados (surveys) que não contemplam os processos 

semióticos envolvidos na participação dos pais; 5) há escassez de estudos que 

enfatizam os processos semióticos envolvidos na criação de sentido que os 

estudantes criam acerca da participação dos pais. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS E ÉTICOS 

 

Este capítulo, apresentado em quatro subseções, trata do percurso 

metodológico adotado para o desenvolvimento da pesquisa, incluindo seus 

elementos, quais sejam: o tipo de pesquisa, o problema motivador, os objetivos 

a serem alcançados, a seleção e a caracterização dos participantes, bem como 

a produção e a análise dos dados, além das questões éticas envolvidas. 

 

4.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A pesquisa qualitativa procura caracterizar o estudo em profundidade e 

amplitude. (Martins, 2004) Além disso, inclui sempre algumas das seguintes 

qualidades: a) estudo em ambiente natural, b) o pesquisador aparece como 

instrumento fundamental, c) múltiplas fontes de dados, d) análise de dados 

indutiva, e) significados dos participantes, f) projeto emergente (ou seja, 

flexível), g) lente teórica (conclusões baseadas numa teoria), h) interpretativo 

(faz inferências a partir da análise dos textos, imagens etc) ou i) relato holístico 

(construção de quadro complexo do problema de pesquisa). (Creswell, 2010) O 

estudo qualitativo defende que a “verdade” dos significados localiza-se nos 

meandros profundos da significação dos textos (Minayo & Sanches, 1993, p. 

245) ou das narrativas produzidas pelos sujeitos.  

Embora haja algum consenso sobre o que se define como pesquisa 

qualitativa (Creswell, 2010), os métodos qualitativos, por vezes, recebem 

algumas críticas no que tange, principalmente, à representatividade, à 

subjetividade dos investigadores, aos problemas relacionados à coleta e à 

suposta impossibilidade de generalizações. No entanto, toda pesquisa 

apresenta limites em suas conclusões, sendo uma ilusão considerar os 

achados com grande aporte estatístico mais “verdadeiros” de acordo com a 

perspectiva positivista de ciência. (Martins, 2004)  

Ainda que esta pesquisa apresente similaridades importantes com a 

abordagem qualitativa, o fenômeno investigado é concebido no campo de 

conhecimento da Psicologia Cultural como caracteristicamente idiográfico 

(Valsiner, 2011), considerando tanto a pessoa, quanto o campo psicológico em 

sua singularidade e continuidade no tempo.  
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Essa compreensão do fenômeno psicológico traz implicações 

importantes, especialmente para o delineamento metodológico em uso e para a 

interpretação dos dados. Parte-se do entendimento de que o objeto da 

psicologia é idiográfico, ou seja, de que os processos psicológicos em 

funcionamento numa pessoa estão em curso e de modo singular. Esta 

concepção reverbera na própria postura do pesquisador diante do fenômeno. 

Isso porque o seguimento de métodos rígidos de interpretação da realidade 

provoca, segundo Valsiner (2011), a eliminação das evidências dos fluxos 

dinâmicos dos fenômenos psicológicos. O pesquisador é visto como um 

construtor de conhecimento atravessado por suas habilidades teóricas, 

filosóficas e fenomenológicas que entram em ação diante do objeto 

investigado. 

Na ciência, a escolha metodológica precisa estar coerente com os 

objetivos declarados no estudo. O objetivo desta pesquisa foi compreender os 

mecanismos envolvidos na constituição do sistema do self educacional na 

trajetória acadêmica de adolescentes do ensino médio profissionalizante, 

enfatizando as vozes dos pais nesse processo e os posicionamentos (I-

Positions) que emergem na dinâmica que configura o self dialógico. Desse 

modo, este estudo se enquadra na perspectiva de pesquisa idiográfica, por 

focar na singularidade do fenômeno na pessoa, em sua temporalidade 

narrativa. Delineia-se, desse modo, um estudo de caso múltiplo. 

No que diz respeito ao estudo de caso, Yin (2001) propõe duas 

estratégias gerais para a sua condução: 1) basear a análise em proposições 

teóricas, organizando o conjunto de dados com base nelas mesmas e 

buscando evidência das relações causais propostas na teoria; e 2) desenvolver 

uma estrutura descritiva que ajude a identificar a existência de padrões de 

relacionamento entre os dados. Na presente pesquisa, a estratégia primeira foi 

adotada ao se basear na Psicologia Cultural e em seus conceitos para analisar 

a trajetória dos participantes e selecionar trechos narrativos que permitam 

atingir os seus objetivos. Além disso, esta pesquisa se configura como um 

estudo de caso múltiplo. (Pires, 2008) 
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4.2 DELIMITAÇÕES DO OBJETO DE ESTUDO, PROBLEMA E OBJETIVOS 

 

A experiência da escolarização é caracterizada por mudanças e desafios 

ao longo do processo: transições de séries, de professores, a chegada de 

novos colegas, de novas disciplinas, bem como, muitas vezes, a participação 

dos pais na trajetória acadêmica. Transições e rupturas no curso da vida 

escolar podem ter sérios efeitos na constituição identitária do indivíduo como 

estudante e os pais são concebidos como atores importantes na constituição 

do self educacional. Desse modo, esta pesquisa quer investigar os 

mecanismos semióticos utilizados por adolescentes de ensino médio 

profissionalizante, de tempo integral, nos processos de significação acerca da 

participação dos pais na sua vida acadêmica, utilizando-se das narrativas dos 

estudantes sobre suas trajetórias na escola. 

 

Problema  

 

Que sentidos adolescentes constroem acerca da participação dos pais na sua 

vida acadêmica? 

 

Objetivo Geral 

 

Compreender os mecanismos envolvidos na constituição do sistema do self 

educacional na trajetória acadêmica de três adolescentes, enfatizando a 

dinâmica dialógica estabelecida na relação com os pais nesse processo e os 

posicionamentos (I-Positions) que emergem na configuração do self. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Identificar e analisar os mecanismos presentes na construção do self 

educacional, enfatizando as interações com as vozes parentais; 

b) Identificar e analisar os mecanismos presentes na emergência do 

sujeito na formação do seu self;  

c) Identificar e analisar os processos existentes na projeção de tempo 

direcionada para o futuro, considerando-se a perspectiva pessoal do 
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self educacional no seu movimento de vir-a-ser tanto como 

profissional, quanto como estudante;  

d) Identificar possíveis transições, mudanças ou rupturas relacionadas 

às vozes parentais estabelecidas na constituição do self educacional. 

e) Identificar e analisar a atuação de outros sociais significativos que 

participam sistemicamente das transições envolvidas na criação de 

novos sentidos acerca da participação dos pais na vida acadêmica.  

 

4.3 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA: SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES,  
     PRODUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 
 
 O conteúdo desta subseção vem explicitado no seu título e está 

explanado em três partes: critérios de seleção dos participantes, instrumentos 

de produção dos dados e discussão e análise desses dados. 

 

4.3.1 Critérios de Escolha dos Participantes do Estudo 

 

De acordo com Pires (2008), pesquisas qualitativas com casos múltiplos 

são, em geral, regidas por dois critérios-chave: o de diversificação e o de 

saturação. Enquanto a diversificação define a heterogeneidade dos casos, de 

modo a incluir a maior variedade possível, independentemente de sua 

frequência estatística, a saturação denota o caráter de exaustividade da 

pesquisa tanto teoricamente, quanto empiricamente.  

Como a finalidade desta pesquisa foi compreender os mecanismos 

semióticos envolvidos na constituição do sistema do self educacional e, 

adolescentes, selecionou-se um grupo específico (adolescentes estudantes), 

num determinado meio (Instituição Federal Profissionalizante) do interior da 

Bahia. Com esta estratégia, foi possível afirmar que houve certa 

homogeneidade desse conjunto dos participantes. 

A escolha da Instituição Federal de Ensino profissionalizante ocorreu 

devido ao fato de o pesquisador trabalhar no local, tendo informações 

significativas sobre a participação dos pais na vida acadêmica dos alunos. 

Além disso, este local se apresentou peculiar, uma vez que oferece ensino em 

regime de tempo integral, o que leva os estudantes a terem menos contato 
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diário com suas famílias do que se estivessem matriculados num regime de 

ensino de meio turno.  

Com o intuito de compor o grupo ou a relação dos participantes, Pires 

(2008) propõe que seja aplicado o princípio de diversificação interna, uma vez 

que potencializa a análise extensiva do grupo escolhido. Dentre os critérios que 

podem ser utilizadas estão o sexo, a idade, o nível de instrução ou outras 

características mais particulares, como diferentes papeis desempenhados 

pelos sujeitos, por exemplo.  

Foi utilizado, por conseguinte, o critério de diversificação interna ou 

intragrupo, cuja finalidade é apresentar um “retrato global”, mas no interior de 

um grupo restrito e homogêneo de indivíduos considerados num contexto. 

(Pires, 2008) A fim de maximizar a diversificação interna do grupo, foram 

considerados três critérios de seleção a partir dos objetivos da presente 

pesquisa: 1) o sexo dos participantes: houve sujeitos do sexo masculino e 

feminino, considerando a diversidade de gênero; 2) as duas últimas séries (2ª e 

3ª) que compõem a formação média profissionalizante na instituição: houve 

sujeitos dessas duas séries e 3) o desempenho acadêmico satisfatório 

(aprovação para a série seguinte) ou insatisfatório (conservação na série): 

houve sujeitos com ambas as classificações de desempenho. Foram 

escolhidos para participar deste estudo, no total, quatro participantes. No 

entanto, devido à saturação identificada na análise de dados, uma participante 

foi retirada, uma vez que a análise preliminar revelou que o caso não traria 

novos elementos que permitissem ampliar a compreensão do objeto 

investigado, tendo em vista os casos já analisados previamente. 

É importante justificar o porquê da 1ª série ter sido retirada dos critérios 

de seleção dos participantes. O critério 3 - o desempenho acadêmico 

satisfatório (aprovação para série seguinte) ou insatisfatório (conservação na 

série) - é caracterizado por uma avaliação global do estudante ao longo do ano. 

Os estudantes da 1ª série não puderam ser selecionados por esse critério, uma 

vez que se teria acesso apenas a seus desempenhos acadêmicos parciais. Foi 

uma forma, portanto, de assegurar a isonomia dos critérios aplicados na 

seleção.  

A seguir está descrito o quadro com uma combinação dos critérios que 

fizeram parte da composição dos participantes, por meio do modelo ordenado 
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Sujeito-Sexo-Série-Desempenho. Por exemplo: S.M.2.D.S. (Sujeito Masculino 

de 2ª Série com Desempenho Suficiente). Foram selecionados para o estudo 

quatro estudantes: dois da segunda série e dois da terceira série. Abaixo, 

verifica-se a proposta de seleção, na qual se descreve os quatro participantes 

escolhidos que determinaram a variabilidade do grupo. O caso S.F.2.D.S foi 

eliminado da pesquisa pelo critério de saturação já mencionado. 

 

Quadro 2 – Critérios de seleção dos sujeitos da pesquisa 

 Desempenho 
Satisfatório (D. S) 

Desempenho 
Insatisfatório (D. I.) 

Série Sujeitos (S) Sujeitos (S) 

2ª (2) S.F.2.D.S S.M.2.D.I. 

3ª (3) S.F.3.D.S. S.M.3.D.I. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A seleção dos sujeitos ocorreu a partir do conhecimento do pesquisador 

acerca de casos já atendidos por ele, ou informados por profissionais da 

instituição, atentando para os requisitos previstos nos critérios de diversificação 

interna do grupo, já estabelecidos acima. Conforme a indicação de Pires (2008) 

para atender ao princípio de saturação é interessante a inclusão de um ou dois 

sujeitos por grupo. Sendo assim, foi proposta a relação de dois sujeitos por 

série (grupo). 

A inclusão de sujeitos provenientes das duas últimas séries do ensino 

médio na pesquisa visou também a alcançar sujeitos que estavam no meio e 

no fim do curso de ensino médio profissionalizante da instituição. Essa 

estratégia de escolha dos sujeitos deveu-se ainda ao fato de que à medida que 

os estudantes vão aumentando suas idades, a participação dos pais na 

escolarização vai se modificando, de acordo com Spera (2005). Oportunizar, 

assim, estudantes do ensino médio, em momentos diferentes da formação, a 

participar da pesquisa, pode enriquecer a compreensão do fenômeno 

investigado já que possivelmente podiam estar vivenciando diferentes 

momentos da participação de seus pais com relação às suas trajetórias 

acadêmicas. 
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Já o desempenho acadêmico foi introduzido para o conjunto de critérios 

de diversificação dos participantes, a fim de considerar as sinalizações da 

literatura que discorrem acerca da participação dos pais na escola, a qual 

aponta largamente para associação entre participação e melhores 

desempenhos na escola, como nos indicam Cia, Pamplin e Williams (2008), 

Rocha (2006), Amato e Gilbreth, (1999), Cia, D´Affonseca e Barham (2004) e 

Bhering e Nez (2002). Pretendeu-se, portanto, ampliar a possibilidade de 

diversificação dos participantes para compreender o objeto de pesquisa a partir 

de diferentes trajetórias de escolarização. 

A escolha dos participantes ocorreu, portanto, por acessibilidade, 

seguindo alguns critérios de seleção dos sujeitos para assegurar a diversidade 

e a saturação que são cabíveis numa pesquisa qualitativa. A heterogeneidade 

maior do grupo de participantes permitiu acessar indivíduos em distintas 

situações na instituição e com possíveis vivências diferentes quanto à 

participação dos pais. Todavia, como o interesse desse estudo esteve nos 

mecanismos envolvidos na significação da participação dos pais no processo 

de escolarização, o foco não estava nas práticas dos pais, mas sim em como o 

sujeito narrava a participação dos pais na construção do seu self educacional.  

 

4.3.2 Instrumentos de Produção de Dados 

 

O instrumento de produção de dados está representado por uma ficha 

de dados sociodemográficos (Apêndice B), um estímulo visual para a 

introdução às narrativas (Apêndice C), um roteiro de entrevista não-estruturada 

– entrevista narrativa, em profundidade (Apêndice D), um roteiro de questões 

da 2ª entrevista narrativa elaborada especificamente para cada caso (Apêndice 

F) e um roteiro com duas histórias lidas e comentadas pelos participantes 

(Apêndice E).  

O primeiro instrumento apresentado foi o estímulo visual. Como 

Jovchelovitch e Bauer (2012) sugerem, esse recurso é útil para ilustrar 

esquematicamente o que se pretendia abarcar durante todo o processo das 

entrevistas, com a sugestão do início e do fim do acontecimento por meio de 

imagens. Esse estímulo foi apresentado no primeiro encontro, antes do início 
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da entrevista, a fim de auxiliar na introdução do tópico inicial que mobilizou a 

fala dos participantes. 

Depois que o participante observava as imagens e sinalizava que já 

tinha realizado a observação, dava-se início à entrevista narrativa. De acordo 

com Jovechelovitch e Bauer (2012), esse tipo de entrevista visa à estimulação 

e ao encorajamento do entrevistado a narrar episódios de sua vida ou de seu 

contexto social, a partir de uma intenção do pesquisador o qual procura 

interferir o mínimo possível no processo de narração central. Essa busca de 

mínima intervenção é uma característica importante da entrevista narrativa.  

Jovechelovitch e Bauer (2012) elaboraram um formato de condução das 

entrevistas que pode ser resumidamente exposto da seguinte forma: cada 

entrevista narrativa consiste em três fases: uma iniciação (formulação do tópico 

inicial para narração), uma narração central, seguida e acompanhada de uma 

fase de perguntas (preenchimento de lacunas da narrativa central, baseando-

se nos objetivos da pesquisa) e a fase da fala conclusiva (impressões sobre a 

entrevista, que podem ser usadas na posterior análise dos dados). Este foi o 

formato utilizado nesta pesquisa. 

Após o fim da entrevista, foi aplicada a ficha de dados 

sociodemográficos, na qual se solicitavam dados pessoais dos participantes, 

como endereço, quantidade de moradores em suas respectivas residências, 

ocupação, idade, fontes de renda, religião, vontade de estudar na escola, anos 

de escolarização do participante e dos pais, renda e composição familiares. 

Esses dados foram relevantes para se caracterizar os participantes e seus 

pais, contribuindo para identificar características individuais de cada um. Esses 

elementos foram úteis na análise dos dados.  

O roteiro da entrevista narrativa foi utilizado como o instrumento 

primordial de produção de dados. Não houve definição a priori de ordem das 

questões. Buscou-se reformular as questões já previstas no roteiro por meio 

das palavras e das histórias já fornecidas pelos participantes. Após a 

realização das entrevistas, as narrativas foram transcritas e, atentando-se para 

as narrativas desenvolvidas no primeiro encontro, foram formuladas novas 

perguntas específicas para cada caso, no encontro seguinte. 

As entrevistas foram desenvolvidas na própria instituição de ensino, 

situada no interior da Bahia, onde o ensino profissionalizante encontra-se 
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integrado ao ensino médio, havendo ainda cursos técnicos subsequentes ao 

ensino médio, ensino superior e pós-graduação lato sensu. Esta pesquisa 

envolveu somente alunos do ensino profissionalizante. A escolha do local de 

pesquisa foi baseada na experiência do pesquisador como psicólogo escolar, 

ao observar os discursos dos pais e dos adolescentes acerca da relação 

família-escola. O diretor geral da instituição foi comunicado sobre os objetivos 

da pesquisa e concordou com o desenvolvimento do estudo, colocando-se 

disponível para colaborar, o que ocorreu também por parte da assistente 

administrativa do setor pedagógico. 

Após a seleção dos participantes, cada um deles foi informado sobre o 

objetivo da pesquisa e indagado sobre seu interesse em participar do estudo. 

Com aqueles que aceitaram participar, foi feito o agendamento das entrevistas. 

As entrevistas aconteceram nos horários livres dos participantes, no ambiente 

da instituição, de modo que não prejudicasse os horários das aulas. Além 

disso, o pesquisador escolheu uma sala que não a sua própria para realizar as 

entrevistas, a fim de diminuir as possibilidades de interpretação da situação 

como um momento de “atendimento”. Houve três encontros com cada 

participante. 

O diretor geral da instituição, como o primeiro a autorizar a realização da 

pesquisa, assinou o termo de consentimento próprio (Apêndice J). Foram 

realizadas duas entrevistas-piloto com dois estudantes distintos, que foram 

excluídos da pesquisa, a fim de verificar a viabilidade do instrumento para 

alcançar os objetivos pretendidos. Após cada entrevista-piloto realizada, 

reelaborou-se o roteiro original de questões com o intuito de adequá-lo aos 

interesses desta pesquisa. 

Em resumo, os participantes receberam instruções sucintas acerca de 

como funcionava a entrevista narrativa de acordo com o formato proposto por 

Jovechelovitch e Bauer (2012). Em seguida, foi apresentado o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice A). Os participantes receberam o 

estímulo para introdução às narrativas e foram convidados a observar as 

figuras e a pensar um pouco acerca delas. Quando deram o sinal de que já 

haviam observado suficientemente, foi pronunciada a questão geradora: “Fale-

me de seu percurso na escola, desde sua entrada na educação infantil até o 

momento presente. Quais memórias você guarda desse período? Conte-me 
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tudo que você lembrar”. O participante falava livremente sobre a história, sendo 

somente encorajado com expressões do pesquisador como “hum”, “sim”. 

Quando o participante sinalizava que havia terminado a história, era indagado: 

“É tudo que gostaria de contar?” Se não tivesse mais nada a dizer, iniciava-se 

a fase de questionamento, com base nas questões previstas no roteiro 

(Apêndice E). Concluída a entrevista, realizaram-se perguntas com o gravador 

desligado acerca de como foi falar sobre essas coisas, sobre a utilidade das 

figuras e o que ocorresse. Por fim, aplicou-se o questionário sociodemográfico 

e agendou-se a segunda entrevista narrativa com questões específicas para 

cada participante. As entrevistas ocorreram individualmente e foram gravadas 

em áudio por dispositivo eletrônico. Posteriormente, foram transcritas. 

Houve duas fases na produção de dados. A primeira, constituída da 

entrevista narrativa (dois encontros), está detalhada nos Apêndices D e F. 

Após concluir os encontros relacionados às narrativas, foram agendados novos 

encontros para a realização da segunda fase. Esta foi composta de duas 

pequenas histórias: uma descrevendo uma situação de negação da mãe 

quanto a participar da atividade escolar do filho e outra de muito planejamento, 

participação e acompanhamento da vida escolar do filho (Apêndice E). Cada 

participante foi instruído a ler a primeira história, a qual relatava um caso e, 

depois, lhe foi perguntado: “Qual a sua opinião acerca dessa história?”. Foram 

apresentadas questões aos participantes sobre os comentários realizados. 

Depois, aplicou-se o mesmo procedimento com a segunda história, a qual foi 

lida pelo participante; em seguida, ele foi indagado com a mesma pergunta 

anterior. Esta última etapa, no entanto, não foi utilizada para esta pesquisa, 

uma vez que as narrativas foram suficientes para atingir os objetivos deste 

estudo. Dessa forma, as opiniões fornecidas pelos adolescentes poderão ser 

eventualmente utilizadas em pesquisas posteriores.  

 

4.3.3 Procedimentos de Análise de Dados 

O presente estudo se propôs a utilizar uma abordagem para a análise de 

dados, baseada nas proposições de Valsiner (2011) de que a pesquisa pode 

ser delineada a partir dos pressupostos teóricos adotados previamente, ao se 

construir uma abordagem que possa direcionar o olhar do pesquisador sobre o 

fenômeno de interesse, respeitando suas características.  
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Os fenômenos investigados nesta pesquisa, as mediações semióticas 

produzidas a partir das interações com os pais na trajetória acadêmica, têm 

caráter dinâmico e singular, devendo ser estudadas por métodos capazes de 

acessar essas características. Nesse sentido, a abordagem metodológica 

construída tomou como base para a análise de dados o caráter sistêmico do 

self, bem como os seguintes recursos teóricos de análise: os conceitos de 

mediação semiótica de Valsiner (2012), o de self dialógico de Hermans, 

Kempen e van Loon (1992) e o de self educacional, de Iannaccone, Marsico e 

Tateo (2012). 

 A imagem elaborada por Zittoun (2012), para exemplificar a emergência 

semiótica do sujeito, será utilizada em situações adequadas para se analisar a 

emergência do sujeito. A referida imagem será adaptada às I-positions e aos 

signos que emergem a partir de tensões e rupturas na trajetória dos 

participantes deste estudo. Para esse fim, foram destacados eventos 

observados na narrativa como significativos para a construção semiótica e a 

emergência da subjetividade pelo posicionamento e reposicionamento do Eu 

(I), enfatizando o papel da participação dos pais na constituição do self 

educacional. 

É importante ponderar, no que diz respeito à análise de dados, que o 

relato de trajetórias é atravessado pelos mecanismos de mediação semiótica. 

Sendo assim, a consistência completa entre autorrelato e comportamento 

correspondente não deve ser esperada por pesquisadores que lidam com a 

palavra e a narrativa dos participantes. Esperar por essa consistência entre 

relato e comportamento seria negar as próprias funções heterorreguladoras e 

autorreguladoras dos signos na pessoa. (Valsiner, 2004) 

No que tange a essa construção metodológica a partir do fenômeno a 

ser investigado, Valsiner (2011) propõe que os métodos funcionem como ciclos 

epistemológicos, tendo duas características principais: a intuição educada do 

pesquisador como o ponto de partida e a desejada meta de criação de 

conhecimento. Ele confere um papel de importância secundária para os 

métodos específicos incluídos no ciclo de metodologia. A ciência é uma 

atividade profundamente subjetiva de construção de significado pessoal para 

os cientistas. Os cientistas, a esse respeito, não diferem de artistas, eles só 

usam diferentes meios para alcançar seus objetivos.  
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O método de análise proposto neste estudo se baseou: 1) na divisão da 

trajetória acadêmica, em períodos demarcados por momentos de ruptura-

transição; 2) seleção de períodos nos quais aparecem situações de interações 

dialógicas com os pais referentes à vida acadêmica; 3) seleção de trechos na 

narrativa do participante que traziam situações de interações com os pais e 

outros sociais significativos; e 4) análise dos trechos de narrativa, tomando-se 

em consideração os conceitos de mediação semiótica, de Valsiner 

(2012/2007); o de self dialógico, de Hermans, Kempen e van Loon (1992) e o 

de self educacional, de Iannaccone, Marsico e Tateo (2012). Isso permitiu 

organizar os dados para, primeiramente, compor blocos de análise a partir dos 

períodos e, posteriormente, selecionar os trechos de narrativas que traziam 

situações dialógicas entre os filhos e pais, além de outros sociais significativos. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Esta pesquisa está de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo 

Código de Ética Profissional do Psicólogo, pela Resolução CFP N° 011/97, de 

20 de outubro de 1997, e pela Resolução CFP N° 016/2000, que trata da 

realização de pesquisa em Psicologia com seres humanos. 

Tomando-se como referência a última resolução, este trabalho tem como 

finalidade a produção de conhecimentos que possam contribuir para a prática 

profissional (por exemplo, psicólogos e outros profissionais que lidam com 

famílias nas escolas). Ele foi instruído por um protocolo contendo objetivos, 

justificativa, procedimentos e salvaguardas éticas a respeito do consentimento 

e dos limites quanto ao uso de informações e aos procedimentos de divulgação 

dos resultados. Garantiu-se a participação voluntária dos participantes os quais 

foram informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa, além de ter 

sido assegurada a confidencialidade no que tange às informações fornecidas e 

à liberdade de abandonar a pesquisa em qualquer momento. 
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5 EMERGÊNCIA DO SUJEITO NO SELF EDUCACIONAL: MEDIAÇÃO  
   SEMIÓTICA E I-POSITIONS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO DOS  
   PAIS NA VIDA ACADÊMICA  
 

Caso Roberto5 

 

Mediação semiótica, autorregulação e I-positions relacionadas à participação 

dos pais na vida acadêmica, além de outros sociais significativos   

 

Roberto tem 18 anos e está finalizando o ensino médio. Este período de 

escolarização é um forte marco, na sociedade, de transição da adolescência 

para adultez. Pode-se afirmar que Roberto experimenta, nessa fase, 

acontecimentos que lhe exigem posicionamentos e rearranjos de I-positions 

(posições do EU). Esses posicionamentos e rearranjos acontecem à medida 

que novas responsabilidades e tarefas lhe são postas pelas instituições sociais 

(escola, família), tendo em vista as exigências do presente e as projeções 

futuras que requerem acionamento dos mecanismos de mediação semiótica do 

self. 

Ele está repetindo a terceira série do ensino médio. Reside em Catu 

(BA). Mora com o pai, a mãe e o irmão de 15 anos. A mãe trabalha como 

professora da educação infantil e o pai é soldador, mas no momento da 

entrevista encontrava-se desempregado. Roberto não queria estudar na 

instituição, mas foi estudar ali em 2010 por causa dos pais e, segundo ele, “por 

não ter outra opção”. 

Foram destacados, na sua trajetória, períodos que foram avaliados como 

especialmente importantes para a reorganização do self educacional. Os 

períodos selecionados oferecem exemplos profícuos para a análise do 

processo de desenvolvimento do self, a partir da participação dos pais na sua 

trajetória acadêmica. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Com o intuito de preservar a confidencialidade, todos os participantes desta pesquisa serão nomeados 

ficticiamente. 
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Mediação semiótica no self educacional:  

a emergência do signo “aluno excelente” 

 

Na narrativa trazida por Roberto, pode-se identificar que a I-position 

predominante é o Eu-estudante. No rol de interações que ele estabelece nos 

primeiros anos de vida escolar, observa-se maior ênfase nas relações com a 

mãe que cuida dos preparativos para a sua ida à escola e acompanha 

diretamente suas atividades escolares e as avaliações de comportamento 

realizadas pela professora.  Outros que interagem com Roberto através da I-

position Eu-estudante aparecem com menor intensidade, como seu pai, sua 

babá, colegas e professores.  

A ideia trazida por Roberto acerca da participação dos pais é 

acompanhada por signos fortes como pais “sempre presentes”. Conforme 

Roberto, seus pais interagiam nos assuntos acadêmicos, na primeira infância, 

envolvendo-se nas seguintes atividades: “festas [...], reunião, ler diário. Eu me 

lembro que às vezes minha mãe pegava meu diário”. A participação dos pais 

nos assuntos escolares é, portanto, de forma geral, concebida como uma 

experiência positiva que mobiliza sua vida escolar. 

Roberto relata que a verificação que a mãe fazia de sua agenda era um 

evento importante para ele. Sua mãe costumava verificar a avaliação de seu 

“comportamento” realizada pela professora:  

 

Na época dos diários, que era que a professora anotava seu comportamento, 

eu me lembro que minha mãe pegava mesmo, olhava meu comportamento 

como era. Eu me lembro que teve uma professora que uma vez colocou assim: 

“Da uma às três Regular, das três às cinco Bom”. Aí eu falei “Oh professora, 

pelo amor de Deus, coloca um bom aí porque eu não aguento mais todo dia 

que eu chego em casa está Regular, Regular. Coloca um Bom comportamento 

aí” (risos). Aí eu me lembro bem desse dia que aí eu cheguei em casa, ela 

pegou o diário, aí viu. Mas assim reunião, festa, eles sempre acompanhavam 

bem, boletim, sempre presentes, próximos e tudo assim. 

 

Entrada na escola até a primeira série 
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Observa-se uma expectativa de Roberto em querer estabelecer uma 

imagem positiva diante da mãe que monitora de perto seu comportamento 

avaliado pela professora. Embora a situação de avaliação representasse para 

Roberto um momento potencialmente ansiogênico, que inspirava expectativas 

dele próprio e da mãe, ele valora positivamente essa prática materna. A tensão 

produzida pela avaliação da professora acina um mecanismo de 

autorregulação que Roberto utiliza para construir sua imagem diante de sua 

mãe, já que estava receoso para mostrar a ela uma avaliação negativa feita 

pela professora. O apelo que faz à professora para melhorar a avaliação de 

seu comportamento indica o caráter ambivalente desse momento, pois ao 

mesmo tempo em que deseja exibir o resultado da avaliação à mãe, teme que 

uma avaliação insatisfatória lhe seja comunicada. 

Nesse trecho, Roberto relata que os pais acompanhavam “bem” suas 

atividades escolares. Esse valor acerca da participação dos pais na sua 

trajetória acadêmica atravessa toda a sua narrativa. Na posição do Eu-

estudante, desse modo, predomina um valor positivo sobre a participação de 

seus pais, ainda que certas situações sejam potencialmente ambivalentes 

como a citada acima.  

Já na sua relação com seus pares, o posicionamento que prevalece no 

seu self educacional nos primeiros anos na escola é de fragilidade diante do 

poder dos colegas (I-position – frágil): 

 

Pelo fato de eu ser muito quieto, muito besta, a galera fazia o que queria 

comigo, então isso repercutia também em um pouco de bullying; apanhava 

mais do que os outros e tudo. Foi algo que marcou também muito minha vida 

escolar. 

 

Enquanto isso, a I-position que aparece no relacionamento com os 

professores até a alfabetização é de resistência diante da alteridade da 

professora:  

 

Eu era um pouco danado até a alfabetização, assim né. Era bem assim, 

como eu vou dizer? Era um pouco mais teimoso, mais sapeca. 
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Na primeira série, um acontecimento é relatado por Roberto e pode ser 

compreendido como uma ruptura-transição na sua trajetória escolar. O seu 

relato descreve a situação:  

As imagens que vem na minha cabeça é que era bagunça, nada de 

briga, nada físico e a professora brigou comigo, chamou a diretora que 

me levou para uma sala, só eu e ela, só nós dois. 

 

Na ocasião, foi levado à diretoria da escola devido ao seu 

comportamento indisciplinado em sala de aula e acabou recebendo 

advertência. Posteriormente, em casa, Roberto foi punido fisicamente por sua 

mãe e verbalmente pelo seu pai. Esses acontecimentos delineiam uma 

bifurcação em sua trajetória já que, a partir daí, exibe novos comportamentos 

em sua rotina escolar, especialmente a disciplina em sala de aula. Os signos 

anteriores que tinha utilizado para se definir identitariamente no self 

educacional como “bagunceiro, desatento, conversador” são substituídos por 

outros que passam a reger a constituição do seu self: “Depois disso ficou 

tranquilo”, referindo-se a seu comportamento na escola. Noutros trechos 

Roberto relata: “só depois [...] que eu vim tomar [...] esse comportamento assim 

na sala de aula mais quieto” e “minha educação veio melhorar depois de uma 

advertência que tomei”. 

A partir daí, Roberto relata que seu “comportamento” foi modificado na 

escola, passando a se avaliar como “aluno excelente”. A advertência e a 

repreensão dos pais funcionaram na sua trajetória como catalisadores 

semióticos. (Valsiner & Cabell, 2012) Após esses acontecimentos, ele começou 

a se avaliar por outros signos como “excelente” ou “tirava boas notas”, 

mediante um processo de autorregulação engendrado a partir da ação dos 

catalisadores semióticos. Da interação entre agentes da escola (professora, 

diretora) e da família (pais), emerge novidade no sistema semiótico organizador 

do self de Roberto. Há uma coalizão entre as vozes da instituição escolar e da 

família que reorientam a perspectiva do seu Eu-estudante. É preciso destacar 

também que a escola que frequentava era religiosa e pertencia a mesma 

religião professada por sua família. Desse modo, havia uma configuração de 

vozes fortalecida pelo papel cultural da religião que participava diretamente da 

fronteira escola-família. O próprio Roberto afirmou que, nos fins de semana, 
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encontrava os professores na igreja. Havia um compartilhamento de discursos 

religiosos, escolares e familiares que, naquele momento, convergiram na 

punição ao seu comportamento. Constata-se que há aqui a entrada de 

discursos provindos de um terceiro contexto, o religioso, na formação de uma 

tríade contextual promotora da ruptura-transição no seu self educacional, 

associada às interações com as vozes parentais. 

A primeira ilustração a seguir é baseada no modelo proposto por Hermans 

(2001) e a segunda, no modelo de Zittoun (2006). Os dois modelos serão 

utilizados ao longo da análise das narrativas, adaptando-as aos casos 

apresentados. 

 

Figura 2 - Representação do espaço dialógico de Roberto na ruptura-transição na  

                 primeira série e da emergência do self. 

 

Fora 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Adaptado de Hermas (2001) 
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     INTERNO: Eu-     
               estudante 

Pai 

Diretora 

Professora 
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Fonte: Adaptado de Zittoun (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A situação apresentada ilustra como determinado contexto pode 

desencadear processos de mudanças psicológicas relevantes. Valsiner e 

Normas Sociais: Escola 

religiosa, expectativas de 

comportamento disciplinar 

na escola.  

Outros 

Emergência do sujeito: 
Mudança de comportamento – novo signo - aluno 

“excelente” 

Discursos 

compartilhados 

entre pais, 

professora e 

diretora 

I-Positions: Eu-estudante              Coalizão de vozes entre 

Mãe, Pai, Diretora e Professora. 

Signos Prévios: bagunçar na sala, conversar, aprontar 

mesmo, não prestar atenção.  

Signos Emergentes: excelente, tranquilo, tirava boas notas. 

 

Orientação para ação e arranjo de 

nova estrutura 

 

Escola 
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Cabell (2012) denominam esse contexto de relações como sendo catalisadores 

semióticos que proporcionam uma direção capaz de orientar os processos 

psicológicos em andamento. Eles "preparam o terreno" de uma forma que 

fornecem suporte contextual para a regulação semiótica orientada para o futuro 

imediato do self. Portanto, a principal qualidade do catalisador semiótico é 

fornecer as condições necessárias, o suporte contextual que guiará e orientará 

o emprego de reguladores semióticos. 

A repreensão da professora, da diretora, do pai e a surra da mãe 

cataliticamente levaram à descontinuidade no sistema do self de Roberto, 

funcionando como catalisadores semióticos de mudanças no campo do self, 

possibilitando a emergência do signo promotor “aluno excelente”. Este signo 

desempenha para Roberto uma função de signo promotor, pois permite que ele 

crie uma nova perspectiva sobre sua relação com a escola, promovendo uma 

nova continuidade do sistema do self no tempo e por diferentes espaços, já que 

o próprio participante afirma que a partir daí passou a ser um “aluno excelente”. 

Essa bifurcação ilustra um processo autorregulador, por meio desse signo 

promotor, fundamental para a construção e consolidação de seu self 

educacional. 

É necessário apontar, todavia, para uma ambiguidade na narrativa de 

Roberto: ao mesmo tempo em que se posiciona como “aluno excelente” desde 

a primeira série, relata passagens de dificuldades em sua trajetória acadêmica. 

Por exemplo, quando ele teve uma queda no seu desempenho acadêmico no 

período em que se mudou para a cidade de Alagoinhas (na 5ª série), e ficou 

mais afastado dos pais, morando com a avó, à espera da mudança da família 

para aquela cidade. Também se pode encontrar mais exemplos em outros dois 

momentos: quando foi reprovado na 8ª série e, agora, que está repetindo a 3ª 

série do ensino médio. 

Apesar dessa contradição identificada, o signo generalizado “aluno 

excelente” funciona como signo promotor da trajetória de Roberto, na medida 

em que, conforme sugere Valsiner (2004), os signos no presente são 

promotores das faixas de futuro possível de construção de significados, não 

significados específicos. A gama inclui todos e cada ponto dentro dos limites 

que especificam a fronteira do campo de significados. Portanto, cada 

significado possível, específico, está incluído no intervalo proporcionado pelos 
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signos promotores. Ou seja, a emergência do signo “aluno excelente” torna-se 

um guia para a trajetória do participante na escola, moldando o modo como 

interpreta os acontecimentos que configuram sua vida acadêmica num sentido 

que tende a ser positivo.  

 

 

 

 

 

Na 7ª série, Roberto foi inscrito para participar de uma seleção para 

ingressar numa escola filantrópica e foi aprovado. Esta escola funciona com 

regime de bolsa de estudos (os alunos não pagam mensalidades). Roberto 

relata que, nesse período, observou maior presença do pai na vida escolar, 

especialmente na 8ª série. Sua mãe estava mais ocupada com o trabalho e o 

pai dedicava maior atenção a sua vida escolar. Vivenciou dificuldades de 

relacionamento com a professora de inglês, a qual qualifica como grosseira. Foi 

reprovado em matemática na 8ª série. Nessa seção, adentra-se essa nova 

ruptura-transição na vida acadêmica de Roberto, atentando-se para as I-

positions, sentimentos e sentidos relatados. 

A partir da visão de si mesmo como “aluno excelente”, Roberto vai 

pouco a pouco, ao longo de sua trajetória na escola, desenvolvendo seu self 

educacional a partir desta emergência semiótica que direciona suas ações e 

ajusta as vivências de eventos escolares significativos. A primeira reprovação 

experimentada na 8ª série é vista como uma ruptura que mobiliza 

emocionalmente sua vida e sua família: 

 

Foi triste, até mesmo pela família, ficava perguntando o porquê, tinha que ficar 

dando explicação, tudo e tal [...] tristeza de minha mãe, muita tristeza dos dois 

[incluindo o pai]. Eu me lembro que meu pai ficou mais tranquilo do que minha 

mãe. 

 

A reprovação na 8ª série foi um momento que demandou um 

reposicionamento no campo do self de Roberto. Em decorrência da 

reprovação, os pais do jovem conseguiram um trabalho para ele executar 

Ingresso em nova escola: da 7ª série à reprovação na 8ª 

série – Mediação semiótica e surgimento de nova I-

position  
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durante algum tempo em suas férias. A participação dos pais, neste caso, 

refletiu em posicionamentos do Eu (I-positions) que representam uma situação 

de emergência do sujeito, pela mediação semiótica produzida a partir da 

prescrição dos pais, da qual surge novo posicionamento no self: o Eu-

trabalhador. 

 

Meu pai ficou mais cabeça fria, minha mãe ficou mais nervosa [...] Foi um 

aprendizado. Meu pai tem um amigo que tem um mercado na cidade e eles me 

colocaram para eu, no fim de semana, ir trabalhar no mercado. Eu fui trabalhar 

nesse mercado. Aí foi uma forma também assim de saber né os gastos e tudo, 

uma forma de aprendizagem assim, fizeram isso. 
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Figura 3 – Representação do self dialógico de Roberto: emergência da I- 

                  position Eu-trabalhador 
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Fonte: Adaptado de Hermans (2001) 

 

 

A consequência imposta pelos pais de Roberto à reprovação na 8ª série 

foi o trabalho no período das férias. Embora a decisão dos pais seja uma 

decisão tomada para servir como consequência ao comportamento indesejado 

do filho: reprovação, aludindo a uma punição, a significação que Roberto faz da 

situação é outra. Na sua perspectiva, a experiência pela qual passou não foi 

aversiva e, dessa situação, ele elabora semioticamente um sentido de um 

momento para a “aprendizagem” e não de punição.  

EXTERNO                   

                  INTERNO:                 

                                   

Pai 

Amigo do pai 

Eu-trabalhador 
Eu-estudante 

I-Positions: Eu-estudante              Eu-trabalhador, Mãe, Pai, 

Amigo do pai.  

Signos Prévios: Foi triste, família, ficava perguntando.  

Signos Emergentes: Foi uma forma também de saber os gastos, 

uma forma de aprendizagem. 

 

Orientação para ação e arranjo de 

nova estrutura 

 

Mãe 
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A I-position Eu-trabalhador torna-se, nesse momento da narrativa, uma 

voz subordinada ao Eu-estudante na mediação semiótica construída. Na 

medida em que a I-position Eu-trabalhador aparece a partir da participação dos 

pais na vida acadêmica, como consequência de ter sido reprovado na escola, 

Roberto relata essa passagem de sua vida tomando em consideração a “voz” 

do Eu-estudante, já que utiliza um signo muito apropriado ao imaginário do 

contexto escolar - “aprendizagem” - para definir sua nova experiência do self 

como trabalhador. O Eu-trabalhador, nesse caso, subsiste, sob o domínio do 

Eu-estudante que lhe possibilita existência, porém, numa posição de 

subordinação. 

Ele mesmo, em seguida, explica: “no mesmo período de férias, no meio 

[das férias] eu trabalhei no outro [período restante] e eles me mandaram 

passear, aí foi isso, mas não foi surra nada disso não”. Entre a ambivalência da 

avaliação da situação como um evento punitivo ou não, o signo “aprendizado“ 

surge como uma forma de lidar com essa ambivalência no seu sistema. De 

acordo com Gonçalves, Matos e Santos (2009), nesse cenário de vozes que 

dominam ou se submetem, o self vai construindo seu espaço de possibilidades 

onde cada voz ou I-Position conta uma história a partir de sua própria 

perspectiva. 

No contexto ilustrado acima, o aparecimento dessa I-position está 

diretamente ligado à participação dos pais na vida acadêmica do filho. O 

surgimento da I-position Eu-trabalhador se associa a um processo de mediação 

semiótica estabelecido como resposta ao comportamento dos pais que tem 

como produto a emergência do signo “aprendizado”. A I-position Eu-trabalhador 

é atravessada pela perspectiva do Eu-estudante que relaciona seu surgimento 

a uma experiência pontual, somente decorrente da vida acadêmica, 

funcionando como uma I-position coadjuvante com poder reduzido na dinâmica 

dialógica. Isso tem reverberações na própria autorreflexão escassa de Roberto 

acerca do seu aparecimento no self. O Eu-estudante tem um posicionamento 

que protege a integração do self educacional ao atribuir à ação do pai como um 

modo de fazê-lo aprender mais sobre “gastos”, em vez de interpretar a situação 

como uma punição devido à reprovação. Nesse aspecto, podemos identificar 

também uma continuidade da perspectiva do Eu-estudante que assume uma 

visão positiva da participação dos pais que, na trajetória acadêmica de 
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Roberto, são significados como atores preponderantes para a construção de 

signos promotores em sua vida acadêmica. 

 

 

 

 

Responsabilidade como signo emergente no campo do self  

“Então hoje eu sou meu responsável aqui por mim mesmo” 

 

A transição vivenciada por Roberto na entrada no ensino médio trouxe 

profundas transformações para a organização do seu self educacional. Novas 

condições impostas pela carga horária elevada, o contato com muitas pessoas 

novas e a permanência durante dois turnos na instituição foram alguns dos 

muitos aspectos apontados por ele como importantes na sua transição para o 

ensino médio. A participação dos pais aparece em sua narrativa como um 

aspecto de seu contexto, alvo de significações que desencadeiam 

reconfigurações na organização do self, uma vez que um elemento significativo 

que desponta na narrativa é o signo “responsável”. No que se refere à 

participação de seus pais em sua trajetória escolar, Roberto, no presente, 

posiciona-se colocando sobre si a responsabilidade sobre sua conduta e seu 

desempenho na escola.  

No relato do participante é possível destacar a emergência do sujeito 

pelo novo posicionamento do Eu-estudante por meio do signo “responsável”. 

No trecho a seguir pode-se constatar o momento em que descreve este 

posicionamento ao relatar sobre a transição para o ensino médio no que tange 

às mudanças nos comportamentos de seus pais em relação a sua vida escolar:  

 

Assim, eu desde que eu entrei aqui meus pais continuaram me 

acompanhando. Sempre que eles podiam, que eles podem, eles vêm. Agora 

assim hoje nem tanto, porque eu tenho 18 vou fazer 19 [anos]. Então, hoje eu 

sou meu responsável aqui por mim mesmo, sou eu.  

 

Zittoun (2006) traz uma reflexão acerca da caracterização 

responsabilidade na juventude, conceituando-a como “responsabilidade 

Entrada no ensino médio até o presente 
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simbólica”. É necessário, entretanto, ponderar conforme nos indica Mattos 

(2012) que Zittoun toma como pressuposto uma noção individualista da 

responsabilidade, como uma capacidade autorreferenciada, que a pessoa 

desenvolve para assumir as suas próprias internalizações e externalizações. 

Dessa forma, “reponsabilidade simbólica” associa-se com deveres e 

obrigações internalizadas pela pessoa. No caso aqui descrito, a dimensão 

trazida por Roberto envolve um posicionamento diante da vida acadêmica que 

está além de uma capacidade cognitiva, por si, mas sim uma formação 

identitária que concebe o nascimento dessa responsabilidade como um valor 

para sua vida acadêmica. Essa concepção da responsabilidade como um valor 

é coerente com os achados de Mattos (2012), segundo a qual a construção do 

valor da “responsabilidade” assume um papel central na juventude, no qual a 

pessoa passa a interagir com novos sistemas de valores, nas diversas esferas 

que começa a transitar. 

Condizente com essa nova perspectiva do Eu-estudante, Roberto relata 

comportamentos que remetem a uma descontinuidade de algumas práticas 

anteriores dos pais. Segundo Roberto, no presente momento, a participação 

dos pais na sua vida acadêmica se configura da seguinte forma:  

 

Mesmo assim, em casa, minha mãe me acompanha. Ontem mesmo ela estava 

me perguntando ”Tem prova?”, “Não tem prova?”, “O que está estudando?”, 

sempre me pergunta o que está acontecendo relacionado a tudo né, amizade, 

tanto de amizade quanto da área acadêmica, de nota, rendimento e tal. 

 

Desse modo, a participação dos pais, em especial da mãe, dá-se pelas 

interações e diálogos acerca da vida acadêmica do aluno. Certas funções 

parentais como ir a festas, acompanhar o diário de atividades do aluno, por 

exemplo, ocorrem mais raramente no ensino médio. O próprio estudante revela 

noutro trecho que tem “mais folga” agora. De modo geral, é comum que a 

participação dos pais se modifique, à medida que o estudante adquire mais 

habilidades e avança nos níveis de escolarização, já que a própria instituição 

escolar pode requisitar dos pais outras funções de participação na vida escolar 

dos filhos, distintas daquelas exigidas no período da infância.  
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No que tange à regulação semiótica que se desenvolve no período do 

ensino médio, Roberto relata transições que se mostram como um marco para 

o surgimento de sua nova I-position. O signo da “responsabilidade”, como um 

valor, emerge como um importante recurso de autorregulação no self 

educacional, diante das demandas da vida acadêmica. O valor associado a 

esse signo em sua trajetória relaciona-se a uma perspectiva pessoal de 

responsabilidade que se delineia no seu self. De acordo com Mattos (2012), a 

pessoa constroi um determinado sentido de “responsabilidade” como um valor 

(e não como uma capacidade), que servirá para orientar e regular sua conduta, 

a partir de interações dialógicas com outros sociais significativos. Ele relata: 

 

Eu vejo dessa forma, dessa folga maior que eu recebo agora, de andar com 

meus próprios passos, de ser responsável pelos meus atos, de eu estar 

sendo mais responsável por mim, de eu me autoacompanhar, de não precisar 

ter alguém me cobrando para eu poder fazer, mas de eu estar realmente 

sabendo do que eu tenho que fazer. 

 

A percepção de responsabilidade e de autonomia é produzida nas 

interações que o estudante estabelece primordialmente com os pais. Porém, 

pode-se considerar a participação de outros sociais (relação com professores e 

com pares) na configuração da emergência semiótica do signo “responsável” 

no seu self educacional, por meio da bifurcação do Eu-estudante. A ilustração 

abaixo representa esse processo no self educacional de Roberto. 
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Figura 4 – Representação da participação de outros sociais significativos na 

emergência semiótica do signo “responsável”. 
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Ainda que apresente como signo emergente a “responsabilidade” acerca 

de sua própria trajetória escolar, os pais de Roberto atuam de modo incisivo 

em certos momentos de sua vida na escola. Na ocasião da reprovação no 3º 

ano (situação presente), seus pais lhe obrigaram a se matricular novamente na 

I-Positions: Eu-estudante     (Bifurcação do Eu-estudante      Eu-

estudante-responsável)    Mãe, Pai, Outros sociais. 

Signos Prévios: Pais sempre presentes.  

Signos Emergentes: Folga maior, andar com meus próprios 

passos, ser responsável por mim mesmo, me autoacompanhar, 

não precisar ter alguém me cobrando para eu poder fazer. Saber 

o que realmente se tem que fazer. 

 

 

 INTERNO:                 

                                   
Eu-estudante-

responsável 

Pai 

Mãe 

Eu-estudante 

Orientação para ação e arranjo de 

nova estrutura 

  Pares 
 

 

 

EXTERNO 

Fonte: Adaptado de Hermans (2001) 
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mesma instituição de ensino à sua revelia. Questionado sobre como reagiu à 

ação dos pais, relatou:  

 

Com agressividade, porque eu não queria vir para cá. Assim, hoje eu vejo que 

é o melhor entendeu? Mas na hora sem avaliar a situação, sem pensar foi 

agressividade mesmo, queria fazer CPA6, acabar logo o ensino médio, falei 

que ia fazer logo o CPA e ia trabalhar, mas aí eles falaram que “Não! Não!”, aí 

pronto. 

 

O comportamento dos pais diante dessa ruptura (reprovação) redefine 

sua trajetória, já que Roberto estava decidido a sair da escola para fazer outro 

curso à distância para concluir o ensino médio e, assim, poder trabalhar. A 

intervenção dos pais, no entanto, é decisiva para Roberto: eles o impõem a 

rematrícula na escola e esse acontecimento é percebido por Roberto a partir de 

duas posições, como se verá a seguir. 

Num primeiro instante, reagiu com agressividade, fazendo alusão à raiva 

provocada pela imposição dos pais. Roberto, na negociação que estabelece 

com os pais, submete-se à ordem deles. Essa discordância, no que tange à 

decisão de seus pais, provocou uma tensão familiar, na qual Roberto reagiu 

contra a decisão deles com agressividade, num movimento que atribuiu valor 

inicialmente negativo, representado na forma de agressividade. Após o início 

das aulas, contudo, Roberto reavaliou a ação de seus pais e afirmou que 

percebeu que era “o melhor” para ele. É possível notar, então, que o valor 

positivamente atribuído à participação de seus pais, em sua trajetória, 

reaparece aqui ainda mais significativamente, uma vez que a imposição (grifo 

nosso) dos pais emerge semioticamente como algo legítimo, em detrimento da 

sua decisão de sair da escola, uma vez que ele mesmo qualifica a opção dos 

pais como “melhor” que a dele. Na contraposição de vozes entre Roberto e 

seus pais, o Eu-estudante se mostra permeável e, várias vezes, submisso à 

ação dos pais que estão “autorizados”, na constituição do self educacional de 

Roberto, a direcionar as escolhas que regem sua vida acadêmica até o 

presente. Esse movimento, de buscar um alinhamento entre as expectativas 

                                                           
6
 Comissões Permanentes de Avaliação (espécies de cursos intensivos breves à distância, oferecidos por 

algumas escolas públicas, para quem já ultrapassou a idade normal de concluir o ensino médio). 
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dos pais e a sua própria, acontece entremeado pelo valor positivo que Roberto 

atribui ao comportamento dos pais que, nesse caso, foi semioticamente 

elaborado após o seu retorno à escola, solucionando a tensão entre as vozes 

dos pais e a dele. 

É possível destacar também o movimento de projeção futura do self que 

Roberto faz ao ser questionado acerca de como pensa que será sua 

participação na vida escolar de seus possíveis filhos. No que se refere a esse 

aspecto, relata:  

 

Presente até o possível que eu possa estar presente na vida deles. Ir para 

reuniões, para festas, procurar saber das notas, visitar a escola para saber 

como está o comportamento dele ou dela, sei lá, na escola. Assim dessa 

forma, como meus pais fizeram comigo quero fazer com meus filhos. 

 

Já quando indagado sobre as expectativas que imagina que terá sobre o 

desempenho acadêmico deles, afirma:  

 

Olhe o que eu penso assim é, eu sei que é longe, entre aspas, é longe, porque 

a gente começa a pensar no maternal, na educação infantil, mas eu penso 

assim já no [ensino] médio. Acho que meu maior objetivo para eles é o mesmo 

que eu tenho, de eles estudarem numa escola federal como eu estou 

estudando. Eu penso nisso, sabe? De colocar eles numa escola federal como 

eu tenho. Acho que na vida escolar o maior objetivo para meus filhos é esse, 

para meus filhos é o objetivo principal. Espero, claro, não vou forçar eles a 

nada, entre aspas, que eu também não vou deixar eles fazerem o que 

quiserem, mas por enquanto meu objetivo é que eles estudem numa escola 

federal, mas espero também que eles estudem desde o maternal, como meus 

pais me colocaram. Eu vejo assim. 

 

Roberto se projeta no futuro como um pai que se comporta em relação à 

vida acadêmica de seus possíveis filhos, tomando como referência a 

participação de seus próprios pais na sua vida acadêmica. Nesse momento, o 

valor atribuído à participação dos pais ressurge na forma de projeções futuras. 

Ele mesmo afirma que será: “Presente até o possível que eu possa estar 

presente na vida deles [...] como meus pais fizeram comigo, quero fazer com 
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meus filhos”. A importância que Roberto confere à participação de seus pais na 

sua trajetória aparece como uma coalizão entre as expectativas de seus pais e 

seu comportamento na escola, que move as transições no seu self entre o 

passado, o presente e o futuro. 

Ao relatar o desejo que seus filhos estudem na mesma escola que seus 

pais o matricularam, Roberto mais uma vez projeta, na configuração de seu 

self, os signos construídos ao longo de sua trajetória, a partir da participação 

de seus pais que não só apoiaram sua estadia na escola profissionalizante, 

como o impuseram a sua permanência (na ocasião da reprovação no 3º ano). 

Em relação aos futuros filhos, ele afirma: “Acho que meu maior objetivo para 

eles é o mesmo que eu tenho, de eles estudarem numa escola federal como eu 

estou estudando”. Esse discurso se alia às expectativas e signos construídos 

na relação com seus pais (de que a escolha feita por eles foi a “melhor”, de que 

eles eram sempre “presentes”). Roberto identifica-se, como futuro pai, com 

esses signos que utiliza para se remeter semioticamente à participação de 

seus pais os quais utiliza como modelo. Esse processo, porém, longe de ser 

um movimento linear de “copiar” e estender signos no futuro, ilustra, na 

verdade, o resultado de um processo dinâmico de constituição da cultura 

pessoal de Roberto marcada, em certos momentos, por ambiguidades e 

tensões.  

Roberto, enquanto agente que reflete acerca de sua própria história, 

atribui valor específico aos pais na sua trajetória acadêmica como atores que 

desempenharam participação positiva em sua vida escolar. Nas tensões que 

aparecem no self dialógico de Roberto, os pais atuam como atores para os 

quais ele dirige sua atenção, a fim de atender às expectativas parentais e 

interagir com eles a respeito dos assuntos acadêmicos, considerando-os como 

referências construtivas para a formação de sua narrativa nos contextos 

educacionais. 

A perspectiva do Eu-estudante, que atribui relevância à participação dos 

pais, ilustra como uma posição dialógica que exerce dominância pode 

influenciar toda uma narrativa, ainda que sejam identificados momentos de 

tensão e ambiguidades nas ações e nos sentimentos envolvidos. O valor 

positivo que Roberto confere aos seus pais se constitui como um regulador 

semiótico que utiliza para elaborar sua narrativa, na qual a presença deles 
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assume papel central na dinâmica dialógica que utiliza para construir sua 

perspectiva de si enquanto estudante.  

Pode-se afirmar que Roberto experimenta, na fase atual, 

acontecimentos que lhe exigem posicionamentos e rearranjos de I-positions 

(posições do EU). Esses posicionamentos e rearranjos acontecem à medida 

que novas responsabilidades e tarefas lhe são colocadas pelas instituições 

sociais (escola, família), tendo em vista as exigências do presente 

(necessidade de aprovação no 3º ano) e as projeções futuras que requerem 

acionamento dos mecanismos de regulação semiótica do self. A participação 

dos pais na escolarização de Roberto funciona como um aspecto do seu 

ambiente que o mobiliza a construir sentidos e significados acerca da sua 

própria vida acadêmica e dos seus possíveis filhos. Pelos arranjos de I-

positions e por meio da emergência de signos estabelecidos nas interações 

com os pais, Roberto constitui seu self educacional, orientando o modo como 

se relaciona com os contextos educacionais. 

Na travessia entre as fronteiras escola-família, Roberto negocia a 

presença dos pais em sua trajetória de modo que eles aparecem como atores 

importantes nos momentos decisórios e também na projeção do self no futuro. 

Os principais sentidos criados acerca da participação dos pais foram 

importância e acompanhamento. O valor conferido aos pais é positivamente 

construído com signos como “bem” ou quando qualifica a opinião deles como a 

“melhor”, referindo-se à participação deles em sua trajetória. Isso ilustra que a 

perspectiva da posição do Eu-estudante de Roberto tende a significar a ação 

dos seus pais como proveitosa e positiva. Na sua narrativa, os pais exercem 

domínio sobre sua vida acadêmica. A posição do Eu-estudante aparece, muitas 

vezes, submissa às vozes provindas dos pais. São eles que encorajam e 

direcionam suas ações em importantes assuntos acadêmicos e, quando ele se 

vê em situações nas quais precisa negociar posições conflitivas, coloca-se sob 

a dominância das “vozes” dos pais que lhe apontam para onde seguir. 

Na figura a seguir sintetiza-se a análise das I-positions, com uma 

representação do percurso dialógico de Roberto a respeito das dinâmicas entre 

as posições do Eu-estudante e as vozes internalizadas do pai e da mãe na sua 

trajetória. Ilustra-se o movimento dinâmico no espaço do self, no qual se 

identifica a dinâmica hierárquica das vozes ao longo de sua trajetória, 
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começando com a sobreposição das vozes parentais, seguida de equilíbrio das 

vozes, com momentos de sobreposição dos pais e outros de manifestação de 

poder do Eu-estudante no início da vida acadêmica. Posteriormente, há uma 

sobreposição das vozes parentais com uma forte coalizão entre os pais nesse 

processo. Em seguida, percebe-se uma maior necessidade de poder da I-

position Eu-estudante nos assuntos referentes à vida acadêmica, porém 

permanece o maior domínio das vozes parentais. 

 

 

Figura 5 - Representação do percurso dialógico de Roberto a respeito da  

                     dinâmica entre as posições da mãe, do pai e a do Eu-estudante.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Duarte (2009) 
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Caso Bete 

 

Transformações no self educacional: interações dialógicas com outros sociais 

significativos e alternância de domínio de vozes na díade Mãe-filha 

 

Bete tem 16 anos e está concluindo o ensino médio. Reside em 

Alagoinhas e viaja todos os dias até a instituição de ensino. Quando recém-

nascida, seus pais se separaram e, desde então, mora apenas com sua mãe, 

que trabalha como funcionária pública. Seu pai também é funcionário público. 

No entanto, na narrativa de Bete aparece outra figura substitutiva do pai 

biológico, por ela denominado “pai de criação”, seu tio materno. Este último 

participou de sua escolarização, especialmente durante a infância. Bete 

sempre estudou em escolas privadas com exceção da escola atual que é a 

instituição federal profissionalizante. Recentemente rompeu vínculo com a 

Igreja Batista que é frequentada por sua mãe. 

Serão expostos períodos nos quais se identificou maior elaboração 

narrativa, nos quais Bete expressou maior envolvimento afetivo, mediação 

semiótica relacionada à participação dos pais na vida acadêmica e rupturas e 

transições relevantes. Por isso, foram privilegiadas as reverberações 

semióticas no self educacional sem preocupação com a apresentação linear ou 

cronológica integral dos eventos relacionados à trajetória acadêmica de Bete. 

Foram divididos certos períodos na sua trajetória acadêmica, atentando para a 

participação dos seus pais na configuração do seu self educacional, conforme 

indicação de Iannaccone, Marsico e Tateo (2012). 

 

 

 

 

Na narrativa de Bete, há a prevalência de duas I-positions: o Eu-

estudante e o Eu-filha. Em diversos momentos, Bete posiciona-se como filha 

diante das expectativas, recompensas e exigências dos pais e noutros 

posiciona-se como estudante, bem como às vezes essas duas I-positions 

entram em coalizão num esforço semiótico, a fim de integrar seu self; isto 

corrobora a perspectiva de Valsiner (2005) de que a pessoa está sempre 

Da entrada na escola à 4ª série 
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envolvida na construção de uma estrutura dinâmica de I-positions. Na infância, 

Bete mantém uma relação aberta e próxima com a mãe e mais tarde apresenta 

conflitos pessoais e relacionais com esta, os quais demandam reorganização 

no sistema do seu self. Nos períodos iniciais de escolarização, a mãe ocupa 

lugar de destaque nas interações dialógicas e também o “pai de criação”.  

A figura do “pai de criação” aparece em sua narrativa especialmente 

quando relata passagens de sua vida escolar nas primeiras séries. A posição 

ocupada por este pai no self de Bete aponta para a dinâmica dialógica que ela 

utiliza para suprir a ausência do pai biológico, especialmente nos momentos 

nos quais a presença da figura paterna era requisitada na escola. Na sua 

cultura pessoal, ela transforma a voz do tio materno na voz de um “pai” que 

assume esta posição inclusive em momentos formais de sua vida acadêmica: 

 

Eu tinha um pai, sem ser meu pai, que era o irmão da minha mãe, então eu 

lembro que na minha primeira apresentação em uma escola de baile, foi ele 

que estava na plateia. Eu nunca sentia muita falta, porque eu tinha quem 

substituísse. Só de vez em quando em festa de escola, quando eu não tinha 

esse outro pai [o tio materno], eu sentia falta do meu pai biológico. Até hoje eu 

não consigo chamar meu tio, que é o irmão de minha mãe, de tio. Eu só chamo 

ele de pai. 

[...] 

Ele fazia questão de ir lá [na escola], eu lembro que uma vez na minha 

alfabetização eu estava saindo da escola e ele estava parado na moto na porta 

da escola. Ele tinha comprado os meus livros, os romances e fomos para casa 

e ficamos lendo os livros. Era legal por isso, eu não sentia falta do meu pai por 

isso, eu tinha um outro pai, uma outra pessoa que assumia esse papel. Era 

bom para mim, acho que eu me sentia, tipo ‘eu tenho pai’. 

 

A atuação do tio materno na trajetória acadêmica de Bete possibilitou a 

construção de uma figura substitutiva do pai biológico na sua constituição do 

self. Ela mesma relata que seu tio materno assumiu este papel de 

parentalidade e de resolução da questão da ausência do pai biológico que 

ignora a sua rotina escolar. Como Bete afirma: “eu me sentia, tipo eu tenho um 

pai”. Essa sensação para ela se definia com um termo que ela utiliza para 

descrever sua experiência naquele momento: “realização”. Este signo sugere a 
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importância da substituição do papel do pai biológico, pela atuação do tio que 

se transformaria no seu “pai de criação”. 

No que diz respeito à participação de seus pais biológicos na vida 

acadêmica, Bete utiliza signos que expressam valorativamente as práticas 

mantidas, especialmente por sua mãe, acerca dos assuntos escolares. Quando 

questionada sobre como seus pais participavam da sua vida acadêmica, avalia: 

 

Do meu pai [biológico] quase nada [...] a forma como meu pai participava no 

ensino fundamental era dando material, comprava livro, essas coisas. Mas a 

minha mãe não, minha mãe mesmo sem poder, mesmo sem ter tempo ela se 

mostrava disposta a ajudar, mas nem sempre ela podia [...] [Minha mãe] 

aparecia de surpresa para saber como as coisas estavam. Ela nunca avisa que 

vai. Mas reunião ela nunca faltava. Ela, minha mãe, mas o meu pai não. A 

participação do meu pai era quase nula [...] meu pai é “banda voou”. 

 

 À medida que Bete relata sobre sua vida acadêmica, sua mãe e seu pai 

são avaliados em polaridades. A mãe é vista como uma parceira do processo 

escolar, que acompanha cotidianamente a rotina de Bete, pelo diálogo e visitas 

à escola. Enquanto isso, o pai biológico é visto como uma figura ausente nos 

assuntos acadêmicos, limitando-se a suprir elementos materiais para a 

permanência de Bete na escola privada. 

 Num momento posterior, Bete faz uma nova revelação quanto ao 

comportamento de seu pai: 

 

Ele sempre criou muitas expectativas, porque meus irmãos são meio “banda 

voou” em relação aos estudos, então ele sempre esperou que eu me formasse, 

que eu fizesse uma faculdade e tal. Mas só esperança, não de dizer que ele 

participa. Nem participou, nem participa em relação a essa questão. 

 

Embora a literatura que investiga a participação dos pais na vida 

acadêmica dos filhos indique que as expectativas de bom desempenho sejam 

umas das práticas mais influentes no desempenho dos filhos na escola (Fan & 

Chen, 2001), Bete considera este tipo de participação incipiente. É importante 

salientar que neste aspecto esta pesquisa oferece essa possibilidade, de 

conhecer os sentidos acerca da participação dos pais ao se considerar cada 
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trajetória singular de vida. Dessa forma, os tipos de participação dos pais 

concebidos como preditores, em muitas pesquisas quantitativas, não 

apreendem as reverberações culturais nas pessoas, enquanto indivíduos 

únicos. Na cultura pessoal de Bete, o sentido criado por ela acerca da 

participação dos seus pais na sua vida acadêmica envolve presença e 

acompanhamento da rotina escolar, tomando-se como modelo o 

comportamento da mãe, que é valorizado, em detrimento daquele expresso 

pelo pai. 

No que tange a essa participação, Bete relata um exemplo de 

intervenção de sua mãe em resposta a uma reclamação realizada pela 

professora no diário escolar. Na ocasião, Bete havia desacatado a professora 

após a solicitação do cumprimento de uma atividade:  

 

Era muito pequena, sei lá, tinha uns cinco anos. Aí a professora uma vez me 

mandou fazer uma atividade, aí eu xinguei a professora, falei que não ia fazer. 

Aí minha mãe chegou em casa, tinha um recadinho no diário né. Aí minha mãe 

falou, perguntou para mim o que tinha acontecido. Aí eu contei para ela o que 

tinha acontecido na maior inocência, aí minha mãe gritou comigo, reclamou 

comigo e aí tranquilo e aí xinguei de novo. Aí minha mãe me bateu. Essa é que 

eu me lembro assim, eu não era muito de aprontar não, mas essas bobagens 

assim ela sempre perguntava o que tinha acontecido e aí eu contava para ela e 

aí que ela me corrigia. Ela sempre procurava me ouvir, sempre foi assim. 

 

A intervenção da mãe relatada por Bete ilustra um acontecimento que 

demarca uma reação da mãe diante de seus comportamentos indesejados na 

escola. A partir desse acontecimento, Bete afirmou que deixou de contar 

espontaneamente suas experiências e eventos escolares para sua mãe. Esse 

pode ser considerado o início de uma bifurcação na configuração de suas I-

positions: Eu-estudante e Eu-filha. A figura da mãe tão receptiva e apoiadora 

da vida acadêmica passa a estar atrelada, também, à possibilidade de punição.  

A mãe, dessa forma, torna-se uma personagem que passa 

paulatinamente a ocupar uma posição ambígua para Bete, o que lhe demanda 

transições relacionadas ao desenvolvimento do seu self na relação dialógica 

com a figura materna. 
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A partir da quinta série, Bete foi estudar numa escola católica. Sua mãe 

já havia alertado que se ela fosse para a recuperação de alguma disciplina a 

reprovação seria automática. Ela não poderia realizar a recuperação. No ano 

seguinte, na 6ª série, aconteceu uma ruptura na trajetória de Bete: ela foi para 

a recuperação de uma disciplina e sua mãe cumpriu com a regra que havia lhe 

imposto anteriormente. Apesar da intervenção do seu padrinho para tentar 

fazer o pagamento da recuperação, sua mãe não permitiu e ela foi conservada 

na 6ª série. Seu pai biológico nunca foi informado dessa notícia e dessa 

decisão, já que, segundo sua mãe, ele a colocaria numa escola pública. 

A ação da mãe, pela proibição de recuperar a disciplina, provocou 

ruptura-transição na vida acadêmica de Bete (mudança de escola, de pares e 

professores e emergência de novos signos), o que afetou sua constituição 

identitária. De acordo com Zittoun (2008) as transições são processos de 

mudança catalisados devido a uma ruptura e visam a um novo ajuste 

sustentável entre a pessoa e seu ambiente atual. Neste caso, antes ela se 

considerava como “meio desleixada”. Depois da intervenção da mãe, da 

reprovação e da mudança de escola, começou a “dar mais valor aos estudos”. 

Surpreendentemente, esse último signo passa a desempenhar papel de signo 

promotor na sua trajetória acadêmica, como será observado mais adiante. 

A reprovação de Bete resultou num novo posicionamento no self 

educacional. A entrada numa nova escola lhe possibilitou experienciar um novo 

posicionamento do Eu-estudante, de aluna-repetente a aluna-gênio: 

 

Na minha nova escola tinha uma relação que ninguém sabia que eu era 

repetente e como eu mostrava um desempenho melhor que os outros 

alunos, por eu já conhecer o conteúdo, então todo mundo achava que eu 

era gênio. Por exemplo, teve um fato que meu professor da 6ª serie da 

nova escola era muito desafiador, ele chegava na sala, não tinha dado o 

assunto, colocava uma questão no quadro e perguntava: quem responder 

eu dou um ponto. Sem nem explicar o assunto, só para tentarmos pensar 

como fazer. Daí eu fui e respondi o assunto sem ele explicar, então todos 

       Da 5ª a 6ª séries – Escola católica 
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ficaram: “Como ela sabe? Meu Deus!” [...] todos achavam que eu era um 

Eisntein.  

 

A conjuntura do novo contexto da escola permitiu que a situação de 

repetência de série se tornasse um aspecto que a diferenciasse dos demais 

alunos, já que a mesma havia adquirido previamente conhecimentos que seus 

novos colegas ignoravam. Esse novo contexto interferiu na constituição 

identitária da participante pela emergência de novo posicionamento do Eu. A 

posição ocupada pela participante na turma a colocou num lugar de destaque 

na classe da nova escola, contribuindo para uma melhor adaptação à ruptura e 

também ao seu processo de socialização. 

As figuras abaixo ilustram as relações entre as I-positions, a emergência 

da nova I-position Eu-estudante-gênio e a emergência de signos na narrativa 

de Bete: 

 

Figura 6 – Representação do self dialógico de Bete: emergência da I-position Eu-

estudante-gênio e emergência de signos. 

 

Fora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNO:                  
                                   Eu-estudante-gênio 

Outros Sociais: Professores 

Eu-filha 

I-Positions: Eu-estudante / Eu-filha  Mãe, Outros sociais. 

Signos Prévios: Meio desleixada.  

Signos Emergentes: Comecei a dar mais valor ao estudo, 

estudava mais porque eu não queria ir para a recuperação. O 

castigo ensinou.  

 

Pares 

Mãe 
EXTERNO 
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Fonte: Adaptado de Hermans (2001)  

 

As interações dialógicas estabelecidas por Bete, na nova escola, 

possibilitaram-lhe ocupar uma nova posição relacionada ao Eu-estudante. 

Outros sociais significativos (professores e pares) funcionaram como agentes 

catalisadores desse processo transicional da sua I-position, interferindo na 

configuração do seu self educacional: ela passa a desempenhar um 

posicionamento do Eu jamais ocupado anteriormente na sua trajetória: a 

posição de aluna-gênio, pois seus colegas não sabiam que estava repetindo a 

6ª série. Isso lhe permitiu experienciar novas relações na escola, promovidas 

pelo lugar de destaque que começou a ocupar na sala de aula frente aos 

colegas, demarcando a relevância das vozes dos pares que afetam 

sobremaneira sua constituição identitária no contexto escolar, nesse momento 

de sua vida.  

Por outro lado, a atitude punitiva de sua mãe, pela regra previamente 

estabelecida, de não permitir que realizasse a recuperação, também funcionou 

como um evento catalisador na sua trajetória pessoal, já que o receio da 

punição materna passou a orientar o seu self educacional, promovendo um 

processo de regulação, a partir do medo da punição. Esse receio da punição 

materna aparece como um dos aspectos mais importantes para tornar a figura 

materna uma personagem ambígua no self dialógico de Bete:  

 

Todas as vezes que eu me saia mal na escola ela [mãe] lembrava: “lembra do 

que aconteceu?”, “se você for para a recuperação, eu não vou deixar você 

fazer, você vai repetir de ano de novo”. Ela me provava, porque ela sempre me 

falou isso, se você for para a recuperação eu te deixo repetir de ano e, então, 

ela não deixou eu fazer a recuperação, deixou eu repetir de ano assim ela 

provou para mim que faria.  

[...] 

Orientação para ação e arranjo de 

nova estrutura 
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Eu tinha medo de acontecer de novo [a recuperação] e eu repetir o ano de 

novo. 

 

Embora a voz da mãe, na configuração do self de Bete, tenha 

preponderância no início de sua trajetória, posteriormente, tem sua força 

fragilizada diante de outros sociais significativos que vão aparecendo no 

sistema do self, à medida que ela vai avançando nos níveis de escolarização. 

Esse processo transicional de transformação da relação entre ela e sua mãe 

está relacionado à construção da figura materna como um significador 

ambíguo. Este, segundo Raggat (2014) representa a terceira posição na 

dinâmica do self dialógico. Acontece quando uma mesma personagem possui 

propriedades ambíguas como apoiar e rejeitar ou ajudar e hostilizar, o que 

promove a criação de I-positions e contra-I-positions na dinâmica dialógica de 

posicionamentos. 

No momento transicional ilustrado nas figuras anteriores, o contexto 

escolar representado prioritariamente pelos professores e pares exerce papel 

importante na adaptação e reorganização identitária de Bete. Como poderá ser 

observado, o papel desses outros sociais significativos terá sua relevância 

acrescida no seu self educacional, durante a sua transição escolar para o 

ensino médio. 

 

 

 

 

A entrada no IF Baiano foi uma decisão pessoal de Bete, pois segunda 

ela parecia ser a melhor opção, considerando o fato de a escola ser federal e 

ter mais qualidade. O ingresso no IF Baiano trouxe diversas mudanças no 

sistema do self de Bete. Estar distante de casa durante mais tempo, conhecer 

pessoas diferentes e lidar com um processo institucional distinto dos anteriores 

foram alguns dos fatores contextuais que demandaram reorganização no 

funcionamento do seu self. O ingresso na nova instituição, portanto, configurou 

um momento de ruptura na sua trajetória acadêmica:  

 

       Ensino médio até o presente 
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Eu ficava encantada com o número de pessoas, com o tamanho da escola, 

com os professores, eu era encantada com tudo. Eu estava até conversando 

ontem com uns calouros aqui da escola. Eu falei que quando eles saíssem 

daqui eles não seriam a mesma pessoa. Eu me lembro o primeiro dia que eu 

cheguei aqui e hoje eu não sou a mesma coisa, o IF me mostra isso, um 

momento de maturidade que iria enfrentar as coisas, muito mais sozinha do 

que antes, mas que seria um momento de amadurecer, eu acredito.  

 

O signo que emerge a partir desse contexto de ruptura e transição é o 

de “maturidade”. As características situacionais da nova instituição são 

promotoras e atuam cataliticamente no sentido de desenvolver autonomia dos 

estudantes, uma vez que estão em tempo integral na instituição. Outros sociais 

significativos, para além da família, precisam, então, entrar em cena para 

atender às necessidades emergentes (relacionais, institucionais) que 

despontam cotidianamente na instituição e que precisam ser solucionadas na 

ausência dos pais. 

O signo “maturidade”, utilizado por Bete, associa-se à noção de 

responsabilidade simbólica de Zittoun (2006), uma vez que ela passa a assumir 

posicionamentos diante de diversas esferas da vida. Nesse momento da sua 

trajetória, ela precisa assumir suas escolhas e defendê-las, inclusive sob os 

protestos da mãe que reivindica o conhecimento da sua rotina na escola. 

Relacionamentos amorosos, novas relações de amizade com pares e 

professores são alguns dos aspectos que participam na transformação da 

configuração do seu sistema de cultura pessoal, no sentido de favorecer sua 

autonomia. Nesse processo, a voz da mãe vai perdendo força para a entrada 

de outras vozes sociais relevantes na constituição do seu self; estas vozes 

participam, inclusive, na resolução de tensões relacionadas ao Eu-religioso e 

acabam reverberando na sua vida acadêmica, como será observado adiante.  

 O sistema do self de Bete passa por profundas mudanças no ensino 

médio. Oriunda de uma família evangélica batista, ela começa a se defrontar, 

na escola, com diferentes estudantes de várias cidades do interior da Bahia e 

tem de lidar com pessoas de diferentes opções religiosas, com eventos e 

festividades não relacionadas à igreja, novas amizades, namoros e 

conhecimentos. A necessidade de diferenciação na sua identidade a leva a 
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tomar novas decisões. Ela decide construir novos relacionamentos, envolve-se 

em projetos educativos de extensão e assume, inclusive, posição de liderança 

nesses trabalhos. Nessa transição identitária, ela também decide romper com a 

religião, mas apresenta muita dificuldade em conversar com a mãe a respeito 

desse assunto. Conflitos relacionados à escolha religiosa aparecem e Bete 

inicia mudanças no seu comportamento na escola, como faltar às aulas e 

decair no desempenho acadêmico, afetando muito sua vida escolar. 

Seus conflitos relacionados à religião são omitidos durante certo tempo 

na relação com sua mãe. Diante dessa dificuldade acerca da revelação à mãe 

do seu rompimento com a religião e da necessidade de “se encontrar”, Bete 

opta por solicitar a companhia dos pares e mesmo de professores nesse seu 

processo transicional. Como este aspecto transicional do Eu-religioso 

apresenta-se como um tema estreitamente relacionado à mãe, já que é um 

rompimento com a opção religiosa materna, outros sociais significativos 

assumem posições relevantes na constituição do seu self educacional, a fim de 

proporcionar o apoio e proteção, nessa transição, referente ao Eu-religioso. A 

figura ambígua da mãe cede lugar a outros sociais, que participam do seu 

cotidiano e que lhe são próximos (amigos, professores); estes contribuem para 

a resolução de seu conflito quanto a permanecer na religião materna ou romper 

o vínculo com ela. 

O signo promotor criado no momento da ruptura estabelecida pela 

reprovação na 6ª série (“dar mais valor aos estudos”) reaparece na trajetória de 

Bete, nesse momento. Ao enfrentar problemas de desempenho no ensino 

médio, ela retoma essa ideia construída de si, enquanto estudante que valoriza 

os estudos. Desse modo, posiciona-se identitariamente opondo seu estado 

atual de desempenho insatisfatório e falta às aulas à perspectiva identitária 

associada ao Eu-estudante de valorização dos estudos. O signo promotor (“dar 

mais valor aos estudos”) atua de modo a guiar a construção de signos dentro 

de determinada perspectiva (Valsiner, 2004) que, nesse caso, é a de uma 

aluna interessada e motivada pelos estudos. Ainda que a conjuntura atual 

referente aos seus comportamentos na escola e ao seu desempenho não 

corrobore veementemente essa perspectiva, Bete se apoia nela para se manter 

integrada ao seu posicionamento no self  educacional. Ela justifica seu baixo 
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desempenho escolar e argumenta, dando voz defensiva a I-position do Eu-

estudante:  

 

Como era um momento de transição para mim [rompimento com a religião 

evangélica], de escolhas, eu acho que estava meio perdida, eu gosto de 

estudar, eu acho importante. Eu gosto de ler, de escrever, mas eu estava 

precisando me encontrar em algum lugar e o lugar que eu me encontrava era 

fora da sala, jogando conversa fora. Eu precisava me encontrar em algum 

canto, por isso que sempre que eu chegava em casa eu ficava triste, porque 

precisava contar para minha mãe e não conseguia, sempre estava no quarto. 

O momento que eu tinha para rir, conversar com meus amigos era aqui na 

escola e isso acabou me prejudicando, não diretamente a religião, mas a 

necessidade de eu me encontrar em algum canto.  

 

Ou seja, diante do confronto entre as condições atuais (baixo 

desempenho e baixa frequência às aulas) e o posicionamento do Eu-estudante 

de valorização dos estudos, Bete defende o posicionamento do Eu-estudante 

atribuindo aos conflitos relacionados ao Eu-religioso e ao Eu-filha a sua 

situação insatisfatória na escola. O Eu-filha aparece quando Bete relata que, na 

relação diádica com a mãe, não conseguia expressar suas questões religiosas, 

devido a um afastamento da I-position Eu-filha da figura materna no presente.  

Bete protege o posicionamento do Eu-estudante, defendendo-o e 

interpretando a sua situação de modo a permitir a integração e a continuidade 

no self educacional, a despeito dos acontecimentos que contradizem essa 

perspectiva do Eu-estudante que valoriza os estudos. O signo promotor, desse 

modo, atua orientando a perspectiva da I-position do Eu-estudante na narrativa 

sobre sua trajetória acadêmica. 

Bete também exprime sua ambiguidade em relação a sua mãe. Ela 

sente necessidade de comunicar seus conflitos quanto a assumir o rompimento 

com a religião. No entanto, não consegue fazê-lo. O enfrentamento dos 

conflitos associados ao Eu-religioso, no que se refere ao rompimento com a 

religião evangélica, está diretamente imbricado com o Eu-estudante e com o 

Eu-filha. Os pares da escola são os maiores interlocutores de Bete nesse 

processo que ela define como uma necessidade de se “encontrar”. O Eu-

estudante e o Eu-filha entram em coalizão para fortalecer a estrutura de ambos 
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na fronteira entre a família e a escola e, ao mesmo tempo, fragilizar a voz do 

Eu-religioso na dinâmica do self. Nessa coalizão, a mãe perde relevância 

enquanto os pares adquirem lugar de destaque no self de Bete. Pode-se 

afirmar que a I-position relacionada à religião também sinaliza a entrada desse 

contexto que participa da fronteira escola-família, formando uma tríade 

contextual, ou seja, o terceiro contexto que adentra o self educacional na 

fronteira escola-família, o qual alimenta a força de determinados mecanismos 

semióticos no sistema. Neste caso, o Eu-estudante e o Eu-filha entram em 

coalizão para enfrentar o conflito entre posicionamentos no Eu-religioso, 

fortalecendo o posicionamento de afastamento da mãe, ou seja, afastar-se da 

religião materna. 

No que diz respeito a sua relação com a mãe, no que tange a essa 

temática, Bete relata: 

 

Eu tinha uma necessidade incrível de compartilhar com minha mãe, eu 

precisava falar para ela o que eu não queria, mas eu não conseguia, então me 

afetou, não os conflitos religiosos, existe ou não existe [Deus], eu quero ou não 

quero, não é isso. O momento, eu precisava de um momento para mim, para 

me encontrar e eu me sentia muito bem lá com os meus amigos e isso acabou 

afetando meu desempenho, não os meus conflitos, mas a necessidade de ter 

um momento para me encontrar. 

 

No ensino médio, Bete definitivamente assume uma posição de maior 

controle sobre a comunicação dos assuntos acadêmicos, embora sua mãe 

ainda reivindique o conhecimento da sua rotina escolar e a participação nos 

encontros formais com a escola. As solicitações da escola e da mãe por 

maiores informações sobre a sua rotina acadêmica são controladas por Bete, 

que decide assumir o domínio da comunicação de conteúdos referentes ao seu 

processo de escolarização. Ela passa a atuar de modo a controlar o fluxo de 

informações entre as fronteiras escola-família:  

 

Ela [mãe] não é de chegar: “eu achei um aviso seu”, ela me pergunta primeiro 

para saber se eu vou mentir, ela perguntou: “estamos em que mês? Eu 

respondi. Ela falou “não teve nenhuma reunião até agora?” Eu falei teve. Ela 
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disse: “por que você não me contou?” Eu falei: “para que você vai lá? Para se 

chatear comigo?” Então eu não sou de esconder, mas eu não sou de contar. 

Eu conto quando me pergunta, se não me perguntar eu não falo.  

 

 O Eu-filha e o Eu-estudante pactuam uma coalizão diante de novas 

demandas que pouco a pouco vão participando das fronteiras entre a escola e 

a família na trajetória de Bete. As necessidades do Eu-filha de se manter 

integrada na sua relação dialógica com a mãe, ou seja, livre de acusações e 

punições e, do Eu-estudante, de garantir o sucesso e proteção do próprio self 

educacional no que tange às regras escolares, levam paulatinamente Bete a 

fortalecer seus posicionamentos no que diz respeito aos assuntos acadêmicos, 

empoderando essas I-positions mutuamente na fronteira entre as duas 

instituições. Ou seja, ações de Bete, tanto na escola quanto em casa, são 

orientadas para evitar a punição materna e atender às expectativas tanto da 

escola quanto da mãe, de modo que o controle esteja na coalizão entre as I-

positions Eu-estudante e Eu-filha. Esta coalizão permite a Bete exercer domínio 

na fronteira entre a escola e a família, pelo controle das informações a serem 

transmitidas de um lado a outro da fronteira e do exercício de maior autonomia 

nas suas decisões relacionadas à vida escolar. 

 O aparecimento desses outros sociais significativos atua em alguns 

processos que, inclusive, demarcam rupturas no modo de ajustamento de Bete 

na instituição. Na posição Eu-namorada, por exemplo, Bete cria, com seu novo 

namorado, regras para a manutenção da relação entre ambos quando estes 

estão presentes no ambiente escolar. Quando relata acerca da mudança de 

comportamento no 3º ano, ocasião em que passou a ter um comportamento 

mais disciplinado na escola, o qual é atribuído ao pacto criado com o 

namorado: 

 

Quando eu comecei namorando, agora no meu último relacionamento, foi uma 

condição que a gente pôs um para o outro, ou a gente estuda, para formar logo 

e ir embora logo daqui, ou vamos ficar filando aula e perdendo e repetir de ano. 

Acho que o início desse meu namoro foi importante essas condições que a 

gente pôs um para o outro. A ficha caiu.  

 



103 
 

 

A ilustração que segue compõe as I-positions relacionadas à ruptura de 

Bete no que diz respeito ao comportamento disciplinar no 3º ano e a 

emergência de signos associadas a essa transição. 

 

 

Figura 7 – Representação do self dialógico de Bete correspondente às I-positions na  

                  ruptura-transição do terceiro ano do ensino médio. 

 

Fora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hermans (2001) 

 

                                                                   

 INTERNO:                 

                                   
Eu-estudante 

I-Positions: Eu-estudante / Eu-namorada (Coalizão entre as I-

positions ilustrada pelas duas setas)      Namorado, mãe (a 

posição da mãe neste momento está fragilizada, ilustrada pela 

seta interrompida).   

Signos Prévios: Ficar filando aula e perdendo.  

Signos Emergentes: A ficha caiu. (Referindo-se à tomada de 

consciência da necessidade de mudança de comportamento na 

escola, a fim de ser aprovada no terceiro ano). 

Outros Sociais: Professores 

Eu-namorada 

Eu-amiga 

Mãe 

Orientação para ação e arranjo de 

nova estrutura 

Pares 

EXTERNO 
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Ao relatar as intervenções da mãe relacionadas aos problemas de 

desempenho e de frequência às aulas, o posicionamento de Bete expressa o 

papel que a sua mãe ocupa, no presente, na configuração do seu sistema de 

self. O poder da mãe nas interações dialógicas diminui e cede espaço à 

entrada de outros sociais. No que se refere à necessidade de mudança atual 

de comportamento na escola, Bete privilegia a voz do novo namorado. A voz 

da mãe, no momento, não consegue atingir veementemente o Eu-estudante 

que está em coalizão tanto com o Eu-filha quanto com o Eu-namorada. 

 

Quem conversou com ela [mãe] foi um professor meu. [O professor] Falou que 

na verdade não era só isso [baixo desempenho e falta às aulas], que eu havia 

passado por alguns problemas, que ela precisava entender, então ela não 

brigou comigo, ela tentou me entender e esse ano ela sempre ficava me 

alertando e mesmo assim eu não dava importância. Ela falar não me 

despertou. Por exemplo, ela falar: “você se lembra do ano passado, você não 

vai ter sempre alguém para te defender” (referindo ao conselho de classe), isso 

não me despertou.  

 

Na verdade foi depois, eu consegui perceber com o tempo que isso estava me 

prejudicando. Que mesmo ela falando, na verdade quando ela se importava eu 

não estava nem ai, agora que ela não comenta, eu me importo muito. Eu acho 

que é importante às vezes ela falar, mas eu tenho uma concepção de que 

conselho não consegue salvar ninguém do erro. 

 

No movimento semiótico que constitui o sistema de self de Bete há um 

distanciamento da figura materna que aponta para uma necessidade de 

diferenciação na formação identitária. Existe um processo de identificação com 

os pares e com o namorado e a mãe aparece como uma personagem que 

esbarra nessa necessidade de transformação e constituição de si que perfaz a 

construção da responsabilidade simbólica nesse momento transicional de sua 

vida. 

A construção dessa regra com o namorado funcionou como um 

processo catalítico no self educacional de ambos, na medida em que favoreceu 

a autorregulação no que tange aos estudos. Para Valsiner & Cabell (2012), 

mediante processos catalisadores, vários reguladores semióticos podem ser 
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ativados (ou desativados) para atuar diretamente nas I-positions e nos seus 

diálogos. Neste caso, a voz do namorado aciona determinado posicionamento 

na coalizão entre o Eu-namorada e o Eu-estudante para regular o 

comportamento de ambos na escola. Outras vozes, como aquelas dos colegas 

e a do namorado, adquiriram, assim, relevância na dinâmica do self, em 

detrimento da voz materna. Enquanto a regra da mãe é imposta, na nova 

configuração de vozes no self dialógico as novas regras são construídas entre 

os pares e atuam como mecanismo autorregulatório que funcionou, para Bete, 

como uma ruptura, conforme definição de Zittoun (2006). 

Na dinâmica de projeção futura do self que Bete faz, ao ser questionada 

acerca de sua participação na vida escolar de seus possíveis filhos, ela relata: 

 

Minha mãe é um espelho, hoje em dia ela cuida da minha avó e passa 

por aqueles problemas familiares, mas apesar de tudo ela está lá 

cuidando da minha avó e ela ainda acha tempo para cuidar de mim. O 

que eu mudaria... todos falam assim: quando eu tiver uma filha eu vou 

ser mais liberal do que minha mãe foi comigo, mas não, porque tudo que 

minha mãe fez comigo me fez o que eu sou hoje. Se minha mãe tivesse 

liberado muita coisa para mim talvez eu não fosse tão responsável, eu 

fosse uma pessoa mimada, eu quero, quero e acabou e eu não. Quando 

minha mãe fala eu entendo que é “não”. Não sei o que eu mudaria, 

porque é fácil falar, mas quando eu for mãe eu não sei. É importante 

“não”.  

 

Na projeção de si que faz no papel de mãe, imaginariamente, Bete 

avalia a função de sua mãe em sua trajetória e corrobora a figura ambígua que 

sua mãe representa semioticamente. Na sua narrativa, a mãe surge como uma 

figura identitária somente enquanto projeção pessoal do papel de mãe no 

futuro. Ou seja, num outro tempo e num outro lugar a ideia internalizada do 

papel de sua mãe na vida acadêmica aparece-lhe como legítima e como objeto 

de identificação no self.  

Ao avaliar atitudes e ações de sua mãe em sua trajetória, Bete revela 

uma ambiguidade relacionada à sua dinâmica de identificação materna.  
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Foi importante ela ter me feito repetir o ano, foi importante tudo que ela fez de 

ruim, tudo que ela fez de me privar de qualquer coisa, eu posso ter feito birra 

na hora, mas depois eu percebi que era o melhor. Hoje eu consigo ver que é o 

melhor.  

 

Ela utiliza signos que demonstram uma perspectiva positiva acerca de 

comportamentos punitivos de sua mãe, avaliando que tudo foi “importante” e 

“eu percebi que era o melhor”. A ambiguidade na significação da função 

materna em sua trajetória aparece nesse relato quando a mesma diz que foi 

importante inclusive “tudo que ela fez de ruim”. Ou seja, ainda que Bete utilize 

um signo que desqualifica certos comportamentos da mãe, logo em seguida, 

afirma que “era o melhor”, denunciando um posicionamento ambíguo. É 

possível que ao relatar sobre dificuldades atuais na relação com a mãe, Bete 

possa ter experienciado algum desconforto ao expressar aspectos conflitivos 

da I-position Eu-filha. Ao imaginar como seria sua participação na vida 

acadêmica de seus possíveis filhos, Bete expressa tensão e ambivalência:  

 

Eu acho que eu vou ser uma mãe bem chata. Pior do que minha mãe foi. Não 

que [silêncio] Eu falo como se minha mãe fosse a pior pessoa do mundo! 

(risos)  

[...] 

Eu aprendi a ser mãe com minha mãe, apesar de não ser mãe. É a mãe mais 

fantástica do mundo. Eu quero ser mais do que minha mãe foi para mim 

financeiramente, mas eu quero ser exatamente igual a ela, em relação a me 

portar com meus filhos, diante da situação. Minha mãe nunca me bateu por 

algo que alguém tivesse dito, sem antes me perguntar se isso era verdade. 

Então eu acho que eu quero ser isso para meu filho. 

 

Na interação com o entrevistador, a participante também utiliza dos 

mecanismos de regulação semiótica para atender a expectativas imaginárias 

acerca da relação estabelecida para fins de pesquisa. Conforme Valsiner 

(2004), a pessoa, ao relatar um fato, faz uso de mecanismos auto e 

heterorreguladores no seu self. A ponderação realizada por Bete sinaliza um 

mecanismo regulatório diante da audiência do pesquisador, pela preocupação 

com a possível interpretação acerca do que estava a relatar. Por isso, reavalia 
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o que havia dito acerca da mãe e sintetiza de forma exagerada seu relato 

anterior: “Eu falo como se minha mãe fosse a pior pessoa do mundo!”, 

tornando sua própria fala uma expressão cômica, minimizando sua relevância 

naquele contexto. 

Após a ambivalência vivenciada ao falar sobre sua mãe no relato 

anterior, Bete direciona seu discurso para os aspectos positivos encontrados 

na relação estabelecida com ela e, novamente, utiliza do exagero. Nesse caso, 

o exagero é utilizado para demarcar uma imagem positiva da mãe como um 

contraponto que, como pode ser constatado, está imbuído na sua ambivalência 

com a figura materna. Ao ser questionada se repetiria o comportamento da 

mãe de não permitir que sua filha realizasse a recuperação,  afirma:  

 

Repetiria. Porque ela já tinha me avisado, então ela deu a palavra e ela 

precisava cumprir, acho isso importante. Não consigo imaginar alguma coisa 

que eu mudaria. Eu acho que só mudaria o fato dela ser da igreja, não queria 

que ela fosse porque eu acho que ela seria muito mais feliz se ela não fosse. 

Eu acho que é a única coisa que eu vou ser diferente dela. 

 

Bete, ao se projetar no futuro na função de mãe, considera que repetiria 

a ação de sua mãe, que desencadeou uma ruptura em sua trajetória pessoal, 

caso já houvesse prometido que faria algo. A ideia de que a promessa feita 

precisava ser cumprida é, nesse momento, valorizada por Bete. Na sua 

trajetória, a certeza de que a punição aconteceria caso fosse para a 

recuperação constitui uma bifurcação na relação com sua mãe, no que diz 

respeito aos assuntos escolares, restringindo as informações na fronteira entre 

a família e a escola.  

Bete considera somente o pertencimento religioso da mãe como um 

aspecto negativo. Entretanto, na relação com a mãe, essa rejeição relacionada 

à escolha religiosa materna funciona como uma decisão importante na 

dinâmica de I-positions que dominam seu processo de constituição do self 

educacional na diferenciação do self. A ruptura estabelecida no Eu-religioso 

revela também uma necessidade do self de demarcar sua responsabilidade 

simbólica no desenvolvimento da cultura pessoal, fragilizando o papel da mãe 

nesse contexto. 
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A trajetória de Bete é transpassada por várias rupturas e transições nas 

quais podemos identificar as reverberações semióticas da atuação da mãe, do 

pai biológico e do “pai de criação”. À medida que ela avança no seu relato da 

trajetória acadêmica para os níveis de escolarização mais recentes, percebe-se 

que a mãe tem seu poder diminuído na posição que ocupa no self. Além disso, 

o “pai de criação”, que ocupava posição de destaque como substitutivo do pai 

biológico, passa a desempenhar menor interação no self educacional dela na 

adolescência. Contudo, os sentimentos relatados por ela sobre sua 

participação na infância lhe aparecem como significativos. A posição ocupada 

pelo “pai de criação” funcionou protegendo o seu self de frustrações e conflitos 

relacionados à ausência paterna. 

Embora ela reconheça todo o esforço da mãe em sua trajetória escolar, 

desde a mais tenra idade até o presente, seu processo de construção 

identitária encontra em outros sociais, no ensino médio, o suporte que precisa 

para solucionar tensões e conflitos em suas I-positions, uma vez que sua mãe 

aparece como uma personagem na sua dinâmica dialógica que restringe seu 

processo de diferenciação na adolescência. Na negociação que estabelece 

entre as diferentes vozes que aparecem na constituição do seu self 

educacional, Bete atribui maior relevância aos outros sociais significativos, 

especialmente no ensino médio que lhe indicam escolhas relacionadas à sua 

independência. Sua mãe desponta como objeto de identificação na sua 

projeção de si no futuro, mas novamente aparece numa posição ambígua na 

configuração do self educacional. Os principais sentidos criados sobre a 

participação dos pais foram ambiguidade e autonomia. 

Na figura a seguir, sintetizam-se a análise das I-positions referentes à 

figura materna e os posicionamentos de Bete, com uma representação do seu 

percurso dialógico a respeito das dinâmicas entre as posições do Eu-estudante 

e as vozes internalizadas da mãe, do pai biológico, do pai de criação. Ilustra-se 

o movimento dinâmico no espaço do self no qual há uma alternância de vozes 

ao longo de sua trajetória, começando com a maior preponderância das vozes 

parentais, passando pela emergência da sobreposição do Eu-estudante e a 

continuidade até o presente do domínio da voz do Eu-estudante em relação às 

vozes parentais. O pai biológico é o que está mais distante na dinâmica 
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autodialógica e a mãe é a que mais se aproxima; no entanto, Bete mantém 

uma posição dominante no self educacional. 

 
 
Figura 8 - Representação do percurso dialógico de Bete a respeito da dinâmica entre  
                 as posições da mãe, do pai biológico, do pai-de-criação e a do Eu- 
                 estudante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Duarte (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voz A – Voz materna internalizada   Voz B – Voz do pai biológico internalizada  

Voz C – Voz do pai-de-criação internalizada   
Voz D – Voz do Eu-estudante   

Voz D 

No início da vida 
acadêmica prevalecem 
as vozes parentais. A 
do pai-de-criação tem 
mais força que a do pai 
biológico.  

Rupturas-
transições 
demarcam um 
crescente 
movimento de 
empoderamento 
da voz do Eu-
estudante. 

O Eu-estudante predomina no 
espaço autodialógico. A voz 
materna se distancia, 
juntamente com a do pai-de-
criação. A voz do pai biológico é 
ainda mais distanciada. 
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Caso Elias 

 

Mediação semiótica, processos catalíticos e alternância de vozes na hierarquia 

do self educacional na trajetória acadêmica 

 

Elias tem 18 anos e está repetindo a 2ª série do ensino médio. Reside 

em Pojuca (BA). Sempre estudou em escola pública. Tem um irmão mais 

velho. Sua mãe é dona de casa e seu pai é motorista. Este não queria que 

Elias viesse estudar na instituição profissionalizante, entretanto com o apoio da 

mãe e do irmão ele se inscreveu no processo seletivo e foi aprovado na 

segunda chamada. Na narrativa de Elias, percebem-se transições na dinâmica 

autodialógica entre as posições estabelecidas no seu self no transcorrer da sua 

trajetória educacional.  

Foram destacados períodos nos quais foram identificadas situações de 

intervenção dos seus pais na sua vida acadêmica, além de rupturas-transições 

que atuaram na reorganização do seu self educacional. As experiências 

estabelecidas por ele na escola, paulatinamente, desenharam novas fronteiras 

entre a família e a escola, produto de processos semióticos de transformação, 

envolvendo outros sociais significativos no espaço dialógico do self. 

 

 

 

 

 

 No relato de Elias predominam as I-positions do Eu-estudante e 

do Eu-filho.  Nas interações que ele estabelece nos primeiros anos de vida 

escolar, identifica-se maior ênfase nas relações com a mãe que o arrumava 

para a escola e acompanhava suas atividades diárias. Elias tem poucas 

lembranças desse período. Relata que havia brincadeiras, inocência, que tinha 

muitos amigos e que achava ótimo ir para a escola. Lembra-se de quando 

iniciou o processo de alfabetização quando tudo que via na rua tinha interesse 

em ler. 

No que diz respeito à participação de seus pais na vida acadêmica, a 

mãe, especialmente, perguntava-lhe como havia sido o dia, se havia alguma 

Entrada na escola até a 4ª série 
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atividade a ser realizada e se ele estava com alguma dificuldade. O pai era 

mais distante, só aparecendo para suprir necessidades materiais ou atender 

aos chamados da escola, caso houvesse alguma ocorrência com o filho. Este, 

em sua narrativa, demonstra uma posição queixosa em relação à figura 

paterna alegando que o pai não o escutava e imediatamente o punia 

verbalmente, nessas ocasiões. Quanto a essa divisão de tarefas parentais, no 

que se refere à participação na vida acadêmica, Elias avalia: 

 

Meu pai sempre foi mais de deixar [...] a criação com a mãe entendeu? Tipo 

aquele jeito de família antigo, que o pai trabalha e a mãe cuida da parte da 

educação e da criação. Sempre foi mais assim. 

[...] 

Sempre quem compareceu mais [na escola] foi [...] minha mãe. Ela comparecia 

mais em reuniões. Só em reunião, porque até então eu não era um aluno que 

causava transtornos em sala de aula. 

[..] 

Compartilhava [com minha mãe]. Falava tudo que acontecia durante o dia, 

como é que foi, o que eu fiz na escola, que atividades eu fiz, se tinha alguma 

atividade para casa, falava tudo. 

[...] 

[Meu pai] só [iria na escola] se fosse em caso extremo naquela época. Tipo 

assim, se eu fizesse alguma coisa no colégio entendeu? Não aprontar assim, 

mas que os professores considerassem como coisa errada e falassem para 

ele. Aí ele chegava e reclamava. Não sentava e conversava. Chegava e 

reclamava. 

 

 Nos primeiros anos da sua trajetória escolar, Elias mantém com a mãe 

uma importante vinculação no que se refere à comunicação dos assuntos 

acadêmicos. Sua I-position Eu-estudante tem com a figura materna o suporte e 

a atenção que necessita. A figura paterna, por outro lado, parece-lhe distante e 

surge, na maioria das vezes, para tratar de questões de comportamento 

disciplinar na escola, por meio de punições.  

 Quanto às reações dos seus pais, em caso de alguma queixa escolar, 

Elias comenta:   
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[Meus pais] Não gostavam, ameaçavam bater [...] reclamavam muito do meu 

comportamento. 

[...] 

[Meus pais diziam] “Se não passar de ano não vai viajar no final do ano 

entendeu? “Você não vai ter, não vai comprar roupa, não vai ter dinheiro”. [Já 

se tivesse bom desempenho] Era assim que eles recompensavam: dando 

“parabéns”, “continue sempre assim que esse é o caminho certo”, era mais 

assim. 

 

 Embora ele relate que algumas vezes a escola requisitava a intervenção 

de seus pais para aspectos do seu comportamento ou do seu desempenho 

escolar, esses acontecimentos eram, na verdade, raros nesse período de sua 

vida. De modo geral, havia uma comunicação positiva na fronteira entre a 

família e a escola. As vozes dos adultos (pais e professores) que se envolviam 

com a escolarização dele o valorizavam. Engendrava-se, desse modo, 

determinada dinâmica na sua cultura pessoal que delineava a direção da sua 

constituição identitária na escola, como será observado adiante.  

 Nesse período da vida acadêmica de Elias, havia certa estabilidade na 

sua dinâmica autodialógica, no que se refere à identidade construída na escola. 

Nas interações mantidas com as vozes dos adultos que participavam de sua 

trajetória escolar havia um pronunciamento de vozes que convergiam para a 

construção de uma identidade positiva associada ao contexto escolar. Até a 4ª 

série, Elias mantém uma concepção de si, enquanto estudante, que se alia às 

perspectivas fornecidas pelas vozes dos professores e dos seus pais acerca do 

seu percurso na esfera da vida escolar: 

 

Eu era uma pessoa que eles [professores] elogiavam muito, que era um aluno 

que estudava, porque professor gosta de definir perfis, se o aluno não se 

enquadra naquele perfil ele não gosta. Então se é um aluno que faz as 

atividades, que se comporta, eles gostam, acabam gostando do aluno. 

[...] 

Meu desempenho? Era bom. Vamos dizer assim, era bom, sempre foi bom. 

Sempre fui, [...] ensinado [por meus pais] que o estudo, o ensino, são as portas 

para tudo em sua vida, que a partir do estudo você pode conseguir várias 

coisas. 
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Como é possível observar, Elias se posiciona, nessa fase, como um 

estudante que interage semioticamente com as vozes adultas, relacionadas à 

sua escolarização, aliando-se a essas perspectivas na sua negociação 

pessoal. No entanto, conforme Hermans (1996) é preciso atentar para a 

necessidade de se compreender a multiplicidade do self dialógico num contexto 

de dinamismo e de maleabilidade e não como um conjunto de subpartes 

interrelacionadas de forma mecânica ou como um leque de elementos de um 

padrão interpessoal fixo. Ao contrário, como poderá ser identificado nas 

análises dos períodos de vida posteriores, Elias passa por transformações no 

campo do self educacional que afetam sobremaneira sua constituição 

identitária no contexto escolar. Isso só é possível devido à multivocalidade do 

self que se organiza numa estrutura hierárquica e dinâmica que permite um 

relativo domínio de algumas vozes sobre outras posições. (Hermans & 

Kempen, 1998) Nesse momento da sua trajetória, o Eu-estudante detém um 

posicionamento que está submetido às vozes dos adultos que orientam e 

dominam a sua compreensão de si enquanto estudante. 

Nesse período de sua trajetória, ele recorre às vozes proferidas pelos 

adultos significativos em sua vida acadêmica (professores e pais). Conforme 

Marsico e Iannaccone (2012), as interações estabelecidas com os pais sobre 

os assuntos acadêmicos podem promover reverberações nos posicionamentos 

identitários do estudante, interferindo na formação do self educacional. De 

acordo com Hermans e Kempen (1998), a compreensão dos potenciais 

dinâmicos do self implica necessariamente em abordá-los na sua dupla 

dimensão de troca intersubjectiva e de domínio ou poder social, ambas 

características intrínsecas do self  dialógico. Nesse sentido, as vozes dos pais 

e professores atuam de modo dominante na organização dialógica, orientando  

a dinâmica de constituição identitária no self educacional de Elias. 
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 A partir da 5ª série, Elias começou a estudar numa nova escola. O início 

foi um pouco ansiogênico, porque se sentia acuado diante de várias pessoas 

mais velhas e de uma escola maior. Tinha medo de sofrer algum tipo de 

maldade dos colegas, já que se considerava magro e mais fraco do que os 

outros. Nesse período, iniciam-se processos intersubjetivos relevantes entre 

ele e seus pares que delineiam uma reconfiguração na dinâmica autodialógica 

face ao posicionamento dos pais e dos professores no seu self. Ele passa a 

comunicar cada vez menos sobre sua rotina escolar para sua mãe a partir da 

5ª série: 

 

É porque assim ... eu mudei meu jeito, cresci [...] Aí a partir daí eu 

comecei a não gostar entendeu? Que eles entrassem na minha vida 

escolar. 

[...] 

Eu só comecei a me fechar mais entendeu? Porque antes [...] [sobre a 

participação dos pais] ficava muito em cima assim [...] Para saberem de 

tudo [...] Aí, quando você vai crescendo você vai querendo [...] mais 

privacidade [...] Aí pode ter sido isso entendeu? Eu querendo 

privacidade acabei deixando de falar o que realmente acontecia durante 

o dia na minha vida escolar. 

[...] 

Não teve uma coisa certa que fez eu mudar meu comportamento em 

relação a 5ª série. Foi mais questão de querer ser engraçado entendeu? 

Assim na sala de aula, foi mais isso. 

  

Elias, como se pode constatar, inicia uma bifurcação na I-position do Eu-

estudante: no movimento no espaço dialógico, a preponderância da posição 

materna que acompanhava de perto sua rotina vai perdendo força à medida 

que, nas interações com os pares, novas configurações surgem como produto 

Da 5ª até a 8ª série - Mudança de escola e emergência 

de I-position 
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semiótico de tensões relacionadas às múltiplas vozes (pares, professores, mãe 

e pai) que atuam no self. 

Diante da necessidade de adaptação à nova escola, Elias começa a 

mudar um pouco de comportamento, buscando ser mais “engraçado” nas 

interações com os pares. Relata, nesse momento, que queria mudar o rótulo 

“de uma pessoa quieta” e ser mais parecido com o irmão, que era extrovertido, 

engraçado e estudava na mesma escola: 

 

Meu irmão, ele estudou no colégio que eu estudei e um bocado de gente 

conhecia ele e ele era engraçado e muita gente falava que eu era 

quieto. Por decorrência disso também eu passei a ser mais engraçado 

entendeu? Para as pessoas, para tirar essa fama de quieto, de ter o 

irmão mais velho mais engraçado e o mais novo, no caso eu, ser mais 

quieto. Aí foi mais por causa disso entendeu? Dessa relação de as 

pessoas ficarem comparando ele a mim. 

  

Nesse processo de identificação fraterna, Elias aciona a voz do irmão no 

seu self, buscando imitar seus comportamentos na escola, tendo em vista que 

o irmão parecia gozar de boa popularidade entre os colegas. Na reorganização 

semiótica subsequente à imitação de comportamentos do irmão, as vozes dos 

adultos, inclusive da mãe e do pai, são fragilizadas na constituição identitária 

que se desdobra a partir desse momento. Elias começa a reagir a 

determinados comportamentos dos colegas repetindo gozações, a fim de 

mudar seu posicionamento diante dos pares. Acontece, por conseguinte, uma 

alternância de domínio de vozes: o Eu-estudante passa a se posicionar de 

modo mais autônomo e independente em relação aos pais, exercendo maior 

poder sobre suas vozes. Segundo Duarte (2009), a noção de domínio se 

associa ao fato de que as vozes de algumas posições passam a ser mais 

facilmente ouvidas e adquirem, numa situação particular, mais oportunidade 

para se expressar e comunicar do que outras. Desse modo, o Eu-estudante, 

em coalizão com o posicionamento dos pares, fortalece-se e demarca sua 

bifurcação no self educacional, por meio de um empoderamento estabelecido 

na relação dialógica com os pares.     
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Os professores começam, então, a sinalizar para sua mãe a mudança 

de comportamento dele na escola e seus pais reagem questionando essa 

mudança e fazendo ameaças de castigo. Fora da escola, ele se considerava 

“engraçado”, mas na sala de aula, até então, não exibia este tipo de 

comportamento. Na 7ª série, sua mudança se torna mais expressiva, quando 

se define como um aluno mais “perturbado”. Foi pela primeira vez para a 

recuperação. Em vez de vítima, passou a ser o autor de brincadeiras e 

gozações: 

 

Na 7ª serie, eu comecei [...] a mudar o meu perfil de aluno, comecei a ser um 

aluno mais perturbado. Aí meu rendimento baixou, aí eu fui para minha 

primeira recuperação na sétima série. Aí comecei a mudar, comecei assim 

meu processo evolutivo. Aí na sétima série eu era um aluno perturbado, 8ª 

serie piorei. 

[...] 

[A mudança ocorreu] por influência de colegas, porque meus colegas me viam 

assim quieto e eram perturbados, aí pra eu não ser perturbado, eu comecei a 

perturbar. 

[...] 

Aí começou, só que nessa relação simplesmente era só para perturbar, só que 

eu comecei a gostar e a mudar a minha personalidade. 

 

No relato apresentado, observa-se uma potencialização da bifurcação da 

I-position Eu-estudante: de aluno disciplinado a aluno-perturbador, num 

processo que delineia uma ruptura-transição no self educacional com o 

nascimento de novo posicionamento: Eu-estudante-perturbado.  
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Figura 9 – Representação da bifurcação da I-position Eu-estudante: 

emergência do posicionamento Eu-estudante perturbado 

 

 

Fora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hermans (2001) 

 

 

Essa transição relacionada a I-position Eu-estudante provocou reações 

nos pais de Elias que questionaram sua mudança e ameaçaram aplicar-lhe 

punições. No entanto, na nova configuração do self, seus pais estão com o 

poder reduzido na dinâmica autodialógica. O Eu-filho e o Eu-estudante 

estabelecem uma coalizão, a fim de manter a estabilidade da nova 

configuração de vozes, uma vez que esta lhe parece ser mais adaptativa ao 

contexto escolar que as orientações fornecidas por pais e professores. Nos 

                              

                                                   

Eu-estudante-

perturbado 

I-Positions: Eu-estudante/Eu-filho (Bifurcação da I-position Eu-

estudante/ Coalizão entre o Eu-estudante e o Eu-filho)  

Pares, mãe, professores (a posição da mãe e dos professores 

neste momento está fragilizada, ilustrada pela seta interrompida).   

Signos Prévios: eu era quieto, eu era um aluno que estudava 

mais, me empenhava mais. 

Signos Emergentes: comecei a ser um aluno mais perturbado; 

nova I-position: Eu-estudante-perturbado. 
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Bifurcação do 

Eu-estudante 

Mãe 
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relatos, a seguir, pode-se perceber a reação dos pais e o movimento 

autorreflexivo acerca de sua transição na escola. 

 

[Meus pais] Não gostaram, porque eu era um aluno quieto, aí começaram a ter 

aquela reação diferente: “Por que você tá mudando?”, “O que é que tá 

acontecendo?” Até então, não faziam nada, só ameaçando me colocar de 

castigo, tirar alguma coisa, me proibiam de sair. Mas até então só era isso.  

[...] 

Eles não se agradavam se eles tivessem um filho que, para eles, não tivesse 

um bom comportamento na sala de aula.  

[...] 

É que todo mundo gosta né? De ter um bom aluno, de ter um filho bom em 

sala de aula. É assim que a sociedade determina né? Ter um bom 

comportamento. Se não for, não é bom aluno [ou] filho bom. 

 

Na resolução da tensão experienciada na escolha do posicionamento 

entre continuar sendo o aluno “quieto” ou se tornar um aluno “perturbado”, 

prevalecem as vozes dos colegas, o que denota o papel significativo da 

socialização na reconfiguração do seu self no contexto escolar. A partir da 

reação dos pais acerca da sua mudança de comportamento na escola, Elias 

exerce seu maior poder, no que se refere ao posicionamento do Eu-estudante, 

pelo controle da comunicação referente às suas experiências na escola: 

“Então, acabava que eu não falava nada para eles [sobre a vida acadêmica] 

por causa desse comportamento que eu estava tendo”. A omissão aos pais 

quanto aos novos comportamentos na escola desempenha uma função 

estratégica no self educacional de Elias. Na negociação estabelecida por ele, 

as vozes dos pares são privilegiadas na sua nova configuração do self que 

passa a construir uma nova imagem social de si na escola, que lhe confere 

maior popularidade e domínio no grupo. 

É importante salientar que, na dinâmica de constituição do self, 

aparecem também influências oriundas das próprias normas da sociedade que 

sinalizam quais os lugares de poder devem ser ocupados e por quem. As 

normas sociais e culturais se refletem no diálogo interno e, por implicação, no 

domínio relativo das vozes alternativas ou em conflito. (Duarte, 2009) Elias 

relata o ideal de aluno e filho bons que faz parte das expectativas 
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compartilhadas por professores e pais e expressa sua posição conflitiva entre 

ceder a essas expectativas e assumir seu novo posicionamento.  

Neste caso, podemos afirmar que as normas sociais colocam os pais e 

os professores em posições de dominação nos níveis sociais hierárquicos em 

relação aos filhos e aos alunos, respectivamente. No entanto, a partir de 

necessidades contextuais relacionadas à socialização e também à própria 

identificação com o irmão, Elias reorganiza essas orientações culturais, ao 

internalizar essas vozes coletivas (representadas pelo professor e pelos pais) e 

modifica a estrutura hierárquica de poder presente no seu self. Enquanto no 

início da sua vida escolar, essas vozes dominavam e orientavam sobremaneira 

sua compreensão de si, nesse período do fim do ensino fundamental essas 

vozes são dominadas pelo Eu-estudante empoderado, que manifesta a 

necessidade de independência relativa à atuação das vozes dos adultos. 

 

 

 

 

O pai não queria que Elias fosse para a instituição profissionalizante 

atual, mas a mãe e o irmão mais velho apoiaram essa decisão. A nova 

instituição de ensino que Elias passa a frequentar lhe causa surpresa em 

diversos aspectos e ele passa a ter uma rotina que lhe exige disciplina e 

adaptações: 

 

Quando eu cheguei aqui, você fica surpreso pelo tamanho do campus [...] 

como aqui é totalmente diferente da realidade que você vinha. Realmente é um 

ensino de muito mais de qualidade, [...] você pensa que daqui você pode ter 

várias coisas. Você fica surpreso, [...] considerando do começo até o meio do 

ano, o aluno realmente ainda tá naquela fase de surpresa, não se adapta ainda 

àquela rotina que fica de manhã até de tarde e estudar. É uma realidade 

totalmente diferente, oito horas por dia, para quem tinha cinco, você passa o 

dia todo no colégio, é uma realidade muito cansativa, você ir e voltar todo dia.  

 

A nova escola traz para ele novas demandas relacionadas à disciplina 

acadêmica e às normas institucionais. Esse processo transicional de Elias lhe 

Entrada no ensino médio – Reprovação no 1º ano 
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exige adaptações ao novo contexto. Como será observado, na reconfiguração 

do self, permanece a continuidade do empoderamento do Eu-estudante que, 

novamente, entra em coalizão com as vozes dos pares que manifestam 

comportamentos transgressores em relação às normas escolares. A atuação 

da I-position Eu-estudante exerce poder no contexto escolar, a despeito das 

vozes dos pais, especialmente da mãe, que lhe adverte e lhe solicita 

informações sobre sua rotina escolar. Nas relações com os colegas, ele 

procura manter o mesmo posicionamento de aluno “perturbado” pactuando 

com um amigo antigo e outros novos esta posição na escola. Isso denuncia a 

manutenção desse posicionamento ao buscar alianças em prol de sua 

continuidade: 

 

No primeiro ano, invés de mudar meu jeito eu continuei sendo a 

mesma coisa, perturbado. Encontrei um amigo que [...] tinha 

coincidências. 

[...] 

Acabei [...] me misturando com más influências, porque até então 

tinha aqui no colégio muito mais más influências do que hoje em dia. 

Mas que assim, que saíam, que bebiam, eu andava mais com 

repetentes que já estavam aqui, eu tinha amizades com pessoas que 

usavam algum tipo de drogas ilícitas, mas nunca cheguei a usar. 

 

As interações mantidas por Elias com os pares fortalecem o 

posicionamento do Eu-estudante-perturbado, destacando sua voz na 

multiplicidade das várias posições de Eu sobrepondo-as, inclusive, das vozes 

internalizadas da mãe e do pai. Pode-se perceber que, paulatinamente, as 

vozes dos pais se tornam silenciadas na sua dinâmica dialógica. Delineia-se, 

dessa forma, um processo que Hermans e Kempen (1998) denominam 

movimento numa direção monológica, já que uma voz adquire preponderância 

sobre as outras que se tornam menos dominantes e, por sua vez, silenciadas. 

É interessante notar, todavia, que essa dinâmica é desafiada à medida 

que novos acontecimentos irrompem na trajetória de Elias. A sua primeira 

reprovação escolar desponta como uma ruptura-transição na sua vida 

acadêmica. Associado a isso, vários dos seus colegas deixaram de estudar na 
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instituição ou também são reprovados. Nesse momento, as vozes dos pais são 

reativadas no self, provocando uma bifurcação na I-position Eu-estudante que 

torna a fronteira entre a família e a escola mais permeável: 

 

Da primeira vez [da reprovação] minha mãe ficou muito triste, ela 

reclamou muito, porque era a primeira vez que um filho dela tinha 

perdido de ano.  

[...] 

Ser o mais novo e fazer isso [ser reprovado], aí eu fiquei com medo 

de assim querer me bater, querer tirar minhas coisas. Eles [os pais] 

sempre falaram: se perder de ano, época de festa vai ficar sem 

viajar, sem roupa, sem dinheiro.  

[...] 

No caso, essas reações [dos pais] fizeram com que no ano seguinte 

que eu estava repetindo, eu melhorasse no colégio. Que eu não 

voltasse a cometer o que eu vinha fazendo no ano anterior, tinha 

feito no ano anterior e a eu ter um melhor comportamento em geral 

no colégio, tanto em sala de aula, como fora. 

[...] 

Passei a me ver como um aluno diferente do que eu era, um aluno 

melhor em relação ao ano anterior. Um aluno que estudava, um 

aluno que se aplicava mais na sala de aula, que se sentia 

dificuldades pedia ajuda ao professor, fazia todos os trabalhos, todas 

as atividades. Era um estudante melhor. 

 

A ilustração que segue ilustra esse momento de ruptura-transição com a 

emergência de signo e a transição de sua I-position Eu-estudante. Elias passa 

a se posicionar no contexto escolar de forma mais condizente com as vozes 

dos pais e com as normas da instituição. 
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Figura 10 - Representação da transição do Eu-estudante-perturbado para o Eu-

estudante-melhor e os atores envolvidos.  

 

Fora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hermans (2001). 

 

As reações dos pais são significadas por Elias como motivo para sua 

autorreflexão e mudança de comportamento na escola. A participação de seus 

pais é, assim, percebida como um aspecto relevante na sua transição para a 

série seguinte. O sentido que ele cria acerca dessa participação aponta para a 

função orientadora dos seus pais em acompanhar e até mesmo punir suas 

ações, caso apresentasse comportamentos indesejados na escola. Para Elias, 

                                                                   

 INTERNO:                 

                                   Eu-estudante-

melhor 

I-Positions: Eu-estudante (Transição da I-position Eu-estudante-

perturbado          Eu-estudante-melhor)  Mãe, pai e pares (a 

posição da mãe e do pai retoma força no espaço autodialógico). 

Signos Prévios: Aluno “perturbado”.  

Signos Emergentes: Passei a me ver como um aluno diferente 
do que eu era, um aluno melhor em relação ao ano anterior.  

Pai 

Mãe 

Orientação para ação e arranjo de 

nova estrutura 

Pares 

Eu-estudante-perturbado 

EXTERNO 
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essa intervenção parental funcionou como um evento catalisador na 

organização do self. Os sentimentos negativos como tristeza, ameaças e 

punições dos pais atuaram de modo a modificar a dinâmica de vozes e 

reposicionar o Eu-estudante, a fim de manter a integração do self no momento 

da ruptura-transição. 

Ao conseguir aprovação ao repetir esta série e avançar para a série 

seguinte, problemas anteriores relacionados à disciplina reaparecem, na 

medida em que outras vozes passam a desafiar a dinâmica dialógica 

estabelecida, fragilizando os signos criados e a própria relevância das vozes 

dos pais. Isso será constatado na análise do próximo período. 

 

 

 

 

Após a aprovação durante a repetência da 1ª série do ensino médio, 

Elias voltou a repetir os mesmos comportamentos no segundo ano que o 

haviam levado à primeira reprovação. Além do comportamento “perturbado” na 

aula, voltou a frequentar festas, a chegar tarde em casa e a fazer uso de 

bebidas alcoólicas. Foi reprovado no segundo ano. Sua mãe e seu pai ficaram 

ainda mais aborrecidos e o pai propôs que ele fosse para outra escola pública 

na sua cidade natal; a mãe, porém, insistiu que ele continuasse na instituição. 

É possível identificar no seu relato a atribuição do seu segundo fracasso 

na escola à má relação com alguns professores: 

 

No segundo ano era para eu melhorar, digamos assim, com mais 

maturidade, mas continuei um ano tendo um perfil de aluno que os 

professores não gostam, resultando que perdi de ano, porque os 

professores não consideram, porque eu sou muito explosivo e eles 

consideram que eu não respeito professor, mas eu não entendo isso, 

porque professor gosta de dar opinião e não receber muita opinião 

de aluno, meus professores eram assim, e eu não sou muito do tipo 

de pessoa que abaixa a cabeça para falar com as pessoas. Para 

algumas pessoas eu realmente não abaixo a cabeça, aí eles me 

consideram como sarcástico. 

 

Da 1ª série ao 2º ano - Reprovação 
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O posicionamento do Eu-estudante, anteriormente modificado por uma 

bifurcação ocorrida a partir da reprovação no primeiro ano, volta a se 

posicionar de acordo com as vozes estabelecidas com os pares que 

apresentam comportamentos indisciplinados. Na dinâmica autodialógica, Elias 

modifica sua I-position Eu-estudante novamente numa coalizão com as vozes 

dos pares, a fim de garantir seu poder no posicionamento, face ao grupo e aos 

professores. 

Dessa forma, no movimento do self caracterizado pela multivocalidade, a 

I-position Eu-estudante volta a privilegiar a voz dos pares e a se esforçar para 

manter sua posição de poder. Para isso, assume comportamentos 

desafiadores em relação aos professores e às normas da instituição, o que lhe 

confere posicionamento de destaque no grupo, numa perspectiva que coloca a 

voz do Eu-estudante como preponderante no espaço dialógico. Isso também 

denota um afastamento da perspectiva das vozes oriundas de seus pais acerca 

de seu comportamento na escola e de seu desempenho, o que demarca um 

movimento que mais uma vez se direciona para o silenciamento das vozes 

parentais, no que se refere aos assuntos acadêmicos.  

É possível afirmar, em linhas gerais, que existem, em diversos 

segmentos sociais, instruções culturais acerca do importante valor atribuído ao 

sucesso escolar e profissional. Elias, no entanto, mediante as necessidades de 

socialização e de criação de um posicionamento nas interações dialógicas com 

pais, pares e professores, assume uma direção no self educacional que reduz 

o poder de interferência das vozes parentais e das normas culturais associadas 

ao sucesso na escola. Acerca da reação dos pais, no que diz respeito à 

reprovação, ele relata: 

 

Na segunda vez eles ficaram piores ainda [...] Aí eu me senti muito 

mal, porque você ter o nome em seu currículo que você estudou aqui 

nesse colégio abre algumas portas a mais do que uma pessoa que 

estudou em colégio público e pela questão do ensino também que 

pode proporcionar muitas coisas. Então foi uma decepção muito 

grande pela segunda vez no mesmo colégio, sendo que eu dizia que 

estava estudando. Aí vem outras coisas também, porque eu era 
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muito festeiro ano passado, aí estou diminuindo [ a ida às festas] por 

causa disso.  

[...] 

Saía com os amigos para beber, chegava um pouquinho tarde, para 

eles [pais] era tarde, para mim era cedo em casa, aí eles 

consideravam assim, ficaram tristes. Aí meu pai queria me tirar 

daqui, ai minha mãe disse que não, mesmo que ela passasse 

dificuldade, vamos dizer assim, e que era para eu continuar aqui no 

colégio.  

 

               A segunda reprovação de Elias o levou a realizar mais um movimento 

de autorreflexão. A possibilidade de perder a vaga na escola e de estudar 

numa escola pública comum lhe pareceu algo realmente possível, caso 

voltasse a ser reprovado pela terceira vez. Ele considera a atual escola 

“melhor”, comparada às outras que conhece, e teme perder a oportunidade de 

ter seu currículo associado à instituição, caso venha a perder sua vaga. Além 

disso, as reclamações e a tristeza dos pais decorrentes de sua reprovação, 

adicionadas à real possibilidade de sair da instituição por reprovações 

repetidas engendraram um novo processo catalítico na sua trajetória . Isso se 

dá por uma mudança no posicionamento do Eu-estudante durante a repetência 

do segundo ano. 

 

 

 

 

 A partir da repetência do segundo ano, Elias considera-se “muito melhor” 

que antes, em termos de comportamento na escola. A mãe está 

acompanhando mais a sua vida acadêmica, questionando-o mais sobre sua 

rotina escolar e ele considera a participação da mãe como importante para seu 

empenho na escola. Queixa-se de alguns professores que dizem que seu 

comportamento não está bom e mantém uma posição de rivalidade com alguns 

deles. Conforme Elias, os professores o enxergam como se ele fosse o mesmo 

do ano anterior e, por isso, não legitimam seu novo posicionamento na escola. 

Do 2º ano até o presente 
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Na negociação pessoal decorrida após a segunda reprovação na escola, 

Elias se depara com importantes questões relacionadas à sua vida acadêmica. 

Questiona-se sobre seu futuro como estudante e como profissional e tem 

receio de perder a oportunidade de estudar na instituição. Mediante um 

processo dialético de negociação, ele cria um novo posicionamento no seu self 

educacional: um aluno “muito melhor” que antes. É importante elucidar, nesse 

momento, que a mudança na I-position Eu-estudante não se refere a um 

movimento de retorno simplesmente a I-position estabelecida após a ruptura da 

reprovação no primeiro ano, na qual também ele se considerava “muito 

melhor”. 

 Como se poderá constatar, há uma tensão entre as vozes de outros 

sociais e a da I-position do Eu-estudante que alude a uma situação conflitiva de 

vozes opostas que lutam por domínio no espaço do self dialógico:  

 

Aí agora eu estou repetindo o ano de novo, pelo menos agora eu 

estou me considerando muito melhor [...] Eu acho que eu poderia ser 

muito melhor. Mas tem, vamos dizer assim, tem assuntos, matérias, 

que me atraem mais do que outras e, vamos dizer assim, essas 

outras que não me atraem eu acabo sendo mais desleixado, estudo 

mais para passar, não muito para aprender nem ter conhecimento. 

[...] 

Mas nos últimos dias uma professora veio me dizer que eu era o pior 

aluno da sala, sendo que eu não sou o pior aluno da sala, porque ela 

se lembra da época do ano passado, do que eu fazia, então ela tá 

considerando como se fosse tudo a mesma coisa e não tendo uma 

diferenciação. Isso me irritou muito de ela ter falado isso, porque eu 

não sou o pior aluno da sala. 

[...] 

Naquela sala que eu estou agora, tem muitos ali [que não se 

interessam]. Mas eles ficam traçando um perfil meu, que assim, que 

eu não me vejo entendeu? Como uma pessoa rebelde, que não 

obedece ao professor, que não assiste aula direito, que só quer 

saber de brincar. Eles fazem um perfil meu que eu não me vejo. E 

quando um professor diz pra mim que eu sou assim, eu não gosto. 
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Nos relatos apresentados, na verdade, entra em jogo um mecanismo 

dialético entre continuar sendo o que se é (“perturbado”) ou voltar a ser como 

era durante a repetência no primeiro ano (“muito melhor”). Diante dessa 

ambivalência de perspectivas, Elias elabora uma síntese para constituir uma 

nova perspectiva de si. De acordo com Valsiner e Cabell (2012), a dinâmica 

dos processos dialógicos dentro de um campo particular de condições 

catalíticas é mais bem compreendida como dialética em sua natureza, com um 

foco sobre formas diferentes de tensões entre posições opostas e os produtos 

dessas colisões: a síntese. 

Do embate entre as várias I-positions que entram em cena na nova 

ruptura-transição na trajetória de Elias, acontece uma síntese advinda de 

processos catalíticos estabelecidos pela reação dos pais, pelas normas 

institucionais de permanência na instituição e pela projeção que faz de si no 

futuro como profissional, ao imaginar os benefícios de ter no seu currículo o 

título obtido pela instituição. Na sua síntese, avalia-se como um aluno “muito 

melhor” que no ano anterior, mas não necessariamente um aluno excelente. 

Mantém ainda problemas com a disciplina para o estudo de algumas matérias, 

porém, de modo geral, avalia-se positivamente. Ao contrário de quando se 

avaliou após a primeira ruptura com a reprovação no primeiro ano, quando se 

considerava “Um aluno que estudava, um aluno que se aplicava mais na sala 

de aula, que sentia dificuldades pedia ajuda ao professor, fazia todos os 

trabalhos, todas as atividades”; nesse momento, a avaliação que ele faz de si 

próprio, em termos positivos, é mais limitada. Ou seja, embora utilize o mesmo 

signo “muito melhor”, este denota um outro tipo de identidade relacionada ao 

self educacional: é um aluno que está mais dedicado à vida acadêmica, mas 

que ainda apresenta dificuldades para estudar algumas disciplinas específicas. 

Além disso, ele rivaliza com o posicionamento de alguns professores que ainda 

o enxergam como o mesmo estudante “perturbado” do ano anterior. O 

sentimento negativo que Elias manifesta, ao afirmar que não gosta quando 

alguns professores falam isso, expressa uma defesa do seu novo 

posicionamento. Seu desempenho acadêmico até o momento da entrevista 

está, de modo geral, satisfatório e acima da média do ano anterior. 
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Com a segunda reprovação, a sua mãe se tornou ainda mais próxima e 

o adverte de que a qualquer momento aparecerá na instituição para tomar 

conhecimento da sua vida acadêmica: 

 

[A mãe] tá mais, digamos assim, tá cobrando mais do meu empenho 

no colégio entendeu? Perguntando como é que eu estou, [ela] está 

para vir aqui qualquer dia desses, está me cobrando mais. 

Perguntando se eu estou bem, mas como eu digo que estou sempre 

bem, ela não tá caindo mais nesse papo meu. Se eu tiver com 

dificuldade eu falo que eu não estou. 

 

A participação da mãe de Elias aparece como um aspecto catalisador 

importante no seu movimento de autorreflexão, principalmente nos períodos de 

ruptura-transição. Embora, na sua trajetória, as I-positions relacionadas ao pai 

e à mãe tenham se tornado mais frágeis, alguns signos estabelecidos nas 

interações com os pais permaneceram, a despeito de todas as transformações 

ocorridas no espaço dialógico. A ideia expressa pelos pais de que a educação 

deve ser valorizada e que os estudos promovem a vida pessoal e profissional 

foi mantida ao longo do tempo e é reativada nos momentos de ruptura-

transição, funcionando como signo promotor. Por exemplo, na negociação 

estabelecida na sua síntese, Elias reconhece a voz da mãe e concorda com a 

sua perspectiva “Ela considerou que a partir daqui eu teria um melhor futuro do 

que se tivesse numa escola estadual”. Essa perspectiva da mãe afeta o modo 

como ele se movimenta no percurso escolar no momento da ruptura-transição, 

de modo a encontrar meios de modificar seu comportamento para alcançar 

melhores resultados e permanecer na escola, mesmo que isso por vezes 

aconteça de modo transitório. 

Na interação com o pai há um distanciamento. Elias assume uma 

posição queixosa em relação à figura paterna. Refere-se ao pai como pessoa 

com a qual não mantém proximidade. Essa posição quanto ao pai reaparece 

quando Elias é convidado a se imaginar como pai, participando da vida escolar 

de seus futuros filhos: 

 



129 
 

 

Eu vejo que será uma participação mais ativa, porque eu vejo que 

realmente os seus pais estando ali com você, você pode, você tem 

uma segurança maior, apesar de eu não querer isso para mim 

[participação dos pais na vida escolar], vou querer que tenha para 

meus filhos, que se você está ali com eles, [os filhos] não podem 

cometer erros, [o pai é] uma pessoa que você pode contar sempre. 

[...] 

[Eu imagino] uma relação que fosse de amizade, vamos dizer assim. 

Uma relação mesmo cordial que eu ouça a opinião dele, ele ouve a 

minha e que ele obedece. Não uma coisa assim afastada, como se 

tivesse um muro entre vocês dois. E também uma coisa que, assim, 

eu fiz um trato de não querer ser que nem meu pai [...] ser uma 

pessoa totalmente diferente do que ele foi pra mim, do que eu sofri 

como filho de não ter o apoio dele, vou dar o maior apoio ao meu 

filho para não acontecer com ele o que aconteceu comigo [referindo-

se à vida acadêmica]. 

[...] 

No dia-a-dia, uma coisa mais ativa também, participando, 

perguntando sobre as dificuldades, se teve, se aprendeu tudo, como 

é que foi na escola, mais assim ... Indo lá no colégio, vendo como é 

que tá o comportamento, perguntando se quer alguma ajuda assim, 

banca [curso de reforço escolar], se eu não puder ajudar, se meu 

conhecimento ou o meu tempo não der para ajudar ele, colocar ele 

em alguma banca ou escolinha.  

 

Na projeção do Eu-pai no futuro, Elias se vê diferente do seu pai, 

retratado como antimodelo. Para ele, erros cometidos pelos filhos são 

ocasionados por mau acompanhamento dos pais. Na sua perspectiva, o seu 

fracasso na escola foi, em alguma medida, resultado de comportamentos 

ineficazes, principalmente do pai. Na projeção de si no futuro ele constroi uma 

imagem de pai oposta da que construiu de seu próprio pai, num processo 

semiótico imaginário no qual esboça comportamentos que teria com seus 

possíveis filhos.  

 Ou seja, na cultura pessoal de Elias, seu pai exerceu função que 

prejudicou sua vida acadêmica, aparecendo em momentos específicos de sua 

trajetória por meio da aplicação de punições. O sentido criado acerca da 
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participação dele é o de que teria sido incipiente e, mais que isso, deletério 

para sua trajetória por não lhe proporcionar apoio e nem escutá-lo nos 

momentos que precisava. Já em relação à mãe, ao se imaginar sem a 

presença dela em sua vida, avalia: “Acho que eu não me empenharia tanto 

assim, eu ia querer me empenhar, mas não me empenharia tanto assim sem a 

cobrança dela”, o que aponta para o sentido positivo que cria acerca da 

participação de sua mãe na sua vida acadêmica.  

 Na trajetória acadêmica de Elias, o Eu-estudante passa por várias 

transformações ao longo do tempo delineadas ora por situações de ruptura-

transição, ora pela atuação de outros sociais. Em todas as mudanças 

identificadas nessa I-position, os pais, direta ou indiretamente, têm suas 

posições alteradas na sua dinâmica autodialógica. As significações elaboradas 

acerca da participação dos pais envolvem a atribuição de valor positivo à mãe, 

no que diz respeito ao acompanhamento da rotina escolar e ao apoio às 

necessidades do filho; constituem, assim, aspectos protetivos da trajetória do 

filho na escola. Os principais sentidos construídos sobre a participação dos 

pais foram acompanhamento, ambiguidade e distanciamento. 

No entanto, as necessidades adaptativas ao contexto escolar (interação 

com os pares e identificação com o irmão na escola) aparecem como 

significativas para Elias e lhe demandam reorganizações que entram em 

conflito com as orientações fornecidas por seus pais, o que torna o sentido 

sobre a participação de seus pais na escola intensamente ambivalente. 

Embora ele decida várias vezes permanecer na posição de aluno “perturbado”, 

nos momentos de ruptura-transição as vozes dos pais reaparecem e Elias 

utiliza as orientações parentais para sua autorregulação na escola. Ao mesmo 

tempo, ele reconhece aspectos positivos da participação, especialmente da 

mãe, mas não manifesta interesse por sua atuação. Há um conflito entre a 

posição construída por ele na escola: aluno “perturbado” e a posição almejada 

por seus pais: aluno disciplinado. 

Na figura a seguir sintetizamos a análise, com uma representação do 

percurso dialógico de Elias a respeito das dinâmicas entre as posições do Eu-

estudante e as vozes internalizadas do pai e da mãe na sua trajetória. Ilustra-

se o movimento dinâmico no espaço do self, no qual há uma alternância de 

vozes ao longo de sua trajetória, começando com a maior preponderância das 
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vozes parentais, passando pela emergência da sobreposição do Eu-estudante, 

culminando com um reequilíbrio com a voz materna e um afastamento mais 

rígido da figura paterna, considerando sua depreciação em relação ao pai no 

presente. 

 

 

Figura 11 - Representação do percurso dialógico de Elias a respeito da dinâmica entre  

                 as posições do mãe, do pai e a do Eu-estudante.  

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Duarte (2009) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa sobre a participação dos pais na vida acadêmica dos 

filhos, ao adotar o método idiográfico no campo de estudos em Psicologia 

Cultural, propôs-se a trazer uma perspectiva semiótica acerca desse tema. O 

interesse esteve na compreensão das reverberações desenvolvimentais das 

práticas e vozes parentais, relacionadas aos assuntos acadêmicos na cultura 

pessoal de três adolescentes. Investigaram-se os sentidos criados pelos 

adolescentes acerca da participação parental, ressaltando a multivocalidade 

constitutiva da dinâmica dialógica que compõe o self educacional. 

O objetivo deste trabalho de investigação foi compreender os 

mecanismos envolvidos na constituição do sistema do self educacional, 

enfatizando a dinâmica dialógica estabelecida na relação com os pais nesse 

processo e os posicionamentos (I-Positions) que emergiram na configuração do 

self. Com essa perspectiva, abordou-se a temática a partir do referencial da 

Psicologia Cultural de base semiótica, atentando para como os adolescentes 

narravam a intervenção dos seus pais nas suas trajetórias escolares. Desse 

modo, o foco esteve na compreensão da singularidade que emergiu como 

produto dos mecanismos semióticos utilizados pelo adolescente na “tarefa” de 

criar sentido, no self educacional, sobre o modo como seus pais atuaram e 

atuam nas suas questões acadêmicas. Os principais significados criados pelos 

adolescentes acerca da participação dos seus pais foram: importância, 

ambiguidade, autonomia e distanciamento.  

É importante salientar que, no processo investigativo, surgiu a 

necessidade de se considerar a análise da participação de outros sociais 

significativos para além do pai e da mãe, especificamente. Esta decisão 

ocorreu devido a três razões: 1) o self educacional está imbricado de outras 

vozes significativas, para além dos pais (Marsico & Iannaccone, 2012; Marsico, 

Iannaccone & Tateo (2013); 2) o self dialógico é definido por sua característica 

social, ou seja, pelo intercâmbio intersubjetivo e dominação social em seus 

processos (Hermans, 2002); e 3) o self dialógico possui natureza sistêmica. 

(Valsiner, 2004) Desse modo, seria um equívoco isolar as interações com os 

pais nas narrativas e desconsiderar as interrelações mantidas entre as distintas 
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I-positions na criação pessoal de sentido acerca da participação dos pais, uma 

vez que os processos psicológicos semióticos se desdobram de maneira 

sistêmica no seu conjunto, por meio de uma mútua relação entre as diferentes 

posições que se movimentam e se articulam de modo a dominar, coalizar-se ou 

mesmo conflitar-se no espaço dialógico.  

 Os casos investigados forneceram subsídios para se identificar o modo 

singular como cada um lida com a participação dos pais na vida acadêmica, 

mas também para conhecer as diferentes possibilidades de organização do self 

diante da fronteira entre a família e a escola. A partir daí, pode-se perceber os 

mecanismos semióticos envolvidos nos processos particulares de significação 

da participação dos pais na adolescência, por sua característica dialógica.  

A fim de evidenciar as reflexões e constatações deste estudo, 

apresentam-se uma explanação breve dos casos já expostos na análise de 

dados, sínteses dos achados e, a partir deles, sugerem-se algumas 

proposições ao construto self educacional. A intenção é apontar para as 

relações entre as análises dos dados produzidos e as teorizações da 

Psicologia Cultural acerca do self dialógico e do self educacional. 

No caso de Roberto, identificou-se a presença da negociação com os 

pais em sua trajetória, de modo que eles apareceram como atores importantes 

nos momentos decisórios e também na projeção do self no futuro. A primeira 

ruptura-transição na escola, na primeira série, é marcada pela participação dos 

seus pais, por uma punição física da mãe e por reclamações oriundas do pai, 

relacionadas ao seu mau comportamento em sala de aula; neste processo 

houve uma coalizão entre as vozes de atores da escola (professora e diretora) 

e as vozes dos pais, além do discurso da própria religião imbuída nos 

contextos escolar e familiar de Roberto. Identificou-se uma perspectiva pessoal 

positiva da participação dos pais que aparece na maior parte da narrativa, na 

qual se constataram os sentidos relacionados à importância e aos benefícios 

das práticas mantidas pelos seus pais na sua trajetória acadêmica.  

No ensino médio, o signo da “responsabilidade”, como um valor, emerge 

na condição de importante recurso de autorregulação no self educacional, 

diante das demandas da vida acadêmica. O valor associado a esse signo em 
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sua trajetória relaciona-se a uma perspectiva de responsabilidade que vai se 

delineando no seu self. Nessa perspectiva pessoal de responsabilidade, a 

esfera da vida acadêmica é significada por Roberto como um contexto no qual 

ele tem o dever de conduzir sua própria rotina, especialmente no que tange à 

disciplina com os estudos.  Esta noção de responsabilidade interfere no próprio 

sentido que elabora acerca da participação dos pais, no qual ele minimiza a 

necessidade de maior intervenção deles no ensino médio, uma vez que estaria 

mais “responsável”, mais independente quanto a sua vida escolar. No entanto, 

o Eu-responsável e o Eu-repente consistem uma ambivalência em sua 

narrativa. 

Há, no caso de Roberto, uma importante consideração a ser feita no que 

diz respeito à função dos seus pais nos assuntos acadêmicos, atrelada ao 

contexto escolar e religioso. A escola que estudou no ensino fundamental era 

evangélica e pertencia à mesma igreja que costumava frequentar com sua 

família. Este aspecto pode ter sido uma importante condição para fortalecer a 

coalizão entre as vozes provindas da escola e as dos seus próprios pais no 

momento de sua ruptura na primeira série. Havia um compartilhamento de 

discursos religiosos, escolares e familiares no que tange à punição do seu 

comportamento. Nesse aspecto, há aqui a inclusão de vozes de outro contexto, 

o religioso, na formação de uma tríade contextual promotora da ruptura-

transição no seu self educacional, associada às interações com as vozes 

parentais. 

No caso Bete, há um reconhecimento do importante papel materno em 

sua trajetória escolar, desde a mais tenra idade até o presente. O pai biológico 

tem uma posição pouco importante na hierarquia dialógica. No entanto, ela 

relata uma figura substitutiva, o pai-de-criação. Este aparece mais vezes nos 

relatos sobre o processo de escolarização na infância e sua participação é 

percebida como relevante, uma vez que ele acompanhava alguns eventos e 

atividades escolares, substituindo a figura do seu pai biológico, no contexto 

escolar, até mesmo em situações formais.  

A partir da ruptura-transição vivenciada com a reprovação na sexta 

série, de certo modo induzida pela mãe que não autorizou a realização da 
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recuperação, houve importantes modificações na organização do self. Os 

outros sociais (colegas, professores) passaram a ocupar posição maior na 

hierarquia dialógica em detrimento da posição materna, que se tornou 

progressivamente mais fragilizada, ao longo do ensino médio. Na sua 

construção identitária, nesse período, Bete encontra em outros sociais o 

suporte que precisa para solucionar tensões e conflitos em suas I-positions, 

uma vez que sua mãe aparece como uma personagem na sua dinâmica 

dialógica que restringe seu processo de diferenciação subjetiva, aparecendo 

como um significador ambíguo.  

A decisão de Bete de romper com a religião cristã batista aparece como 

um aspecto importante, com reverberações na sua vida acadêmica. A 

resolução da tensão relacionada à sua decisão de rompimento religioso 

associa-se a sua mudança de comportamento na escola. Há um fortalecimento 

de seu posicionamento de distanciamento em relação à mãe, no que se refere 

aos assuntos escolares, ao omitir seus conflitos relacionados à crença 

religiosa. Neste caso, a I-position relacionada à religião também sinaliza a 

entrada de outro contexto que participa da fronteira escola-família, formando 

uma tríade contextual, ou seja, o terceiro contexto que adentra o self 

educacional na fronteira escola-família, o qual alimenta a força de 

determinados mecanismos semióticos no sistema. Neste caso, o Eu-estudante 

e o Eu-filha entram em coalizão para enfrentar o conflito entre posicionamentos 

no Eu-religioso: ficar na religião ou romper com ela. A decisão por romper com 

a religião é apoiada pela perspectiva das I-positions Eu-estudante e Eu-filha 

que manifestam independência em relação à mãe. Dessa forma, potencializa-

se a posição de romper com a religião, num movimento que participa do 

processo de criação de sentido acerca da participação da mãe, a qual figura 

para Bete, no presente, como antimodelo.  

No caso de Elias, o Eu-estudante passa por várias transformações ao 

longo do tempo, delineadas ora por situações de ruptura-transição, ora pela 

atuação de outros sociais. Em todas as mudanças identificadas nessa I-

position, os pais, direta ou indiretamente, têm suas posições alteradas na sua 

dinâmica autodialógica. O sentido criado acerca da participação dos seus pais 

envolve a atribuição de valor positivo à sua mãe, no que diz respeito ao 
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acompanhamento contínuo da sua rotina escolar e ao apoio às suas 

necessidades educacionais. Esses aspectos foram significados como 

protetores durante a sua trajetória acadêmica.  

No entanto, as necessidades adaptativas ao contexto escolar (interações 

com os pares e coalizão com o irmão) aparecem para Elias como significativas 

e lhe demandam reorganizações que entram em conflito com as orientações 

fornecidas por seus pais; isto torna o sentido sobre a participação parental na 

escola intensamente ambivalente. Embora ele decida várias vezes permanecer 

na posição de aluno “perturbado”, nos momentos de ruptura-transição as vozes 

dos pais reaparecem e Elias utiliza as orientações parentais para sua 

autorregulação na escola.  

O novo contexto construído com o grupo de pares que transgridem 

normas escolares funciona como vozes provenientes de um terceiro contexto 

que influencia o seu self e, por conseguinte, o seu comportamento na escola, 

acionando reações de seus pais e professores na fronteira escola-família. Para 

Elias, o contexto estabelecido com os pares é tão forte que não sente 

necessidade de compartilhar sua rotina com os familiares, mantendo uma 

posição de evitação. Na sua tríade contextual, o terceiro contexto pode ser 

considerado o grupo de pares que constituiu para além dos muros da escola. 

A seguir trazemos uma representação da compreensão de Marsico e 

Iannaccone (2012) sobre a dinâmica dialógica que constitui o self educacional 

dos estudantes em idade escolar: 
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Figura 12 - Representação de Marsico e Iannaccone (2012) referente ao  
                    espaço de negociação e tensão dialógica no self educacional. 

 

              

              Fonte: Marsico e Iannaccone (2012).Traduzido pelo autor da pesquisa. 

       

É necessário salientar, portanto, que as análises revelaram diversos 

aspectos participativos da dinâmica dialógica no self educacional. Os pais, 

professores e pares apareceram como figuras importantes em diversos 

momentos da trajetória de escolarização dos casos analisados. No entanto, 

inclusive nos momentos de elaboração de sentido acerca da participação dos 

pais na vida acadêmica, outros sociais significativos surgiram como figuras 

relevantes na configuração da dinâmica autodialógica. Os grupos de pares 

foram significativos nas narrativas, ao atuarem na mobilização da dinâmica do 

self e nos próprios movimentos na hierarquia do self relacionados às vozes 

parentais. Por isso, considera-se importante ter em conta a atuação das 

posições associadas aos pares no self educacional como aspectos que podem 

afetar sua estruturação. Esta constatação se fez presente em todos os casos, 

porém, em Bete e Elias as I-positions relacionadas aos pares desempenharam 

maior função mobilizadora e apoiadora da estrutura do self educacional. 
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Embora se saiba que o self educacional é transpassado por contextos 

complexos (escola e família), considera-se pertinente apontar para um 

processo no self educacional que emergiu a partir da análise dos dados. Em 

certos momentos, um contexto externo da fronteira escola-família pode entrar 

no sistema do self mais incisivamente e promover reposicionamentos e 

alterações na estrutura dialógica, pelas I-positions que demandam resolução 

de tensões. No caso de Roberto e de Bete foi possível notar que as I-positions 

referentes às vozes provenientes do contexto religioso participaram das 

transformações no campo do self educacional, interferindo na configuração 

dialógica relacionada às posições dos pais na vida acadêmica dos respectivos 

filhos. 

Conforme Marsico e Iannaccone (2012), o ambiente escolar funciona 

como um balcony (varanda, sacada), que pode também ser entendido como 

uma zona de fronteira que está “entre” o que acontece dentro e fora da escola. 

Desse modo, a instituição escolar, na condição de balcony, deve enfrentar 

constantemente os mundos interno e externo. Por isso, tem de lidar com 

mudanças associadas às normas sociais e às relações institucionais. Ao 

conceber os processos de fronteira como membranas psicológicas, as zonas 

de fronteira são caracterizadas como plásticas e permeáveis. Na própria 

concepção desses autores há a indicação da existência de múltiplos contextos 

socioculturais entrelaçados com o contexto escolar. Nessa multiplicidade 

contextual, os autores decidem fazer um zoom de alguns elementos do 

contexto sociocultural que significativamente afetam a educação. Enfatiza-se, 

por conseguinte, o encontro da família com a escola e suas reverberações para 

o self.  

Nas análises, identificou-se o modo como os pais são relatados pelos 

adolescentes na sua trajetória acadêmica, atuando em processos catalíticos, 

na criação de signos promotores e na reorganização do self em momentos de 

ruptura-transição. Além disso, constatou-se que as vozes parentais têm seu 

poder de influência na hierarquia dialógica, modificada ao longo do tempo 

devido à vivência de processos transicionais nas diversas esferas da vida. 

Propõe-se que em certos momentos da trajetória acadêmica um terceiro 

contexto pode, eventualmente, adentrar o sistema e afetar a fronteira família-

escola no self educacional, por meio de I-positons. Nessas ocasiões, apontou-
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se para o estabelecimento de uma tríade contextual no self educacional. O 

terceiro contexto, nesses momentos, desempenha papel importante na 

configuração do self educacional, principalmente em momentos de ruptura-

transição, interferindo na configuração das vozes que o compõem. Sugere-se, 

assim, a inclusão de um novo elemento contextual na estrutura proposta por 

Marsico e Iannaccone (2012): 

  

Figura 13 - Representação do espaço de tensão e negociação na tríade                  
                   contextual no self educacional. 
 

 
 

Fonte: Adaptado e traduzido pelo autor da pesquisa de Marsico e Iannaccone (2012).  

 

 A inclusão de mais um contexto representa uma proposição com o 
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elementos de outros contextos que possam vir a interferir com veemência na 

estruturação no self educacional. A reflexão teórica acerca do construto self 

educacional levou a perceber sua complexidade, uma vez que é atravessado 

por muitos contextos socioculturais. A própria participação dos pais envolve 

crenças, atitudes e valores que estão interligados às suas experiências noutras 

esferas da vida. 

 Em suma, este estudo possibilitou investigar em maior 

profundidade a dinâmica dos mecanismos semióticos utilizados por 

adolescentes na relação estabelecida com seus pais, nas suas trajetórias 

acadêmicas. Identificou-se o quanto essa relação é complexa e permeável a 

outros contextos. À medida que os estudantes avançaram nos níveis de 

escolarização, cada vez mais ocorreu a entrada de outros sociais significativos. 

A necessidade de maior autonomia, relatada pelos adolescentes desta 

pesquisa, revela um aspecto psicológico de todos os casos analisados. Nesse 

sentido, os pais têm sua posição na dinâmica dialógica renegociada pelos 

filhos, os quais passam a considerar outras perspectivas como constituintes do 

self educacional como, por exemplo, a dos pares.  

No entanto, todos os participantes deste estudo sinalizaram aspectos 

positivos quanto à participação dos pais na vida acadêmica. A relevância da 

participação parental esteve presente especialmente nos relatos referidos ao 

passado e nos relatos de projeção do self no futuro. Ou seja, para estes 

adolescentes, embora a participação dos pais seja intensamente ambígua no 

presente, como nos casos de Bete e de Elias, ou muito valorizada, como no 

caso de Roberto, na fronteira entre a família e a escola os pais aparecem como 

atores relevantes em diversos momentos de ruptura-transição no self 

educacional e na imaginação de si no futuro.  

Ao contrário da perspectiva comportamentalista, que concebe os 

comportamentos parentais como variáveis que afetam diretamente a trajetória 

na escola, este estudo encontrou que a participação dos pais é, na verdade, 

um aspecto contextual com o qual o estudante precisa lidar semioticamente. 

Negociações, rejeições, alianças podem fazer parte desse processo, a 

depender da configuração contextual que circunda o estudante, bem como de 

seus próprios processos de mediação semiótica construídos ao longo de sua 

vida. Portanto, torna-se difícil prever se certo comportamento é decisivamente 
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proveitoso ou não para a vida acadêmica dos filhos, uma vez que a construção 

de sentido se dá de maneira particular e única. No entanto, é possível afirmar 

que, nas narrativas analisadas, os pais são atores com os quais os estudantes 

negociam ativamente o poder de atuação no espaço dialógico e que essa 

atividade de negociação de poder com as vozes parentais intensifica-se na 

adolescência.  

É importante salientar que esta pesquisa ocorreu dentro de um contexto 

de formação específico: uma escola de educação profissionalizante de tempo 

integral e, dessa forma, apresenta limitações de abrangência. Todos os 

participantes compartilhavam características institucionais em comum, como 

maior tempo na escola, transição para educação profissional, adaptação às 

novas relações institucionais, por exemplo. É possível, desse modo, que 

aspectos relacionados às normas da instituição tenham participado da 

configuração de certos processos catalisadores, os quais não foram objeto de 

interesse desta pesquisa.  

Torna-se oportuno, portanto, que pesquisas futuras investiguem 

estudantes em situação de formação regular da educação básica comum (ou 

seja, não-profissionalizante), a fim de que sejam analisados os processos de 

mediação semiótica estabelecidos na sua cultura pessoal quanto à participação 

dos pais na vida acadêmica. Além disso, novos estudos podem enfatizar o 

papel da instituição, enquanto demarcadora de signos coletivos. O papel da 

instituição precisa ser mais bem investigado, especialmente no que diz respeito 

à sua atuação diante das vozes que compõem o self educacional na fronteira 

escola-família. 

Esta pesquisa colabora reflexivamente com os estudos acerca da 

temática da relação escola-família ao trazer como foco a “voz” do adolescente 

e os processos semióticos pessoais envolvidos na significação sobre a 

participação parental. Por esta razão, não será possível propor “fórmulas” a 

serem aplicadas na escola por profissionais, pais ou mesmo pesquisadores. 

Acredita-se que os achados levam a afirmar que, na fronteira família-escola, 

um dos aspectos mais importantes na relação dos pais com a vida acadêmica 

do filho seja considerar as repercussões das práticas e vozes na cultura 

pessoal do estudante.   
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Isso, no entanto, não invalida a proposição de projetos de intervenção. 

Pesquisadores, pais e a própria escola podem ser atores relevantes nesse 

processo de ressignificação da importância tão defendida, em diversos setores 

da sociedade, da participação parental na escola. Propõe-se uma 

ressignificação para referir a uma mudança de postura diante do tema que leve 

em consideração as culturas dos diferentes atores. Os pais são conhecedores 

de práticas que acreditam que valem a pena na vida acadêmica do estudante, 

assim como a escola também pode ter suas estratégias de orientação acerca 

da participação parental. É necessário que ambas as instituições (família e 

escola) se encontrem e negociem os modos de envolvimento com a vida 

acadêmica que se mostrem proveitosos para os estudantes. Sobretudo, esses 

estudantes são peças fundamentais no processo dialógico de negociação de 

práticas. Os projetos de intervenção devem incluir as “vozes” dos estudantes, 

não apenas como recursos de monitoramento de eficácia, mas como atores 

nucleares na demarcação de uma fronteira que leve em consideração à 

necessidade psicológica de autonomia que expressam. 

Como se pode constatar, o self educacional é constituído de diversos 

atores que atuam na sua configuração, como os grupos de pares, os 

professores ou outras vozes de outros contextos que podem interferir, por sua 

vez, no seu desenvolvimento. Essa ampliação do “olhar” sobre o fenômeno do 

desenvolvimento do self educacional permitirá compreender melhor a atuação 

de outros contextos na sua dinâmica nas trajetórias de vida. A perspectiva 

adotada nesta dissertação valoriza a “voz” dos adolescentes, enquanto agentes 

de negociação na fronteira família-escola; desse modo, pretende suscitar a 

produção de saberes e práticas na fronteira escola-família que valorizem a 

perspectiva dos adolescentes, tanto no planejamento e execução de projetos 

baseados na relação escola-família, quanto na construção da própria ciência 

desenvolvimental que considere os processos culturais que transcorrem no self 

do adolescente, elucidando seu papel ativo na construção do seu self 

educacional. 

*** 

 



143 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

Amato, P.R. & Gilbreth, J.G. (1999). Nonresident fathers and children’s well-
being: A meta-analysis. Journal of Marriage and the Family, 61, 557-573. 

Andrada, E. G. C. (2007). O Treinamento de Suporte Parental (TSP) como fator 
de promoção do suporte parental e do desempenho escolar de crianças 
na primeira série. Tese de doutorado, Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 
Brasil. 

Annibal, S. F. (2009). Aspectos mediadores e a identidade docente na 
sociedade contemporânea: o contexto do ensino de língua portuguesa. 
Tese de Doutorado, Programa de Pós–Graduação em Educação, 
UNESP, Marília, SP, Brasil. 

Àries, Philippe. (1989). História social da criança e da família. (2ª ed.) Rio de 
Janeiro: LTC.  

Baltazar, J. A., Moretti, L. H. T., Balthazar, M. C. (2006). Família e escola: um 
espaço interativo de conflitos. São Paulo: Arte & Ciência. 

Baptista, M. N. (2010). Inventário de Percepção de Suporte Familiar – IPSF. 
manual técnico. São Paulo: Vetor. 

Barros, R, Mendonça, R, Santos, D. Determinantes do desempenho 
educacional no Brasil. (2001). Brasília: IPEA. Recuperado em 20 de 
setembro, 2011 de <http://www.ipea.gov.br/pub/td/td_2001/td_0834.pdf 
>. 

Berger, E. H. (1991). Parent involvement: yesterday and today. The Elementary 
School Journal, 91, 209-219. 

Bhering, E. & Siraj-Blatchford, I. (1999) A relação escola-pais: um modelo de 
trocas e colaboração, Cadernos de Pesquisa, 106. 

Boldarine, R. F. (2010). Representações, narrativas e práticas de leitura: um 
estudo com professores de uma escola pública. Dissertação de 
mestrado, Programa de Pós-Graduação em Educação, UNESP, Marília, 
SP, Brasil. 

Branco, A. U. & Valsiner, J. (1997). Changing methodologies: a co-
constructivist study of goal orientation in social interaction. Psychology 
and Developing Societies, (9), 35-64. 

Brandt, R. (1989). On parents and schools: a conversation with Joyce 
Epstein. Educational Leadership, 47, 24-27. 



144 
 

 

Bruner, J. (2003) Self -making narratives, in R. Fivush and C.A. Haden (eds) 
Autobiographical memory and the construction of a narrative self.  
Mahwah, NJ:Erlbaum, pp. 209-225. 

Bruner, Jerome. (1996). Cultura da Educação. Coleção Ciências do Homem; 
Trad. Abílio Queirós. Lisboa: Edições 70.  

Bruner, Jerome (2004). Life as narrative. Social Research, 71 (3), 691-710. 

Campomar, M. C. (1991, julho, setembro). Do uso do “estudo de caso” em 
pesquisas para dissertações e teses em administração. Revista de 
Administração. São Paulo (26), 3, 95-97. Recuperado em 1º de outubro, 
2011, de 
http://www.pessoal.utfpr.edu.br/luizpepplow/disciplinas/metodologia/O%2
0uso%20de%20estudos%20de%20caso.pdf . 

Carvalho, M. E. P. (2000). Relações entre família e escola e suas implicações 
de gênero. Cadernos de Pesquisa, 110, 143-155. 

Castro, L. R. & Souza, S. J. (1994). Desenvolvimento humano e questões para 
um final de século: tempo, história e memória. Psicologia Clínica, 6. 

Checchia, A. K. A. (2010). Adolescência e escolarização numa perspectiva 
crítica em psicologia escolar. Campinas, SP: Alínea. 

Cia, F. & Barham, E. J. (2009, Janeiro-Março). O envolvimento paterno e o 
desenvolvimento social de crianças iniciando as atividades escolares. 
Psicologia em Estudo, Maringá, 14 (1), 67-74. 

Cia, F., D’Affonseca, S. M. & Barham, E. J. (2004). A relação entre 
envolvimento paterno e desempenho acadêmico dos filhos. Paideia: 
Cadernos de Psicologia e Educação, 14(29), 277-286. 

Cia, F; Pamplin, R. C. O & Williams, L. C. A (2008, Abril-Junho). O impacto do 
envolvimento parental no desempenho acadêmico de crianças 
escolares, Psicologia em Estudo, Maringá, 13 (2), 351-360. 

Costa, C, S. L.; Cia, F. & Barham, E. J. (2007, Julho-Dezembro). Envolvimento 
materno e desempenho acadêmico: comparando crianças residindo com 
a mãe e com ambos os pais, Revista Semestral da Associação Brasileira 
de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE), 11 (2), 339-351.  

Creswell, J. W. (2010). Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e 
misto. (3. ed.) Porto Alegre: Artmed/Bookman.  

D’Avila-Bacarji, K. M. G, Marturano, E. M & Elias, L. C. S. (2005, Janeiro-Abril). 
Suporte parental: um estudo sobre crianças com queixas escolares. 
Psicologia em Estudo, Maringá, 10 (1), 107-115. 

Darling, N. & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: an integrative 
model. Psychological Bulletin, 113, 487-496. 



145 
 

 

Decreto nº 5 154, de 23 de julho de 2004 (2004). Regulamenta o § 2º do art. 36 
e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras 
providências. Recuperado em 20 de maio, 2012, de 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/decreto/d5154.htm. 

Deslandes, R., & Cloutier, R. (2002). Adolescents’ perception of parental 
involvement in schooling. School Psychology International, 23, 220-232. 

Dessen, M. A & Polonia, A. C. (2007, Maio). A Família e a escola como 
contextos de desenvolvimento humano, Paidéia, 17(36), 21-32. 

Dessen, M. A., & Pereira-Silva, N. L. (2004). A família e os programas de 
intervenção: tendências atuais. In E. G. Mendes, M. A. Almeida & L. C. 
A. Williams (Orgs.). Temas em educação especial: avanços recentes. 
São Carlos: EDUFSCAR, pp.179-187. 

Duarte, A. F. (2009). Ensaiar a maternidade: estudos sobre o processo de 
construção dialógica de uma identidade maternal. Tese de doutorado em 
Psicologia, Universidade do Minho, Braga, Portugal.  

El Nokali, N. E.; Bachman, H. J. & Votruba-Drzal, E. (2010, May-June). Parent 
Involvement and Children’s Academic and Social Development in 
Elementary School, Child Development, (81) 3, 988-1005. 

Elder, G. H. (1998). The life course as developmental theory. Child 
Development, 69, 1-12. 

Endya B. Stewart (2008, January). School Structural Characteristics, Student 
Effort, Peer Associations, and Parental Involvement, Education and 
Urban Society, 40 (2), 179-204. 

Fan, X. & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic 
achievement: a meta-analysis. Educational Psychology Rewiew, 13, 1-
22. 

Ferreira, S. H. A & Barrera, S. D. (2010, Outubro-Dezembro).  Ambiente familiar 
e aprendizagem escolar em alunos da educação infantil, Psico, Porto 
Alegre, PUCRS, 41 (4), 462-472. 

Garcia, S. C., Brino, R. F., & Williams, L. C. A. (2009, Junho). Risco e 
resiliência em escolares: um estudo comparativo com múltiplos 
instrumentos. Psicol. Educ., São Paulo, 28, 23-50. 

Giddens, A. (1991). Modernity and self -identity: self  and society in the late 
modern age. Stanford: Stanford Univ. Press. 

Hermans, H. J. M. (1996). Voicing the self: from information processing to 
dialogical interchange. Psychological Bulletin, 119, 1, 31-50. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm


146 
 

 

Hermans, H. J. M. (2002). The dialogical self as a society of mind: an 
introduction. Theory and Psychology, 12 (2),147-160. 

Hermans, H. J. M., Kempen, H. J. G. & van Loon, R. J. P. (1992, January). The 
dialogical self: beyond individualism and rationalism. American 
Psychologist, Washington, DC, 47 (1). 

Hermans, Hubert J.M. & Kempen, Harry J.G. (1993). The dialogical self: 
meaning as moviment. San Diego, CA: Academic Press. 

Hermans, H. J. M. & Kempen, H. (1998). Moving cultures: the perilous problems 
of cultural dichotomies in a globalizing society. American Psychologist, 
53, 1111-1120. 

Hermans, J. M. (2001). The dialogical self: toward a theory of personal and 
cultural positioning. Culture & Psychology, 7(3), 243-282. 

Hill, N. E., Castellino, D. R., Lansford, J. E., Nowlin, P., Dodge, K. A., Bates, J. 
E., & Pettit, G.S. (2004). Parent academic involvement as related to 
school behaviour, achievement and aspirations: Demographic variations 
across adolescence. Child Development, 75, 1491-1509. 

Hill, N. E., Ramirez, C., & Dumka, L. E. (2003). Early adolescents’career 
aspirations: A qualitative study of perceived barriers and family support 
among low income, ethnically diverse adolescents. Journal of Family 
Issues, 24, 934- 959. 

Hviid, P., Zittoun, T. (2008). Editorial introduction: transitions in the process of 
education [Versão eletrônica]. European Journal of Psychology of 
Education, 23(2), 121-130. 

Hong, S. & Ho, H. (2005). Direct and indirect longitudinal effects of parental 
involvement on student achievement: Second-Order latent growth 
modeling across ethnic groups. Journal of Educational Psychology, 
97(1), 32-42. 

Gonçalves, M. M., Matos, M., & Santos, A. (2009). Narrative therapy and the 
nature of ―innovative moments‖ in the constructions of change [Versão 
eletrônica]. Journal of Constructivist Psychology, 22(1), 1-23. 

Iannaccone, A., Marsico, G., & Tateo, L. (2012). Educational self: a fruitful idea? 
In M. Ligorio & M. César (Eds.), The interplays between dialogical 
learning and dialogical self. Charlotte, NC: InfoAge, pp. 219-252. 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Recuperado em 22 de 
novembro de 2011 de 
http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=182
037. 

Jeynes, W. H. (2005, May). A meta-analysis of the relation of parental 
involvement to urban elementary school student academic achievement. 
Urban Education, (40) 3,  237-269. 



147 
 

 

Jovchelovitch, S.; Bauer, M. W. (2012). Entrevista narrativa. Em: Bauer, M.W.; 
Gaskell, G. (Eds.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som (pp). 
Trad. Pedrinho A. Guareschi. (pp. 90-113). Petrópolis, RJ: Vozes.  

Koutrouba, K., Antonopoulou, E., Tsitsas, G., & Zenakou, E. (2009). An 
investigation of Greek teachers’ views on parental involvement in 
education. School Psychology International, 30, 311-318. 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 
Brasília-DF. Recuperado em 20 de maio, 2012, de 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da criança e do 
adolescente e dá outras providências. Recuperado em 22 de setembro, 
2012, de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. 

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Recuperado em 22 de 
setembro, 2012, de 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del2848.htm. 

Lima de Araujo, I. R., Silva Vieira, A. D., & Silva Cavalcante, M. A. D. (2010). 
Contribuição de Vygotsky e Bakhtin na linguagem: sentidos e 
significados. Debates em Educação, 1(2). 

Lopes de Oliveira, M. C. S & Vieira, A. O. M. (2006, janeiro-abril). Narrativas 
sobre a privação de liberdade e o desenvolvimento do self adolescente. 
Educação e Pesquisa, São Paulo, (32) 1, 67-83. 

Lopes de Oliveira, M. C. S. (2006, maio-agosto). Identidade, narrativa e 
desenvolvimento na adolescência: uma revisão crítica. Psicologia em 
Estudo, Maringá, (11) 2, 427-436. 

Marsico, G., Iannaccone A., (2012). The work of schooling. In J. Valsiner 
(Eds). Oxford handbook of culture and psychology. (pp. 830-868). New 
York: Oxford University Press.  

Martins, H. H. (2004, maio-agosto). Metodologia qualitativa de pesquisa. 
Universidade de São Paulo – Educação e Pesquisa, São Paulo, 30, (2) 
289-300. 

Marturano, E. M. & Ferreira, M. C. T. (2004). A criança com queixas escolares 
e sua família. Em E. M. Marturano, M. B. M. Linhares e S. R. Loureiro 
(Orgs.) Vulnerabilidade e proteção: indicadores na trajetória de 
desenvolvimento do escolar. (pp. 217-246).  São Paulo: FAPESP / Casa 
do Psicólogo. . 

Marturano, E. M. & Loureiro, S. R. (2003). O desenvolvimento socioemocional e 
as queixas escolares. Em A Del Prette e Z. A.P. Del Prette (Orgs.) 
Habilidades sociais, desenvolvimento e aprendizagem. Campinas, SP: 
Alínea. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del2848.htm


148 
 

 

Marturano, E. M. (1999). Recursos no ambiente familiar e dificuldades de 
aprendizagem na escola. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 15, 135-142. 

Masten, A. S. & Coastworth, J. D. (1998). The development of competence in 
favorable and unfavorable environments: lessons from research on 
successful children. American Psychologist, 53, 205-220. 

Mattos, E. de (2013). Desenvolvimento do self na transição para a vida adulta: 
um estudo longitudinal com jovens baianos. Tese de doutorado, Instituto 
de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil. 

Menezes-Filho, N. (2007). Os determinantes do desempenho escolar no Brasil. 
São Paulo: Ibmec.. 

Minayo, M.C. & Sanches O. (1993). Quantitativo-qualitativo: oposição ou 
complementaridade? Caderno de Saúde Pública, 9(3),  239-262. 

Nogueira, M. A. (2006). Família e escola na contemporaneidade: os meandros 
de uma relação. Educação e Realidade, 31, 155-169. 

Nokali, N. E. El, Bachman, H. J., & Votruba-Drzal, E. (2010, May/June). Parent 
involvement and children’s academic and social development in 
elementary school. Child Development, 81(3), 988-1005. 

Okpala, C. O., Okpala, A. O., & Smith, F. E. (2001). Parental involvement, 
instructional expenditures, family socioeconomic attributes and student 
achievement. Journal of Educational Research, 95, 110-115. 

Oliveira, P. (2011 janeiro./abril.). Narrativas identitárias e construções 
subjetivas: considerações teóricas e análise empírica de identificações 
entre jovens das classes populares. Civitas, Porto Alegre (11) 1, 156-
171.  

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCNEM - (2000). 
Recuperado em 22 de setembro, 2012, de 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf. 

Pires, A. P. (2008). Amostragem e pesquisa qualitativa: ensaio teórico e 
metodológico. In J. Poupart, J. Deslauries, L. Groulx, A. Laperriere, R. 
Meyer & A. Pires. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e 
metodológicos. Petrópolis, RJ: Vozes.  

Raggatt, P. T. F. (2014). The dialogical self as a time-space matrix: personal 
chronotopes and ambiguous signifiers, New Ideas in Psychology, 32, 
107-114. 

Relvas, A. (1996). A família: desenvolvimento numa perspectiva sistémica. 
Lisboa: Edições Afrontamento. 

Reynolds, A. J. (1992). Comparing measures of parental involvement and their 
effects if an academic achievement. Early Childhood Research Quarterly, 
7, 441-462. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf


149 
 

 

Rocha, I. M. P. (2006). O envolvimento parental e a relação escola-família. 
Dissertação de mestrado, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal do Pará, Belém, PA, Brasil. 

Salvador, A. P. V. (2007) Análise da relação entre práticas educativas 
parentais, envolvimento com tarefas escolares, depressão e 
desempenho acadêmico de adolescentes. Dissertação de mestrado em 
Educação, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, Brasil. 

Sheldon, S. B. & Epstein, J.L. (2004) Getting students to school: using family 
and community involvement to reduce chronic absenteeism, School 
Community Journal, 14 (2), 39-56. 

Silva, M. S. da (2010). Construção de significados da maternidade por mães de 
autistas. Dissertação de mestrado em Psicologia, Instituto de Psicologia, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil.   

Soares, M. R. Z., Souza, S. R., & Marinho, M. L. (2004, Setembro/Dezembro).  
Envolvimento dos pais: incentivo à habilidade de estudo em crianças. 
Estudos de Psicologia, Campinas, 21 (3),  253-260. 

Souza, E. C. (2006) O conhecimento de si – estágio e narrativas de formação 
de professores. Salvador: EDUNEB. 

Valsiner, J. (2012) A Guided science: history of psychology in the mirror of its 
making. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. 

Valsiner, J. & Cabell, K. (2012). Self-making through synthesis: extending 
dialogical self  theory. In H. J.M. Hermans & T. Gieser (Eds.) Handbook 
of dialogical self theory.  (pp. 82-97) New York: Cambridge University 
Press. 

Valsiner, Jaan (2012). Fundamentos da psicologia cultural: mundos da mente, 
mundos da vida. Porto Alegre: Artmed.  

Valsiner, J. (2007). Culture in minds and societies. LA/New Delhi: Sage, 
Foundations of Cultural Psychology.  

Valsiner, J. (1989). Human development and culture. Lexington, MA: Lexington 
Books.  

Valsiner, J. (2005). Scaffolding within the structure of dialogic self : Hierarchical 
dynamics of semiotic mediation. New Ideas in Psychology, 23, 197-206. 

Vigotski, L. S. (1998). A formação social da mente: o desenvolvimento dos 
processos psicológicos superiores. (6. ed.) São Paulo: Martins Fontes. 

Vigotski, Lev S. (2000). Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes.  

Vigotski, Lev S. (2001) A construção do pensamento e da linguagem. São 
Paulo: Martins Fontes. 



150 
 

 

Wheeler, P. (1992). Promoting parent involvement in secondary schools. 
NASSP Bulletin, 76, 28-35. 

Wortham, S. (2000). Interactional positioning and narrative self-construction. 
Narrative Inquiry, 10(1), 157-184. 

Yin, R. K. (2001). Estudo de caso – planejamento e métodos. Porto Alegre: 
Bookman. 

Zittoun, T. (2012). On the emergence of the subject [Versão eletrônica]. 
Integrative Psychological and Behavioral Science, 46(3), 259-273. 

Zittoun, T. (2009) Dynamics of life-course transitions: a methodological 
reflection. In  J. Valsiner, P. Molenaar, M. Lyra, & N. Chaudary (Eds.).  
Dynamics process  methodology in the social and developmental 
sciences. (pp. 405-430) New York, NY: Springer. 

Zittoun, T. (2006). Transitions: development through symbolic resources. 
Charlotte, NC: Information Age Publishing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

  

Caro (a) estudante, você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa 

Significados de Adolescentes sobre o Envolvimento Parental no Processo de 

Escolarização. A pesquisa tem como objetivo investigar os significados de 

adolescentes sobre o envolvimento dos pais na vida escolar. Essa pesquisa tem 

importância porque existem poucos estudos que se dedicam a compreender como o 

envolvimento parental participa da trajetória de vida do adolescente. 

No caso de concordar em participar da pesquisa, você responderá a um roteiro de 

entrevista narrativa em três encontros. As questões buscarão informações sobre a sua 

trajetória na escola desde sua entrada, na educação infantil, até o momento presente, 

enfatizando o envolvimento parental na sua vida acadêmica. Você terá o direito de não 

responder a qualquer pergunta que cause constrangimento e/ou desconforto. A 

participação na pesquisa se dará de forma voluntária, não havendo pagamento pela 

sua participação e sem qualquer despesa para você. Todas as informações fornecidas 

serão tratadas de forma ética pelo pesquisador e será mantido o sigilo de sua 

identidade. As informações pessoais serão utilizadas eticamente apenas para os fins da 

pesquisa. O pesquisador conduzirá a pesquisa de forma a minimizar qualquer forma de 

constrangimento e/ou desconforto que possa surgir. 

A sua assinatura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido constitui uma 

autorização para a análise das suas informações e para a divulgação pública dos 

resultados da pesquisa pelos responsáveis através de artigos científicos e de 

dissertação. 

Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos, você poderá entrar 

em contato com o pesquisador responsável ou com o Comitê de Ética da Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia.  

Você poderá a retirar o seu consentimento a qualquer momento da pesquisa, sem que 

haja qualquer medida de penalidade pela desistência. 
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Pesquisador (a) responsável: Ramon Cerqueira Gomes.  

Telefone: (71) 9292-4577/ (71) 9728-1814 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal 

da Bahia (CEPEE – UFBA). Endereço: Rua Augusto Viana, S/N, Sala 435, Canela. 

Salvador/BA. Telefone: (71)3283-7615. 

 

Observação: Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será assinado em duas 

vias pelo pesquisador responsável e por você. Uma das vias ficará contigo e a outra via 

ficará arquivada na sala da Linha de Pesquisa Infância e Contextos Culturais do 

Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia durante cinco anos. 

Eu, ___________________________________________________________, declaro 

que concordo em participar da pesquisa Significados de Adolescentes sobre o 

Envolvimento Parental no Processo de Escolarização. Comunico também que 

recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que me foi 

dada a oportunidade de esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Salvador, ______ de _______________ de _______ 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura da Participante 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

1ª Via – Pesquisador Responsável. 

........................................................................................................................................... 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, declaro 

que concordo em participar da pesquisa Significados de Adolescentes sobre o 

Envolvimento Parental no Processo de Escolarização. Comunico também que 
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recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que me foi 

dada a oportunidade de esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Salvador, ______ de _______________ de _______ 

 

______________________________________ 

Assinatura da Participante 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

2ª Via – Participante. 
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APÊNDICE B - Ficha de Dados Sociodemográficos 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

MESTRADO  

 

Ficha de Dados Sociodemográficos 

(Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Contextos Culturais) 

    Nome do (a) 

Estudante:................................................................................................................. 

    Quantos anos você tem?............................ 

    Data de nasc. do(a) estudante: ..../..../...... 

    

Endereço:.......................................................................................................................................

.. 

   

.........................................................................................................................................................

.... 

   

Telefones:.......................................................................................................................................

.... 

    

Religião:.........................................................................................................................................

.... 

    Escolaridade (em anos): 

................................................................................................................. 

    Trabalha? (   ) não (   ) sim /O que 

faz?.......................................................................................... 

    Seu estado civil:....................................................................................................... 

    Você queria estudar nesta escola? Por que veio estudar aqui? 

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................. 

    Seus pais moram 

juntos?................................................................................................................. 

Seus pais trabalham? O que fazem? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................... 

Caso:  
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    Até que série escolar seus pais 

estudaram?............................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

    Quem mora na casa? Número de      pessoas?................................................................... 

Grau de parentesco idade 

  

  

  

  

  

  

  

  

Qual é a renda familiar? 

  Até 01 salário mínino (  ) 

  De 01 a 02 salários mínimos (  ) 

  De 02 a 03 salários mínimos (  ) 

 Mais de 04 salários-mínimos (  ) 

 

  Alternativa de contato 

(nome):........................................................................................................................ 

 Telefones:...................................................................................................................... 

 Data e local da entrevista:........................................................................................... 
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APÊNDICE C - Estímulo para introdução à narrativa do participante 
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APÊNDICE D - Roteiro de Questões - Fase 1 

 

FASE 1 

 

Fale-me de seu percurso na escola, desde sua entrada na educação infantil até o 
momento presente. Quais memórias você guarda desse período? Conte-me tudo que 
você lembrar. 

 

TEMAS 

 

DETALHAMENTO,  

POSSÍVEIS QUESTÕES 

ENTRADA NA ESCOLA Quais são suas lembranças sobre sua 
entrada na escola quando era criança? 

Você gostava de ir à escola? Tinha 
dificuldades para permanecer na escola 
afastada(o) de casa? 

Quem arrumava e levava você para a 
escola?  

Como seus pais acompanhavam sua vida 
na escola nesse período? 

EXPERIÊNCIAS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Quais lembranças você guarda desde 
sua chegada ao ensino fundamental? 

Como era sua relação com os 
professores, com seus colegas? 

Como era seu desempenho escolar? 

Como seus pais participavam de sua vida 
escolar? 

Se fizesse algo errado na escola, como 
seus pais reagiam? 

Se atingisse bons desempenhos ou 
algum objetivo estabelecido pelos seus 
pais, como eles reagiam? 

Eles compareciam à escola? Com que 
frequência? 

Como se via como estudante na época?  
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ENSINO MÉDIO 

(SITUAÇÃO PRESENTE) 

Quanto à sua entrada no ensino médio, 
quais lembranças vc tem dessa fase?  

Houve mudanças na relação com os 
colegas e professores? 

Como seus pais participam de sua vida 
escolar agora? 

Como tem sido para você a experiência 
dessa participação de seus pais? 

Como você se vê como estudante? 

EXPECTATIVAS FUTURAS SOBRE A 
FUNÇÃO DO ENVOLVIMENTO 
PARENTAL 

Quando pensa no seu futuro como 
profissional ou estudante, como você o 
visualiza? 

Se você for pai ou mãe, como pensa que 
será sua participação na vida escolar de 
seus filhos? 

Quais as principais expectativas que 
possui quanto à vida escolar de seus 
possíveis filhos? 
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APÊNDICE E - Roteiro de Questões - Fase 2 

 

 

 

 
 

FASE 2 

Por favor, leia atentamente os casos descritos abaixo: 

Caso 1 Um menino chegou da escola com uma atividade para ser realizada 
e estava um dos pais em casa. O menino se dirigiu à mãe e falou: 
“Mãe, tenho uma atividade da escola que deve ser realizada com 
você. É um jogo e foi a professora que passou. Ela disse que você 
deve me ajudar. Vamos jogar?”. A mãe respondeu: “Eu não vou 
jogar isso com você. Esse é um trabalho seu. Tenho muitas coisas 
para fazer aqui em casa”. 

Qual a sua opinião acerca dessa história? 

Caso 2 Um menino chega em casa depois da escola, todos os dias, e a 
mãe prontamente pede a sua agenda para verificar quais tarefas 
deverão ser realizadas. Há três tarefas a serem feitas por dia e ela 
define os horários que o filho deve fazer cada uma delas. Várias 
vezes a mãe se aproxima do filho para observar o andamento das 
tarefas, mesmo que ele não lhe peça ajuda. No final do dia, ela 
produz um teste acerca de todos os assuntos estudados. 

Qual a sua opinião acerca dessa história? 
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APÊNDICE F - Roteiro de Questões da 2ª Entrevista Narrativa 

 

 

Caso Roberto 

 

 No período em que esteve em Alagoinhas vivendo com sua avó, como era sua 
relação com ela?  

 Alguém acompanhou sua vida escolar nesse período? 

 O que achava da escola de Alagoinhas?  

 Com que frequência você via seus pais, nesse período? 

 Qual doença você teve? Você percebeu mudanças no comportamento de seus 
pais em relação a você depois do diagnóstico? 

 Como se deu a maior presença de seu pai na 8ª série? Como ele se 
comportava com você? 

 Você relatou que passou por dificuldades em algumas matérias na instituição, 
no ensino médio, e que conseguiu superá-las. Houve outras dificuldades? 
Quais?  

 Você compartilhava essas dificuldades com seus pais? O que eles faziam? 

 Sobre o bullying que relatou ter sofrido, seus pais sabiam dessas ocorrências? 
Se sim, como eles reagiam? 

 Você relatou que seus pais te obrigaram a se matricular aqui novamente no 3º 
ano. Qual sua opinião acerca disso? 

 

Caso Bete 

 

 O que você achou da atitude de sua mãe de não permitir que fizesse 

recuperação na 6ª série? 

 Alguma coisa em você mudou depois disso? 

 E na relação entre vocês duas? 

 Você afirmou que seu pai não soube que você perdeu de ano na 6ª série. 

Como ele ficou sem saber? 

 O fato de ele não saber sobre isso, te levou a pensar alguma coisa sobre ele? 

 Embora seu pai biológico não participasse muito de sua vida escolar, você 

relatou uma lembrança de seu pai de criação, na qual ele ia te buscar na 

escola. Como foi vê-lo te aguardando na saída da escola? Como foi isso para 

você? 
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 Você recordou que em uma ocasião xingou a professora, contou a sua mãe e 

ela te bateu. Depois disso você continuou contando sua rotina na escola para 

sua mãe? 

 Você relatou que ano passado passou por problemas relacionados à religião. 

Esses problemas afetaram sua vida escolar? 

 Como sua mãe se comportava com você em relação a esse assunto? 

 Você se lembra de alguma cena na qual sua mãe tratou desse conflito 

relacionado à religião com você? 

 Como você acha que essa situação foi resolvida? 

 Sua mãe ficou ciente de sua queda de desempenho na escola ano passado? 

 Se sim, o que ela fez? 

 O que sua mãe fazia por você antes quanto à sua vida escolar e hoje não faz 

mais? 

 Atualmente, como tem sido para você a participação de sua mãe em sua vida 

escolar? Qual comportamento de sua mãe em relação à sua vida escolar que 

mais te marcou? 

 Como foi isso para você? 

 Você relatou que gostaria de ser igual a sua mãe, no modo de se portar diante 

dos filhos nas situações. Teria alguma coisa que faria diferente? 

 

Caso Elias 

 

 Na infância, você falou que era um bom aluno. Nesta época, você 

compartilhava com seus pais a sua rotina escolar? 

 Você afirmou que prefere que seus pais não fiquem sabendo muito de sua vida 

escolar, que é independente quanto a isso. O que aconteceu que provocou 

essa menor comunicação sobre a vida escolar entre você e seus pais. Você se 

lembra de algo? 

 Você relatou que seu comportamento começou a mudar na 7ª série e que suas 

notas caíram. Como seus pais regiram a essas mudanças? Você se lembra de 

alguma cena? 

 Você disse que na 8ª série foi aprovado pelo conselho, mas que desde a 7ª já 

apresentava comportamentos que os professores reclamavam. Como você 

pensa que ocorreu sua aprovação? 
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 No 1º ano no IF Baiano você falou que aprontou muito. O que você fazia? 

 Seus pais foram chamados para a escola para tratar desses assuntos? 

 Na ocasião de sua primeira reprovação, como se deu o momento de comunicar 

a seus pais? O que eles falaram ou fizeram? Como você se sentiu com isso?  

 Você relatou que ficou irritado com o comentário da professora que disse que 

você era o pior aluno da sala. Como isso te afeta? O que você pensou acerca 

do comentário dela? 

 Você falou que no início de sua vida escolar seus pais lhe perguntavam se 

tinha alguma dificuldade. Quando você tinha alguma, você contava para eles? 

O que eles faziam? 

 Você disse que este ano sua mãe está participando mais da sua vida escolar. 

Como está sendo isso? 

 Sua mãe quis que você continuasse na instituição, mesmo após sua 

reprovação no 2º ano. Como você explica essa decisão de sua mãe? 

  Você relatou que sua mãe participou mais da sua vida escolar que seu pai. 

Como você vê isso? 
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APÊNDICE G: Quadro de rupturas-transições Caso Roberto 

 

Períodos Principais eventos 

Entrada na escola 

até a 1ªsérie 

 Estudava numa escola particular religiosa. Era teimoso na 

escola; bagunçava na sala, conversava, gritava, não 

prestava atenção nas aulas. Considerava-se como 

“bestinha”; apanhava na escola: bullying. Havia relatos 

diários da professora para os pais através do diário do 

aluno, no qual ela avaliava seu comportamento no dia. Os 

pais frequentavam reuniões e festas escolares e 

recebiam os boletins. Advertência na 1ª série. Surra da 

mãe. 

Ensino 

Fundamental – da 

2ª até a 4ª série 

 Melhorou de comportamento na escola. Iniciou 

relacionamento mais próximo com os professores. 

Começou amizade com a professora Jaqueline na 2ª 

série, conversando mais com ela sobre assuntos da vida 

pessoal. Na 3 série, início de amizade com a professora 

Hildenízia que se perpetua. 

Mudança para 

Alagoinhas – 5ª 

série 

  

 Após decisão de seus pais de se mudarem para 

Alagoinhas, eles deixam Roberto com a avó, para que ele 

começasse a se acostumar com a nova rotina até que 

eles efetivassem a mudança de cidade, que ocorreria no 

meio do ano. Em Alagoinhas, inicia seus estudos em 

nova escola particular. Os pais participavam da vida 

escolar mais esporadicamente, em reuniões de pais e 

mestres. Um tio que morava em Alagoinhas 

acompanhava as atividades escolares e visitava a escola, 

mas depois se mudou para o Sul da Bahia. Ausência de 

participação da avó na vida escolar. Queda no 

desempenho acadêmico. Descoberta de inflamação nos 

testículos. 

Retorno a Catu – 

5ª série até a 6ª 

 Em decorrência da doença e do baixo desempenho 

acadêmico, retornou a Catu. Houve intervenções dos pais 
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série para melhorar o desempenho acadêmico (cursos de 

reforço escolar, “banca”). Iniciou-se o tratamento de 

saúde em virtude da patologia. Entrada em nova escola 

particular. Recuperações em disciplinas. Aprovação na 5ª 

série. 

Da nova escola na 

7ª série à 

reprovação na 

oitava série 

 Entrada em nova escola particular, porém filantrópica, 

que funciona com regime de bolsa de estudos (os alunos 

não pagam mensalidades). Maior presença do pai na vida 

escolar na 8ª série. Mãe estava ocupada com o trabalho; 

dificuldades de relacionamento com a professora Ivana, a 

qual considera grosseira. Reprovação em matemática. 

Reprovação na 8ª série. Tristeza dos pais. O pai o coloca 

para trabalhar num mercado durante um mês de suas 

férias escolares. Roberto entende como forma de 

aprendizado.  

Repetência da 8ª 

série na escola 

 Com a reprovação, retorna à escola particular anterior. 

Dificuldades superadas. Aprovação na 8ª série. 

Superação das dificuldades. Aprovação na 8ª série. 

Relação proveitosa com colegas. 

Entrada no ensino 

médio até o 

presente 

 Temor de ir estudar na escola profissionalizante, cujo 

curso é o de Agropecuária. A escola tinha fama de ser 

“sem lei”, permissiva com os alunos. Achava-se muito 

inocente. Dificuldades de adaptação no primeiro ano. 

Pessoas muito diferentes e carga horária elevada. Sente-

se hoje mais maduro; mais responsável por si mesmo. 

Relacionamento de maior proximidade com professores e 

colegas aumentou. Participação dos pais de forma mais 

“tranquila”. Pais interagem para saber acerca das 

atividades e avaliações escolares, especialmente a mãe. 

Reprovação na 3ª série. Vontade de desistir de estudar 

no IF Baiano e de fazer curso de aceleração (CPA) para 

depois trabalhar. Insistência dos pais para que continue 

na escola profissionalizante.  Reações agressivas com os 
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pais. Cede à vontade dos pais de permanecer no 

IFBaiano. Acredita agora que essa foi a melhor opção. 

Não sofre mais como vítima de bullying quando sofria 

com agressões físicas. Professores são atenciosos. 

Relacionamento bom com colegas. 
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APÊNDICE H - Quadro de Rupturas-Transições : Caso Bete 

Períodos Principais eventos 

Entrada na escola 

até a primeira 

série 

A mãe a aprontava para ir à escola. Entrou na escola 

com um ano e seis meses. Desde quando começou a 

andar, ia sozinha sob a supervisão da mãe à distância. 

Primeiramente, as escolas da educação infantil eram 

próximas do trabalho da mãe, depois começou a pegar 

ônibus para chegar a ela. 

Da 2ª a 4ª séries – 

Mudança de 

escola 

 

Relatos da participação da mãe na vida acadêmica de 

distintas formas. Participação em reuniões, 

acompanhamento de boletins, diálogos relacionados ao 

cotidiano da escola. Já em relação ao pai, descreve-o 

como ausente nos assuntos escolares e coloca seu tio 

materno como uma figura substitutiva do pai. Seu tio 

materno acompanhava sua vida escolar e às vezes a 

visitava na escola. Embora qualifique a participação de 

seu pai biológico como “quase nula”, argumenta que sua 

participação se dava no suprimento de materiais 

escolares e que ele expressava muita expectativa 

acerca de seu desempenho acadêmico. A mãe 

acompanhava mais de perto as conquistas e também as 

notícias quanto ao seu comportamento na escola. 

Relatou um episódio no qual desacatou uma professora 

e sofreu repreensão verbal da mãe e que, por repetir o 

comportamento, foi punida fisicamente por ela. Quando 

atingia bons desempenhos, era elogiada ou 

presenteada.   

 

Da 5ª a 6ª séries-

Escola Católica 

Entrada em nova escola católica. Ameaças da mãe de 

que se fosse para a recuperação seria automaticamente 

reprovada, pois a mesma não pagaria os custos da 

recuperação de disciplinas. Recuperação na 6ª série. 
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Omissão da informação para o pai biológico. Tentativa 

do padrinho de pagar pela recuperação. Negativa da 

mãe. Conservação na 6ª série. 

Entrada em nova 

escola – 6ª a 8ª 

séries 

Mudança de escola. Novas relações interpessoais 

estabelecidas. Surgimento de novo posicionamento 

relacionado ao self educacional – Einstein. Adquiriu 

destaque na turma devido ao fato de já ter 

conhecimento dos assuntos por ser repetente numa 

outra escola.    

Ensino médio até 

o presente 

Fascinação pela escola. Novas relações. Maior 

maturidade e independência. Conflitos religiosos 

interferem na sua vida acadêmica. A mãe continua no 

investimento com a vida acadêmica da filha. 

Ambiguidade no que tange à necessidade de 

participação da mãe. Modificação na dinâmica do self 

dialógico: maior poderio a outros sociais significativos 

em detrimento da mãe. Namoro no 3º ano – 

estabelecimento de regras – mudança no padrão 

comportamental na escola. 
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APÊNDICE I - Quadro de Rupturas-Transições: Caso Elias 

Períodos Principais eventos 

Entrada na escola 

até a  

4ª série 

Elias tem poucas lembranças desse período. Relata que 

havia brincadeiras, inocência e que achava ótimo. 

Lembra de como começou a ler e escrever e que tudo 

que via na rua começava a ler. Tinha muitos amigos. 

Seus professores o elogiavam bastante, pois fazia as 

atividades e tinha bom comportamento. Tinha um bom 

desempenho acadêmico. A mãe, especialmente, lhe 

perguntava como tinha sido o dia, se havia alguma 

atividade a ser realizada, se estava com alguma 

dificuldade. O pai era mais ausente, só aparecendo para 

suprir necessidades materiais ou atender a chamados 

da escola, caso houvesse alguma ocorrência. Ele se 

queixa que o pai não o escutava e imediatamente o 

punia verbalmente. Seus pais desde cedo valorizavam 

os estudos e expunham sua importância. Compartilhava 

a rotina escolar com a mãe. 

Da 5ª a 8ª série -

Mudança de 

escola e 

nascimento de I-

position 

 

A entrada na escola foi, no início, um pouco ansiogênica 

porque se sentia acuado diante de várias pessoas mais 

velhas e de uma escola maior. Tinha medo de sofrer 

algum tipo de maldade dos outros, já que se 

considerava magro e mais fraco que os outros. Elias 

passa a comunicar cada vez menos sua rotina escolar 

para sua mãe. Começou a mudar um pouco de 

comportamento, buscando ser mais engraçado nas 

interações com os pares. Relata que, nesse momento, 

queria mudar o rótulo de uma pessoa quieta e ser mais 

parecido com o irmão, que estudava na mesma escola. 

Os professores começaram a sinalizar para sua mãe a 

mudança de comportamento. Seus pais reagiram 

questionando esta mudança de comportamento na 
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escola e fazendo ameaças de castigo. Fora da escola, 

considerava-se engraçado, mas na sala de aula, até 

então, não exibia este tipo de comportamento. Na 7ª 

série sua mudança se tornou mais aguda, quando se 

define como um aluno mais “perturbado”. Foi pela 

primeira vez para a recuperação. Começou a reagir a 

determinados comportamentos dos colegas, repetindo 

gozações, a fim de mudar sua I-position. Em vez de 

vítima, passou a ser o autor de comportamentos, como 

brincadeiras e gozações. Potencializa-se uma 

bifurcação na I-position Eu-estudante: de aluno 

disciplinado a aluno-perturbador. 

Entrada no ensino 

médio – até a 

reprovação no 1º 

ano 

O pai não queria que Elias fosse para a instituição, mas 

a mãe e o irmão mais velho apoiaram essa decisão. 

Mudança para nova escola profissionalizante na cidade 

vizinha. Muitas descobertas e adaptações. Rotina 

cansativa de estudos. Há continuidade do 

comportamento que tinha na escola anterior, 

“perturbado”. Encontra-se com um amigo com o mesmo 

perfil. Alia-se a outros colegas que fumavam e bebiam: 

“más influências”. Elias passa a beber mais e a 

frequentar mais festas.  Mais intensidade na relação 

tanto com os amigos, quanto com os professores. No 

fim do ano, é reprovado no 1º ano do ensino médio. Os 

pais reclamaram muito. Elias atribui à reação dos pais 

um motivo para mudar seu comportamento no ano 

seguinte. 

 

Da 1º ao 2º ano - 

Reprovação 

 

Depois da aprovação na 1ª série, voltou a repetir os 

mesmos comportamentos que acabaram levando à 

reprovação no ano anterior. Além do comportamento 

“perturbado” na aula, voltou a frequentar festas, a 
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chegar tarde em casa e a fazer uso de bebidas 

alcoólicas. Foi reprovado no segundo ano. Os pais 

ficaram ainda mais aborrecidos e o pai queria que Elias 

fosse para outra escola pública, mas a mãe insistiu que 

ele continuasse na instituição. 

 

Do 2º ano até o 

presente 

Elias considera-se muito melhor que antes, em termos 

de comportamento na escola. A mãe está 

acompanhando mais a vida acadêmica, questionando-o 

mais sobre sua rotina escolar. Queixa-se de alguns 

professores que dizem que seu comportamento não 

está bom. Mantém uma posição de rivalidade com 

alguns professores. Avalia a participação da mãe como 

importante para seu empenho na escola. 
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APÊNDICE J – Termo de Autorização da Instituição Coparticipante 

 

 

                                             

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE  

 

Eu, Alex Batista Dias, responsável pela Direção Geral do IF Baiano, Campus Catu/BA, estou 

ciente e autorizo o pesquisador Ramon Cerqueira Gomes a desenvolver nesta instituição o 

projeto de pesquisa acerca dos Significados de Adolescentes sobre o Envolvimento Parental 

no Processo de Escolarização. 

 

Declaro conhecer as Normas e Resoluções que norteiam a prática de pesquisa envolvendo 

seres humanos, em especial a Resolução CNS 196/96, de estar ciente da co - responsabilidade 

como instituição co-participante do presente projeto de pesquisa, do compromisso de garantir 

a segurança e o bem estar dos participantes da pesquisa aqui recrutados, dispondo de infra-

estrutura necessária  para a garantia de a segurança e bem estar dos mesmos. 

 

................................, ......de.....................de 20..... 

 

 

........................................................................ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 

 


