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RESUMO 

 
Nascimento, Rita de Cássia Souza. Entre xingamentos e rejeições: um estudo da violência 
psicológica na relação entre professor e aluno com dificuldades de aprendizagem. 
Salvador, 2011, 233f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 
Universidade Federal da Bahia. 
 
As dificuldades de aprendizagem devem ser pensadas a partir das interações vivenciadas 
nos contextos em que a criança está inserida. Sendo assim, o conhecimento sobre como se 
dá o processo de constituição do sujeito contribui para a compreensão de como as 
experiências vivenciadas, dentre as quais a dificuldade em aprender a ela relacionada, 
atuam no desenvolvimento da criança. Para isso, buscou-se como aporte teórico a 
perspectiva histórico-cultural proposta por Lev S. Vigotski. Este trabalho buscou investigar 
as relações entre: 1) significações das professoras e mães sobre causas e consequências das 
dificuldades de aprendizagem de aluno/filho; 2) ações das professoras que se caracterizam 
por a) ajuda e tentativa de superação das dificuldades de aprendizagem e b) violência 
psicológica no cotidiano escolar; 3) visão das crianças sobre as ações das professoras e de 
si. A pesquisa, pautada nas diretrizes epistemológicas da investigação qualitativa, foi 
realizada em uma escola pública que atende crianças dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Os participantes foram quatro crianças, suas respectivas professoras e, 
apenas para o cumprimento do primeiro objetivo, suas mães. Embora o foco estivesse na 
relação professor-aluno, tornou-se necessário considerar a fala das mães para compor 
melhor o conjunto de dados referentes a esse objetivo. Para a coleta dos dados, foram 
utilizados os seguintes instrumentos: observação com recurso do diário de campo, 
vídeogravação, autoscopia e entrevista semi-estruturada. A observação foi realizada de 
forma a obter dados sobre como se processaram as relações desses adultos com as crianças 
que apresentam dificuldades de aprendizagem. No diário de campo, foram registrados fatos 
e comentários a respeito das observações, das vídeogravações, das entrevistas e de cada 
sessão autoscópica, a partir das impressões e reflexões da pesquisadora. A autoscopia 
viabilizou, com o recurso de vídeogravação das situações do cotidiano, a análise das 
situações vivenciadas na relação professor-aluno e a autoavaliação, feita pelas próprias 
crianças. O material editado foi submetido à apreensão do processo reflexivo das crianças e 
capturado através de suas verbalizações durante a análise das cenas vídeogravadas. A 
entrevista com as crianças foi realizada quando da apresentação das cenas, individuais, 
vídeogravadas. A entrevista com as professoras e as mães foi realizada a partir de questões 
que buscavam aprender suas significações a respeito das causas e consequências das 
dificuldades de aprendizagem, além de resgatar a história escolar e de aprendizagem em 
geral dos filhos/alunos. Das filmagens, foram extraídas cenas do cotidiano escolar que 
apresentaram ações das professoras, tanto as que se caracterizaram por apoio e tentativa de 
superação de dificuldades, quanto às de violência psicológica. Os resultados obtidos foram, 
então, organizados em três categorias: a) Significações construídas pelas professoras e 
mães sobre causas e consequências das dificuldades de aprendizagem; b) Ações das 
professoras que se caracterizaram por ajuda e tentativa de superação das dificuldades de 
aprendizagem e violência psicológica no cotidiano escolar, c) Visão das crianças sobre as 
ações das professoras e sobre si. Em relação às causas atribuídas pelas professoras e mães 
às dificuldades de aprendizagem, estas foram classificadas em: questões centradas na 
criança, questões centradas na família e questões centradas na escola. Quanto às 
consequências atribuídas pelas mães e professoras às dificuldades de aprendizagem 
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destacaram-se três categorias: reprovação constante na vida escolar; perspectiva de não 
conclusão da trajetória escolar; impossibilidade de avanços significativos no 
desenvolvimento da aprendizagem e dificuldade para a profissionalização. Dentre as ações 
das professoras que se caracterizaram por ajuda e tentativa de superação das dificuldades 
de aprendizagem destacaram-se, como posturas verbais, cooperação, instrução, correção, 
apoio e elogio e, como posturas não verbais, aproximação, atenção, receptividade e contato 
físico. As ações identificadas como violência psicológica foram: rejeição, humilhação e 
indiferença. Quanto à visão das crianças sobre as ações das professoras, destacaram-se: 
agressão verbal (xingamentos, gritos), agressão física (colocar na carteira, fazer sentar, 
empurrar), indiferença (não olhar a tarefa) e rejeição (falta de atenção em comparação com 
os colegas). Evidenciou-se, portanto, que as crianças demonstraram ter consciência das 
agressões verbais, da rejeição, da humilhação e da indiferença. Elas se mostraram capazes 
de avaliar, fazer críticas e ponderações à realidade vivenciadas por elas, principalmente no 
que diz respeito ao papel de professor e às formas de ensinar. No que se refere à visão que 
têm de si, os dados mostram que as crianças apresentaram-se inseguras, com sentimentos 
de vergonha, de raiva e de tristeza em relação às ameaças de punição e de expulsão, à 
violência psicológica e até mesmo física que sofreram; à desconsideração ao seu saber e ao 
seu conhecimento, às faltas de acolhimento e de reconhecimento e à ausência de escuta que 
as acompanharam cotidianamente nessa relação. Segundo Vigotski, as experiências 
vivenciadas pelas crianças possibilitam o desenvolvimento da visão que têm das relações, a 
partir do olhar do outro, configurando, dessa forma, uma rede de significações que exerce 
uma transformação: a criança torna-se consciente não apenas dos objetos e das outras 
pessoas, mas também de si mesma. Notou-se, nesse estudo, que a escola passou a ser 
objeto de um temor proveniente de vivências marcadas por ações de segregação, punição e 
desrespeito à sua condição e, consequentemente ao saber dessas crianças que fracassavam 
nesse importante cenário de seu desenvolvimento.  

 

Palavras-Chave: dificuldades de aprendizagem, violência psicológica, subjetividade, 
significação e autoscopia. 
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ABSTRACT 

 
Nascimento, Rita de Cássia Souza. Between scolding and rejection: a study of 
psychological violence in the relationship between teacher and student with learning 
difficulties. Salvador, 2011, 233f. Thesis (Doctorate). Post-Graduation Program in 
Psychology, Federal University of Bahia. 
 
Learning difficulties must be thought from the experienced interactions occurring in 
contexts where the children are inserted. Therefore, the knowledge about how the process 
of the constitution of the subject occurs has contributed for understanding how the 
experiences, among which learning difficulty has been related to it, function in child 
development. Hence, we have searched as the theoretical contribution the historical-
cultural perspective by Lev S. Vigotski. This research aims to investigate the relations 
between: 1) the meanings of the teachers and mothers about causes and consequences of 
their students/children’s learning difficulties; 2) the teachers’ actions that are characterized 
by a) helping and trying to overcome learning difficulties and b) psychological violence in 
school routine; 3) the vision of the children about themselves and their teachers’ actions. 
The research, based on epistemological guidelines of qualitative investigation, was realized 
in a public school that serves children in the early years of the Elementary School. The 
participants were four children, their respective teachers and, only for accomplishing the 
first goal, their mothers. Although the main focus was on the relationship teacher-student, 
it became necessary to consider the speech of mothers for better compounding data 
referring to such objective. In order to collect data, the following instruments were utilized: 
observation with the use of field notes, video recording, autoscopy and a semi-structured 
interview. The observation was carried out with the means of obtaining data on how the 
relationships of these adults with the children who presented learning difficulties occurred. 
In the field notes, facts and commentaries were registered on the observations, video 
recording, and interviews and the researcher’s impressions and reflections in each 
autoscopic session. The autoscopy enabled, counting with the video recording about 
routine situations, the analysis of experienced situations in the relationship teacher-student, 
and the self-assessment realized by the children themselves. The edited material was 
submitted to the acquisition of the children’s reflexive process and captured through their 
verbalizations during the analysis of video-recorded scenes. The interview with the 
children was carried out when presenting individual, video-recorded scenes. The interview 
with the teachers and mothers was carried out from questions that searched for learning 
their meanings about the causes and consequences of learning difficulties, beyond rescuing 
school history and children/students’ learning in general. From the video recordings, 
school routine scenes, which presented the teachers’ actions, were extracted, not only the 
ones that were characterized by providing support and trying to overcome difficulties, but 
also the ones related to psychological violence. The results obtained were, then, organized 
in three categories: a) Meanings built by teachers and mothers on the causes and 
consequences of learning difficulties; b) Teachers’ actions characterized by helping and 
trying to overcome learning difficulties and the psychological violence present in the 
school routine, c) The vision of the children about themselves and their teachers’ actions. 
In relation to the causes attributed to learning difficulties by teachers and mothers, these 
were classified in: centered questions in the child, centered questions in the family, as well 
as school questions. Related to the consequences attributed to learning difficulties by 
teachers and mothers, three categories can be highlighted: constant fail in school life; the 
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perspective of non-completion of the school trajectory; impossibility of meaningful 
advances in learning development and difficulty for professionalization. Among the 
actions of the teachers who were characterized by helping and trying to overcome learning 
difficulties, as verbal postures were highlighted cooperation, instruction, correction, 
support and compliments and, as non-verbal postures, approach, attention, receptivity and 
physical contact. The actions identified as psychological violence were: rejection, 
humiliation and indifference. Related to the vision of children about their teachers’ actions 
were highlighted: verbal aggressions (scolding, screaming), physical aggression (putting 
them back to the desk, making them sit down, pushing them), indifference (not checking 
out the task) and rejection (lack of attention in comparison with other classmates). It was 
evidenced, therefore, that the children demonstrated to be aware of verbal aggressions, 
rejection, humiliation and indifference. They demonstrated to be able to evaluate, criticize, 
and consider their experienced reality, mainly in relation to teachers’ role and their ways of 
teaching. Referring to the vision they had about themselves, data demonstrated that the 
children were insecure, showing feelings of shame, anger and sadness in relation to 
punishment and expulsion threatens, psychological violence and even the physical violence 
already suffered; non-consideration of their knowledge, lacks of reception, recognition and 
absence of listening that accompanied them routinely in this relationship. According to 
Vigotski, the children’s experiences make possible the development of their vision about 
these relationships, form the other’s perspective, configuring, this way, a network of 
meanings that exert transformation: the children become conscious not only about the 
objects and other people, but also about themselves. In this study, it was possible to notice 
that school became an object of fear coming from experiences marked by segregation, 
punishment and non-respect actions towards their conditions, and consequently, by 
knowing these children failed in so important scenery of their development.  

 

Key words: learning difficulties, psychological violence, subjectivity, meaning and 
autoscopy. 
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Às crianças do mundo 
 
 
 
 

As crianças, 
que pensamos nossas, são do mundo; 

alucinada pretensão a nossa, em tentar temperá-las ao nosso paladar. 
Seus mundos, 

tão herméticos quanto fartos, guardam os mil segredos 
que darão formas e conteúdos 

aos seus lugares na manhã do amanhã. 
Seus sorrisos, 

transbordantes da confiança e da coragem que nos faltam, 
projetam um salto, quereres argutos mil passos à frente. 

Seus sonos, 
mansos na face, não são limpos de nuvens; 

mil chumaços multicores acolhem seus esboços 
para o traço de um tato seguro de uma autora que baterá à porta. 

Seus brinquedos gastos, 
amigos vastos: tesouros sem preço. 

Seus toques, 
mãos mágicas e pueris, 

é sopro de vida ao boneco de plástico, seu parceiro e herói; 
é expressão mais cristalina de partilha com seus amiguinhos da classe. 

As crianças, 
que pensamos nossas, são donas do mundo. 

 
Miranda (2001) 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Um dado presente em muitos estudos que procuram respostas para o fato de uma 

criança não aprender os conteúdos estabelecidos pela escola é a busca, por professores e 

profissionais, de diferentes teorias para explicar essa condição do aluno. Alguns teóricos 

localizam as causas do insucesso escolar no próprio aluno, concretizadas como problemas 

de imaturidade emocional, intelectual, problemas cognitivos, neurológicos, dentre outros 

(Baeta, 1988; Moysés & Collares, 1992). Outros consideram a incapacidade da escola em 

resolver os problemas dos alunos que recebe (Moysés, 2001; Souza, 2002). Existem ainda 

os que consideram a ausência dos pais na vida escolar dos filhos ou a problemas familiares 

(Molnar, 1996; Chechia & Andrade, 2002). E, por fim, outros que concebem as 

dificuldades na aprendizagem como resultado de um conjunto de fatores relacionados tanto 

à escola quanto ao sujeito que não aprende os conteúdos escolares (Kalmus & Paparielli, 

1997; Amaral, 2001). 

Nesse sentido, a formação da criança precisa ser observada com uma visão 

integradora do desenvolvimento infantil, pois, como o sujeito é constituído a partir do e 

pelo outro, pode se configurar em um drama. Politzer (1977) define o drama como a vida 

do indivíduo singular; “o drama implica o homem tomado em sua totalidade e considerado 

como o centro de um certo número de acontecimentos, que, por relacionar-se a uma 

primeira pessoa, tem seu sentido” (p.187). 

Ao vivenciar o drama do não aprender os conteúdos escolares, as crianças assumem 

papéis e posições estabelecidas nas e pelas relações e isso confirma, a cada ano escolar, a 

condição de aluno que não consegue aprender. As histórias das crianças são construídas, ao 

mesmo tempo, por elas mesmas e pelo outro a partir das relações que se processam no 
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contexto escolar, através das suas interações, das suas vivências, das suas experiências 

singularizadas.  

Nesse sentido, as dificuldades de aprendizagem também devem ser pensadas como 

constituídas nas e pelas relações vivenciadas nos contextos em que a criança está inserida e 

que são consolidadas na forma como ela se vê e se percebe ao longo de seu 

desenvolvimento.  

Na dissertação de mestrado intitulada Dramas e Tramas do (não) aprender: 

significações sobre o sujeito que apresenta dificuldades de aprendizagem1, notou-se que as 

crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, mesmo demonstrando uma 

compreensão da desvalorização de si mesmas, apresentaram estratégias que foram 

expressas por elas, em uma tentativa de encontrar saídas para a condição de não 

aprendente. Quando a mãe e a professora dizem que a criança não irá aprender, ela cria 

estratégias de oposição a esse imperativo, justificando assim, as suas dificuldades para o 

adulto.  

A dificuldade em aprender, ao ser significada pelos adultos como própria da 

criança, enseja motivos para que essa criança seja humilhada, ridicularizada ou penalizada, 

seja no ambiente escolar ou familiar. Faz-se necessário esclarecer que o rótulo de 

dificuldades de aprendizagem2 é dado e reforçado pelos professores e pelo serviço de 

psicologia que atende as crianças. A família, então, recebe essa criança com essa 

confirmação diagnóstica e, por sua vez, a escola fortalece a sua suspeita, a partir da 

avaliação feita pelos psicólogos. Sendo assim, Amaral (2001) afirma que a imagem que a 
                                                
1 Nascimento, R. de C. S. (2007) Dramas e Tramas do (não) aprender: significações sobre o sujeito que 
apresenta dificuldades de aprendizagem. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Instituto de Psicologia – 
Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. 
2 Neste trabalho, não se rotulam as crianças; elas são selecionadas com base na rotulação já estabelecida, sem 
que isso se constitua em um endosso do rótulo ou da forma como o rótulo foi constituído e instituído. Nesse 
sentido, sempre que se fizer referência a crianças com dificuldades de aprendizagem, estar-se-á dizendo: 
crianças que, segundo professores e/ou pais e/ou Serviço de Psicologia, apresentam dificuldades de 
aprendizagem. 
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criança que apresenta dificuldades de aprendizagem tem de si tem estreita relação com a 

influência do lugar ocupado pela criança nas suas relações sociais.  

A autora considera, ainda, que as imagens de si “tecem um fio conduzido pela 

consciência de si, em um movimento de estabilidade e transformação. Estabilidade que 

aponta direções para mudanças não arbitrárias, mas que não determinam de maneira 

definitiva dada a influência dos vários meios” (p.155). Ou seja, a criança tem consciência 

do seu processo de exclusão e, nesse contexto, a reprovação é um traço marcante da 

imagem que a criança constrói de si. Os dados obtidos pela autora confirmam que a boa 

experiência escolar é determinante para a formação de uma imagem positiva de si. 

Essa afirmativa mobiliza para uma reflexão de que essas práticas remetem ao fato 

de que uma criança pode ser vitimizada pelos professores, através de atos que podem ser 

caracterizados como violência psicológica. A violência psicológica é favorecida por não 

deixar marcas físicas e, muitas vezes, ser confundida com comportamentos tolerados e 

aceitos pela sociedade. É caracterizada por situações que imprimem medo, ansiedade, 

terror, pânico, coerção que promovem um grande sofrimento psicológico à criança. Nesse 

caso, o adulto pode utilizar-se de diversos procedimentos como depreciar a criança, 

bloquear seus esforços de autoaceitação, ameaçar abandoná-la ou fazer outros tipos de 

ameaça, provocando, através do medo e da ansiedade, o sofrimento psicológico (Azevedo 

& Guerra, 1989).  

O ponto de partida assumido nesse estudo é o de que a rotulação de crianças com 

dificuldades de aprendizagem conduz a formas de relações sociais (escolares, ao menos), 

nas quais tais crianças estão inseridas, que acabam por constituir uma pessoa que constrói 

significações sobre si, significações essas que, ao invés de promover a superação dos 
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problemas de aprendizagem, naturaliza-os e os cristaliza (Nascimento, 2007). O 

problema, então, estaria na qualidade das relações capazes de desqualificar ou desvalorizar 

a criança.  

Urge, portanto, a realização de estudos que tratem da compreensão das relações 

existentes no cotidiano escolar, as quais são muito marcadas por ações, pela linguagem e 

pelos modos de circulação da palavra. O que é dito sobre e para o aluno que apresenta 

dificuldades de aprendizagem pode ser constitutivo do modo com que professores lidam 

com ele no ambiente escolar. Nesse contexto, a palavra dita acaba por narrar uma 

concepção de sujeito que, no processo de suas práticas cotidianas, marcadas pela 

linguagem, define o modo de lidar e conviver com o sujeito, assim como o lugar dele no 

meio social (Smolka, 2004).  

É relevante o desenvolvimento desse estudo, dada a proposição da elaboração de 

conhecimentos que possibilitem compreender e subsidiar a transformação de uma realidade 

em que crianças são comumente excluídas da escola por apresentar dificuldades no seu 

desempenho, além de contribuir para uma reflexão acerca do tema da violência psicológica 

nas relações escolares. 

No capítulo I analisaram-se, com base em uma revisão bibliográfica, as 

dificuldades de aprendizagem, a violência psicológica e a constituição do sujeito. Pensar 

essa problemática remeteu à compreensão dos múltiplos fatores que envolvem crianças que 

apresentam dificuldades de aprendizagem e, consequentemente são rotuladas, excluídas do 

processo educacional, e sofrem por meio de ações, a violência psicológica, cujas 

consequências interferem no seu desenvolvimento. A análise da constituição do sujeito 

deu-se a partir da perspectiva histórico-cultural, tendo como aporte a teoria de Lev S. 

Vigotski.  
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No capítulo II, descreveu-se o percurso metodológico, enfocando a construção do 

corpus. Utilizou-se a observação com recurso do diário de campo, a vídeogravação, a 

entrevista e a autoscopia como instrumentos. Destacou-se também, o uso da autoscopia 

como ferramenta que busca possibilitar ao sujeito apropriar-se de informações sobre as 

situações que vivencia de modo a poder avaliá-las e se posicionar diante delas.   

Apresentou-se, no capítulo III, a descrição e a discussão dos dados organizados em 

significações construídas pelas professoras e mães sobre as causas e consequências das 

dificuldades de aprendizagem; as ações das professoras que se caracterizam por ajuda e 

tentativa de superação das dificuldades e por violência psicológica no cotidiano escolar. 

Foi analisada, também, a visão da criança sobre as ações das professoras.  

Por fim, nas considerações finais foram tecidos comentários sobre o estudo das 

significações das professoras e mães sobre dificuldades de aprendizagem e das 

significações dos alunos sobre as ações das professoras na relação professor-aluno. 
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CAPITULO I 

 

 

1. Dificuldades de Aprendizagem 

 

 Para um melhor recorte desse estudo faz-se necessária uma apresentação, mesmo 

que sintetizada, mas fundamental, da concepção de Vigotski sobre a aprendizagem. Para 

Vigotski (1996), o aprender também é caracterizado como momentos de crise que 

representam uma necessidade interna de mudança em que a criança abandona ou se esvazia 

de características da etapa anterior para que ocorra a reorganização da sua personalidade e, 

consequentemente, de sua aprendizagem. Segundo o autor, esses momentos de crise 

apresentam períodos de estabilidade (mudanças lentas e quase imperceptíveis) ou períodos 

críticos (mudanças bruscas e marcantes). Para Facci (2004, p. 74), a criança “perde os 

interesses que ultimamente ocupavam a maior parte de seu tempo e atenção, e agora é 

como se houvesse um esvaziamento das formas de suas relações externas, assim como de 

sua vida anterior”.  

Os períodos3 de crise pelos quais o sujeito passa, apresentam algumas 

características que os compõem: dificuldade na determinação do início e fim das crises; 

distinção dos períodos nas crianças e negativismo, que envolve uma atitude negativista da 

criança com relação às exigências antes cumpridas (Vigotski, 1996). Para o autor, a 

criança, nesse período de crise da personalidade, necessita negar o que aprendeu nas etapas 

anteriores para que, assim, ocorra uma reorganização (neoformação) da sua personalidade, 

                                                
3 Vigotski (1996) apresenta o desenvolvimento infantil considerando as seguintes crises: crise pós-natal (2 
meses a 1 ano); crise do primeiro ano (1 a 3 anos); crise dos três anos (3 a 7 anos); crise dos sete anos (8 a 12 
anos); crise dos treze anos (14 a 18 anos) e a crise dos dezessete anos.  
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ocorrendo uma extinção e retirada, decomposição e desintegração do que existia na 

formação anterior, caracterizando a criança na etapa em que ela se encontra. A 

neoformação pode ser entendida como uma “espécie de guia para o processo de 

desenvolvimento, em torno da qual se agrupam outras formações parciais relacionadas a 

facetas isoladas da personalidade, podendo mudar de lugar (e importância) no 

desenvolvimento” (Toassa, 2009, p. 234). O desenvolvimento dessas neoformações é 

caracterizado pelo autor como: 

(...) o novo tipo de estrutura da personalidade e de sua atividade, as mudanças 
psíquicas e sociais que se produzem pela primeira vez em cada idade e determinam, 
no aspecto mais importante e fundamental, a consciência da criança, sua relação 
com o meio, sua vida interna e externa, todo o curso de seu desenvolvimento no 
dado período (Vigotski, 1996, pp. 254-255, tradução da autora). 
 

Em suma, para Vigotski, a neoformação direciona o processo de desenvolvimento 

que caracteriza a reorganização da personalidade da criança sobre o que ele denominou de 

base nova e, assim, são essas transformações internas, bem como as mudanças na forma de 

agir com relação às outras pessoas que favorecem a reestruturação social do 

desenvolvimento. Essas transformações vão ocorrendo a partir das várias relações 

vivenciadas pela criança nos vários contextos de que faz parte, enfim, nas suas relações 

sociais.  

Assim, o aprendizado deve ser combinado, de alguma maneira, com o nível de 

desenvolvimento da criança. Não se pode limitar meramente à determinação de níveis de 

desenvolvimento se o que se deseja é descobrir as relações reais entre o processo de 

desenvolvimento e a capacidade de aprendizado. Para Vigotski (1993), o sujeito é aquele 

que aprende junto ao outro, conforme explicitado na transformação das funções inter e 

intrapsicológica:  



 

 

22 
      As funções aparecem duas vezes: primeiro num nível social, e, depois, no nível 

individual; entre pessoas (interpsicológica) e, depois, no interior da criança 
(intrapsicológica). Todas as funções superiores originam-se das relações reais entre 
indivíduos humanos [...] a transformação de um processo interpessoal num 
processo intrapessoal é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao 
longo do desenvolvimento (1993, p. 64, tradução da autora). 
 

Essas transformações ocorrem mediante um processo de internalização que 

Vigotski caracterizou da seguinte maneira: uma operação que, inicialmente, representa 

uma atividade externa é reconstruída e começa a ocorrer internamente; um processo 

interpessoal é transformado num processo intrapessoal; essa transformação resulta de uma 

série de eventos ocorridos durante o desenvolvimento, isto é, mesmo sendo transformado, 

o processo continua a existir e a mudar por um longo período antes de se dar a 

interiorização definitiva.  

O aprendizado, portanto, é o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, 

habilidades, atitudes, valores, etc., a partir do contato com a realidade, com o meio e com 

outras pessoas; possibilita o despertar de processos internos os quais, sem o contato do 

sujeito com o meio, não ocorreriam; é um aspecto necessário e universal do processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente 

humanas. 

O processo de aprendizagem, proposto por Vigotski, por meio da colaboração com 

o outro está representado pelo conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, momento 

do desenvolvimento que reúne ou relaciona passado, presente e futuro no aprendizado do 

infante. Este conceito indica que o aluno consegue fazer agora o que antes fazia com a 

colaboração de colegas mais adiantados ou com o auxílio do professor. Para o autor, o 

fazer em colaboração destaca a participação da criança em relacionamentos com outros 
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sujeitos e mede o seu nível de desenvolvimento intelectual, sua capacidade de tomar 

iniciativa etc. Sendo assim:  

      [...] um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de 
desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos 
internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança 
interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus 
companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das 
aquisições do desenvolvimento independente da criança. Desse ponto de vista, 
aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado adequadamente 
organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 
processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de 
acontecer (Vigotski, 1998, pp. 117-118). 

  

Nota-se, portanto, que, para aprender, a criança precisa vivenciar uma rede de 

relações com o outro. Entretanto, quando esse processo não favorece a construção da 

aprendizagem, tem-se a evidência de que algo não funciona. Surgem, dessa forma, as 

dificuldades de aprendizagem que, há muito, têm sido objeto de atenção de profissionais da 

educação, da saúde e de psicólogos, tendo em vista que as análises acerca do discurso 

adotado e das práticas realizadas são constantes nas pesquisas sobre essa temática.  

A adoção das posturas enraizadas numa concepção voltada para a patologização do 

processo de aprendizagem, que deposita sobre a criança e suas famílias as causas dos 

problemas de aprendizagem e do fracasso escolar, seja pela falta de maturação das 

capacidades cognitivas e/ou afetivas, seja pela precariedade econômica e cultural, pela 

falta de acompanhamento da vida escolar dos filhos. 

Estudiosos brasileiros vêm, desde meados da década de 70, publicando pesquisas 

que questionam a forma como as crianças que apresentam queixas escolares estão sendo 

encaminhadas por educadores a especialistas e tratadas por estes últimos como se 

portassem uma patologia. A isso se referem os termos “patologização” e “medicalização” 

do ensino (Moysés, 2001; Collares & Moysés, 1985, 1992; Patto, 1990). Ao pesquisar a 
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infância e a medicalização das dificuldades de aprendizagem no processo de 

escolarização nas teses sobre higiene escolar da Faculdade de Medicina da Bahia, Zucoloto 

(2010), considerou que há indícios da medicalização quando o “foco das prescrições 

médicas incide sobre o indivíduo, em seu organismo, em diferenças individuais, em 

problemas de saúde que prejudicariam o seu desempenho escolar” (p. 196). 

Para Collares e Moysés (1996),  

o processo de patologização é duplamente perverso: rotula de doentes crianças 
normais e, por outro lado, ocupa com tal intensidade os espaços, de discursos, 
propostas, atendimentos e até de preocupações, que desaloja desses espaços aquelas 
crianças que deveriam ser os seus legítimos ocupantes (p. 7). 

 

A respeito do processo de patologização, destaca-se o estudo de Angelucci, 

Kalmus, Paparelli e Patto (2004) sobre o fracasso escolar a partir de teses e dissertações 

(1991-2002) da Faculdade de Educação e do Instituto de Psicologia da Universidade de 

São Paulo. Dentre os vários itens de investigação abordados, constataram a existência de 

teses em que permanece o predomínio de concepções psicologizantes e tecnicistas do 

fracasso escolar. Dentre os temas focalizados nesse estudo, a crítica à psicologização do 

fracasso escolar foi destaque em teses e dissertações. Como concepções acerca do fracasso 

escolar destacaram: o fracasso escolar como problema psíquico - a culpabilização das 

crianças e de seus pais; o fracasso como um problema técnico - a culpabilização do 

professor; o fracasso escolar como questão institucional - a lógica excludente da educação 

escolar; o fracasso escolar como questão política – cultura escolar, cultura popular e 

relação de poder.  

Collares e Moysés (1996) e Patto (1997) revelaram que as dificuldades de 

aprendizagem das crianças das camadas populares são produzidas por diversas práticas que 

se estabelecem na relação da escola com a sociedade e com sua clientela. Entretanto, essa 
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ideia de que as dificuldades escolares são produzidas pelas práticas, crenças e pelas 

redes de relações ocorridas no interior da instituição escolar (Collares & Moyses, 1996; 

Patto, 1990) ainda não se faz presente na concepção dos psicólogos e outros profissionais 

envolvidos no contexto escolar. Isso, de acordo com as autoras, ocorre devido à 

inexistência de uma visão crítica que incorpore a compreensão da problemática escolar a 

partir de um novo modo de olhar a instituição, no qual se atente não só à criança, mas 

também ao modo de a escola se relacionar com sua clientela, suas concepções e suas 

práticas internas como processos psicossociais. Em outras palavras, é preciso olhar para as 

relações, concepções e práticas escolares que fazem parte de um quadro social, político e 

econômico mais amplo, presente na subjetividade dos sujeitos. 

Ao realizarem uma pesquisa sobre o fracasso escolar em escolas públicas no 

município de Campinas, Collares e Moysés (1996) relataram, com base em entrevistas com 

os professores a respeito da causa do fracasso escolar dos alunos de classes sociais 

desfavorecidas, que a própria criança era por eles responsabilizada pelo fracasso escolar, e 

que essa forma de olhar o problema promove uma medicalização das questões 

educacionais. Para as autoras, a escola se isenta, cada vez mais, de investigar as causas do 

fracasso, atribuindo à própria criança o insucesso na aprendizagem. As respostas mais 

comuns dos professores sobre o porquê de alguns de seus alunos fracassarem na escola 

foram: desnutrição, disfunções neurológicas, doenças, distúrbios emocionais, deficiências 

mentais, imaturidade e família inadequada. 

Buscando refletir sobre a presença dos problemas de aprendizagem na sala de aula, 

Souza (1997) aponta aspectos importantes sobre o modelo psicologizante adotado. 

Segundo a autora, pesquisas como as de Souza et al. (1989), Collares e Moysés (1989) 

indicam uma psicologização das dificuldades de aprendizagem da criança no contexto 
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escolar e nos atendimentos. Isso é visível através das várias concepções adotadas para se 

rotular a criança com problemas de aprendizagem. Assim, o modelo psicológico adotado 

em relação ao problema escolar, predominantemente clínico, considera a queixa escolar 

num contexto psíquico que tem reflexos nos professores, constituindo suas concepções do 

processo pedagógico e suas explicações dadas aos problemas de aprendizagem.  

Nos mesmos moldes da medicalização, também a psicologização se faz presente 

nas questões escolares. Referindo, assim, aos problemas escolares relacionados à 

psicologização destaca-se o estudo de Souza (2000). A autora também pontua que, embora 

essas reflexões estejam acontecendo, ainda se encontram discursos e leituras 

essencialmente psicologizantes dos processos de escolarização, que desconsideram o todo, 

as vivências escolares histórica e pedagógicas. 

Em estudo sobre os encaminhamentos de crianças com problemas escolares, Souza 

(2000) faz uma reflexão sobre as concepções presentes e as ações que dão sustentação aos 

atendimentos e à queixa escolar. Segundo a autora, os atendimentos, realizados pelos 

psicólogos tendem, muitas vezes, a reforçar a imagem que o professor tem da criança com 

dificuldades de aprendizagem, legitimando, dessa forma, os supostos traumas causadores 

do problema.  

Analisando a atuação de psicólogos com relação a crianças com dificuldades de 

aprendizagem, Sawaya e Cabral (2001) também apontaram que estes profissionais 

atribuem (ainda) às crianças e suas famílias as causas das dificuldades de aprendizagem, 

confirmando as ações marcadas pela psicologização das questões educacionais. Essa 

atribuição sustenta o atendimento psicológico e também acaba por reforçar a imagem que o 

professor tem do aluno, como portador de uma doença psíquica, legitimando as supostas 

causas do fracasso escolar. Esse dado é corroborado pela pesquisa da tese de doutorado de 



 

 

27 
Moysés (2001) que demonstra como as crianças incorporam o estigma de doentes e o 

tornam real. Essa estigmatização marca toda a trajetória da criança. Nessa pesquisa 

realizada com setenta e cinco crianças que, segundo a escola, não aprendiam, a autora 

constatou que elas passaram a ser vistas como problemas mediante o olhar da escola, da 

medicina, da psicologia e da família os problemas de aprendizagem são 

institucionalizados. Ao serem consideradas fracassadas e tratadas como incapazes de 

aprender, as próprias crianças incorporaram ou interiorizaram um fracasso que lhes foi 

imputado de fora, pelos professores, médicos e/ou psicólogos.  

O encaminhamento para atendimento médico e psicológico também é evidenciado 

no trabalho de Silva (2003). A autora realizou um estudo que demonstrou que as crianças 

que não correspondem às expectativas da instituição escolar são encaminhadas para 

avaliação por médicos e psicólogos. Os encaminhamentos e avaliações psicológicas 

realizados também apontaram para uma prática diagnóstica que tenta localizar algo de 

patológico na criança que não consegue aprender.  

Marçal (2005), ao avaliar a prática e a concepção dos profissionais a respeito da 

queixa escolar em ambulatórios, também confirma o estigma dos atendimentos. A autora 

realizou um levantamento junto aos psicólogos que atuam na rede pública de Saúde Mental 

de Uberlândia-MG, com a finalidade de verificar o movimento da demanda de queixas 

escolares, bem como o atendimento e a compreensão desses profissionais a respeito dessa 

demanda. Quanto à compreensão da queixa, observou que prevalece uma concepção de 

que existem, principalmente, as questões emocionais como causa da queixa e que a família 

está diretamente relacionada às dificuldades de aprendizagem dos filhos. Esse estudo 

apresenta mais uma concretização da leitura psicologizante do processo de escolarização 

dessas crianças. 
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Dos estudos que focalizam a imagem que crianças com dificuldades de 

aprendizagem têm de si, destaca-se o estudo de Amaral (2001) que utilizou textos 

elaborados por crianças com histórico de fracasso escolar (defasagem idade/série). Os 

dados obtidos a partir de textos autobiográficos (A história da minha vida) produzidos em 

situação de avaliação possibilitaram trazer à tona os elementos que a criança considerou 

relevantes para compor a imagem de si. A autora afirma que essa imagem tem estreita 

relação com a influência do lugar ocupado pela criança nas suas relações sociais.  

Segundo a autora, “não se pode falar na constituição de uma imagem de si, mas de 

imagens que se vão engendrando, nos diferentes espaços sociais, contaminando-se, 

transformando-se, opondo-se ou se reforçando mutuamente” (p. 153). Assim, essas 

imagens penetram-se reciprocamente bem como se destacam ou se suavizam no confronto 

com outras experiências e outras possibilidades de atribuir significados ao mundo. 

Considera ainda, que a imagem  

ou imagens que se vão articulando resulta das interpretações dadas ao conjunto de 
experiências significativas, cujo suporte é dado pelo processo de integração 
funcional do desenvolvimento: sua condição de pensamento e de explicação do 
vivido, suas possibilidades de intervenção no ambiente; processo esse que se 
imbrica, ao longo de sua vida pessoal; de forma que há sempre um processo 
biológico em gestação – evidenciado pelas atividades que as crianças desenvolvem 
ou demonstram poder desenvolver, mas o conteúdo é a experiência coletiva e 
histórica (p. 154). 
 

Complementa, também, que é 

possível afirmar, assim, que as imagens de si se tecem em um fio conduzido pela 
consciência de si, em um movimento de estabilidade e transformação. Estabilidade 
que aponta direções para mudanças não arbitrárias, mas que não determina, de 
maneira definitiva, dado a influência dos vários meios. Imagens que são delineadas 
pelo processo de consciência de si e que, ao mesmo tempo, apontam e recortam o 
olhar dessa consciência (p. 155). 
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Os textos produzidos pelas crianças na pesquisa de Amaral (2001) indicaram que 

a criança tem consciência do seu processo de exclusão e que, neste sentido, a reprovação é 

um traço marcante da imagem que a criança constrói de si. O que se constata, no trabalho, 

é que a boa experiência escolar é determinante para a formação de uma imagem positiva de 

si. 

Em relação a esse aspecto, Sirino (2002) investigou o fracasso escolar sob a 

perspectiva da “criança-aluno” tida como portadora de problemas de aprendizagem. A 

autora observou o cotidiano de uma escola pública de ensino fundamental, em classes de 3ª 

série e de reforço do primeiro segmento do ensino fundamental. Nesse processo, também 

foi objetivo da investigação analisar, mediante o contato com as “crianças-alunos”, a 

presença de manifestações referentes ao cotidiano escolar e à sua história pessoal e de 

sentimentos de (in) adequação ao ambiente escolar, dentre as quais destaca-se o 

aprender/não aprender na escola e como reagem frente aos estigmas atribuídos a elas na 

escola.  

A autora constatou que as famílias atribuem a si própria ou a seus filhos a 

responsabilidade pelo fracasso escolar da “criança-aluno”, enquanto que os professores, 

por sua vez, reforçam essa crença, ao impor às famílias e às crianças essa responsabilidade. 

O cotidiano escolar, a história pessoal e os sentimentos manifestados pelas crianças 

denunciaram: situações de preconceitos, violências, medos, desrespeito além de sonhos, 

desejos, conquistas. Nas palavras da autora, a escola produz  

o discurso de que determinadas crianças são incapazes de aprender, mesmo que se 
esforcem, as quais por sua vez, assimilam esse discurso e internalizam a impotência 
e a incompetência a ele associadas como características suas. Consequentemente, o 
fracasso acaba por produzir a internalização de uma auto-imagem negativa e um 
sentimento de menos-valia que as fazem desistir da escola e da aprendizagem 
formal. Sentindo-se incapazes de aprender os conteúdos escolares que a escola 
transmite, excluídas do universo da aprendizagem, convencem-se de que “aquilo 
não é para elas” (Sirino, 2002, pp. 16-17). 
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Também focalizando a imagem que a criança tem de si, Krepsky (2004) investigou, 

através do discurso de crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, quais os 

sentidos que estas atribuem à sua escolaridade, e como se inserem em sua escola. O estudo 

foi desenvolvido com nove alunos pertencentes aos primeiro e segundo ciclos de uma 

escola municipal da cidade de Blumenau, já rotulados pelos professores, ou pela própria 

escola, como tendo problemas de aprendizagem. Os dados foram analisados a partir de 

entrevistas individuais, desenhos, e representações teatrais realizadas pelas crianças. Para a 

autora, o discurso do aluno revelou como o rótulo dado pela escola influencia no processo 

de ensino/aprendizagem, bem como na constituição de uma autoimagem negativa. Os 

dados coletados apontam ainda que as crianças rotuladas como tendo dificuldades de 

aprendizagem não se definem com tal terminologia, mas seu discurso denuncia que este 

rótulo é incutido pelos professores, pais e colegas, a seu respeito. A maioria das crianças 

assume suas dificuldades, por receberem conceitos avaliativos, fornecidos pelo professor, 

que as enquadram no grupo dos alunos em situação de fracasso escolar. Concluiu-se que as 

dificuldades de aprendizagem geram desconforto e vergonha diante dos colegas e 

professores e as atitudes de reprovação, por parte de ambos, interferem direta e 

indiretamente no desempenho escolar das crianças; a autoestima e a autoimagem das 

crianças em situação de fracasso escolar apresentam sentimentos de rejeição e de 

inferioridade, estabelecendo um vínculo negativo e de desinteresse pela escola e pelo 

aprender.  

Dos estudos realizados sobre as consequências das dificuldades de aprendizagem 

para as crianças, observa-se um maior número de trabalhos voltado para as implicações 

dessas dificuldades no autoconceito (Oliveira, 2000; Carneiro, 2002; Passeri, 2003; 

Vertelo, 2007).  
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Ao estudar as relações entre dificuldades de aprendizagem e autoconceito, 

Carneiro (2002) verificou que conforme aumenta o nível de dificuldade de aprendizagem 

na escrita, diminui o autoconceito escolar das crianças. O estudo dessa relação entre o 

autoconceito e as dificuldades de aprendizagem, também foi foco de preocupação de 

Passeri (2003), que avaliou o autoconceito de crianças com e sem indícios de dificuldades 

de aprendizagem inseridas no Regime de Progressão Continuada. De modo geral, a autora 

constatou que o autoconceito apresentou relação significativa com o desempenho escolar. 

Em termos conceituais, o autoconceito, segundo Carneiro (2002), refere-se ao 

conhecimento que o indivíduo tem de si, a opinião que cada um formula sobre si mesmo. 

Na construção do autoconceito, segue entremeada uma avaliação de si mesmo, um juízo de 

valor positivo ou uma desvalorização, razão pela qual o autoconceito implica em um 

posicionamento diante de si mesmo, que está de acordo com a dimensão que se empresta a 

sua autoimagem.  

A autoimagem, para Oliveira (2000), é referida como o retrato ou perfil psicológico 

de si mesmo. É a história de vida presente na memória, formada através das experiências 

boas e ruins vividas por cada pessoa, que aos poucos são incorporadas na composição de 

uma imagem que se reconhece como sendo a própria imagem. Considera que o sujeito 

reorganiza a autoimagem “permanentemente de acordo com sua forma particular de 

perceber a si próprio e o mundo, de acordo com o contexto social em que vive e interage e 

com o ambiente em que exerce suas ações” (p. 59).  

A autoestima, para Carneiro (2002), é a carga energética de afeto, positivo ou 

negativo, que acompanha o conhecimento e a visão que o sujeito expressa em relação a si 

mesmo. Para a autora, o que se pode analisar é que cada autoconceito expresso envolve, 

um aspecto estrutural ou cognitivo e um aspecto energético ou afetivo, componente da 
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autoestima. A autoestima constitui-se como correlato natural do autoconceito, ocorrendo 

ambos do juízo de valor que a pessoa faz de si mesma, podendo então emergir uma baixa 

autoestima ou uma elevada autoestima, influenciando diretamente a autoimagem. Esses 

conceitos podem interligar-se como: o que cada um pensa sobre si mesmo (autoconceito) 

resulta numa imagem (autoimagem), a qual é estimada ou não (autoestima). É a partir 

dessa compreensão que a autora não propõe, em seu trabalho, uma distinção entre 

autoconceito, autoimagem e autoestima.  

Nessa perspectiva, entende-se que a autoimagem que a criança forma seja 

decorrente da tomada de consciência de si, durante o seu processo de constituição por meio 

das e nas relações sociais. A autoimagem caracteriza-se, portanto, pelo modo como a 

criança se vê e se apresenta ao outro em cada situação.   

O estudo de Franco (2006) focalizou, a partir da perspectiva histórico-cultural, os 

elementos constitutivos da construção da autoestima no processo ensino-aprendizagem de 

alunos que viveram histórias de fracasso escolar. Analisou, por meio do relato da história 

de vida, o processo de construção da autoestima de dois jovens que frequentaram classes 

de aceleração. Analisou, também, como a realidade vivida foi significada pelos 

participantes. Fundamentada nos pressupostos de Vigotski, a autora nega a possibilidade 

de a valoração que o sujeito faz de si estar atrelada a atributos naturalmente humanos e 

presentes desde o nascimento. 

Um aspecto importante é que os professores são pessoas significativas para a 

criança e influenciam a forma como ela se vê ou se percebe, pois eles, constantemente lhes 

fornecem informações sobre suas habilidades, valores, destrezas ou ausência deles. Assim, 

essas avaliações que a própria criança faz a partir das experiências, podem interferir, 

positiva ou negativamente, no seu desenvolvimento. Nesse sentido, a qualidade do 
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relacionamento professor-aluno influencia no desenvolvimento do conhecimento de si, 

elaborado pela criança. Em outras palavras, a forma como os adultos expressam os seus 

afetos por uma criança, o modo como exercem a disciplina e o controle, o clima 

democrático ou autoritário do meio, o uso de elogios ou reprovações em tarefas realizadas 

com êxito ou não, são fatores que contribuem para a formação de uma imagem positiva ou 

negativa sobre a percepção que a criança tem de si própria.  

 

2. Violência Psicológica 

 

Partindo do pressuposto de que o sujeito se constitui nas e pelas relações que 

mantém com o outro durante seu desenvolvimento, o ponto a ser considerado nesse 

trabalho é que se a violência psicológica é instaurada nas relações sociais, então ela terá 

um papel importante na constituição da criança submetida às práticas de violência. 

Considerando, ainda, que algumas características que professores imprimem nas suas 

relações com alunos podem se configurar como práticas de violência psicológica, faz-se 

necessária uma revisão da literatura sobre a violência psicológica, focalizando questões 

conceituais e consequências para o desenvolvimento da criança.  

O que se constata na literatura existente é que a violência psicológica contra a 

criança é geralmente estudada como uma das formas de violência doméstica e/ou familiar 

(McGuigan & Pratt, 2001; Tajima, 2000, 2002; Madu, Idemudia & Jegede, 2003; 

Windham et al, 2004). Embora possa ocorrer em outros âmbitos, como a creche ou a 

escola, é no lar e no contato com a família que a criança mais se vê envolvida em relações 

de violência. 
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Ao estudar a violência doméstica, Azevedo e Guerra (1989), referem-se a quatro 

formas que essa violência assume: violência física (caracterizada como toda ação que 

cause dano físico a uma criança, desde um tapa, até o espancamento fatal, representando 

um só continuum de violência), violência sexual (inclui todo ato ou jogo sexual, relação 

heterossexual ou homossexual entre um ou mais adultos e uma criança, tendo por 

finalidade, estimular sexualmente a criança, ou utilizá-la para obter uma estimulação 

sexual), violência psicológica (quando se imprime medo, terror, pânico, coerção e outros 

tipos de relação que se expressam por suas características psicológicas, sendo difícil a sua 

identificação, uma vez que não deixa marcas visíveis), e a negligência (representa uma 

omissão em termos de prover as necessidades básicas e emocionais de uma criança ou 

adolescente. 

Para o Ministério da Saúde, a definição geral para violência psicológica é:  

toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou 
ao desenvolvimento da pessoa. Inclui: ameaças, humilhações, chantagem, 
cobranças de comportamento, discriminação, exploração, crítica pelo desempenho 
sexual, não deixar a pessoa sair de casa, provocando isolamento de amigos e 
familiares, ou impedir que ela utilize o seu próprio dinheiro. Dentre as modalidades 
de violência, é a mais difícil de ser identificada. Apesar de ser bastante frequente, 
ela pode levar a pessoa a se sentir desvalorizada, sofrer de ansiedade e adoecer com 
facilidade, situações que se arrastam durante muito tempo e, se agravadas, podem 
levar a pessoa a provocar suicídio (Brasil, 2001). 

  

Em se tratando de criança, o documento elaborado pelo Ministério da Saúde para 

Notificação de Maus-tratos contra Crianças e Adolescentes pelos Profissionais de Saúde, 

apresenta a seguinte definição para abuso psicológico:  

     constitui toda forma de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobranças 
exageradas, punições humilhantes e utilização da criança ou do adolescente para 
atender às necessidades psíquicas dos adultos. Todas essas formas de maus-tratos 
psicológicos causam danos ao desenvolvimento e ao crescimento biopsicossocial 
da criança e do adolescente, podendo provocar efeitos muito deletérios na formação 
de sua personalidade e na sua forma de encarar a vida. Pela falta de materialidade 
do ato que atinge, sobretudo, o campo emocional e espiritual da vítima e pela falta 
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de evidências imediatas de maus-tratos, este tipo de violência é dos mais difíceis 
de ser identificado. No entanto, o olhar arguto e sensível do profissional e da equipe 
de saúde pode percebê-lo, frequentemente, articulado aos demais tipos de violência 
(Brasil, 2002, p. 13). 
 

Mas, esse “olhar arguto e sensível” só recentemente começou a ser utilizado. Como 

afirmam Azevedo e Guerra (2001), a violência psicológica foi descoberta a partir dos 

estudos sobre violência física contra as mulheres. Segundo as autoras, a prática dessa 

violência foi percebida nos bastidores do espancamento da mulher mediante condutas que 

evidenciavam crueldade mental, ofensas verbais, relações extraconjugais.  

Com base na revisão de artigos e produções teóricas sobre a violência psicológica, 

ressalta-se, no aspecto conceitual, a existência de várias definições, o que problematiza a 

identificação da violência psicológica (Garbarino, Guttmann & Sleeley, 1986; Azevedo & 

Guerra, 1989; Mcgee & Wolfe, 1991; Belsky, 1991; Haugaard, 1991; Hart & Brassard, 

1991; Garbarino, 1993; Klosinski, 1993; Fortin & Chamberland, 1995; O’Hagan, 1995; 

Hart, Binggeli & Brassard, 1998; O’Leary, 1999; Khamis, 2000; Jellen, McCarroll & 

Thayer, 2001; McGuigan & Pratt, 2001; Azevedo & Guerra, 2001, Gagné & Bouchard, 

2004, Malo et al., 2004; Gagné, Drapeau, Melançon, Saint-Jacques & Lépine, 2007; 

Crawford & Wright, 2007). De acordo com Avanci, Assis, Santos e Oliveira (2005), a falta 

de consistência teórico-metodológico-conceitual sobre o tema representa um dos fatores 

que impedem o diagnóstico adequado de violência psicológica na sociedade, especialmente 

a cometida contra crianças e adolescentes. 

Garbarino et al. (1986) têm sido bastante referenciados na literatura sobre o assunto 

que rotulam de maus-tratos psicológicos. Para os autores, maus-tratos é a agressão de um 

adulto sobre o desenvolvimento do eu e da competência social de uma criança ou de um 

adolescente, configurando em um comportamento psicologicamente destrutivo. Os autores 
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apresentam cinco formas distintas de maus-tratos: a) rejeitar – o adulto recusa-se a 

reconhecer o valor e a legitimidade das necessidades infantis; b) isolar - o adulto exclui a 

criança de experiências normais, impede-a de estabelecer amizades e a faz acreditar que 

está só no mundo; c) aterrorizar – o adulto agride a criança, cria um clima de medo, 

humilha e amedronta a criança e a faz acreditar que o mundo é imprevisível e hostil; d) 

ignorar – o adulto nega o estímulo e responsabilidade para com a criança, reprimindo seu 

crescimento emocional e desenvolvimento intelectual; d) corromper – o adulto socializa 

erroneamente a criança, estimulando-a a se engajar em comportamento anti-social 

destrutivo, reforçando o desvio das normas sociais e a fazendo adotar atitudes impróprias 

para a vida social (Garbarino et al., 1986, p. 8). 

A American Professional Society on the Abuse of Children (1995) definiu a 

violência psicológica como um padrão repetido de interações responsável/criança ou 

incidentes extremos entre ambos, que comunicam à criança a ideia de que ela é inútil, 

imperfeita, mal amada, não desejada, ou de que só serve para satisfazer as necessidades de 

outrem. Esta caracterização também é adotada por Azevedo e Guerra (1989) na designação 

de tortura psicológica, em que os pais ou responsáveis constantemente depreciam a 

criança, bloqueiam seus esforços de autoaceitação, causando-lhe grande sofrimento mental 

e emocional.  

Para Azevedo e Guerra (2001), a violência psicológica 

      ocorre dentro de um padrão ou de episódios de relacionamento pai-mãe-filho(a) no 
cotidiano da vida de uma família concreta em situação historicamente dada; traduz-
se numa série de condutas dos pais ou responsáveis, dirigidas à criança ou 
adolescente: rejeição/humilhação/isolamento/indiferença/terror; decorre da 
interação multicausal de uma série de fatores sócio-econômicos, político-culturais e 
psicológicos, sendo que a gênese é sempre do social para o psicológico (...) (p. 43). 
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Finkelhor, Ormrod, Turner e Hamby (2005), ao pesquisarem crianças americanas 

de 02 a 07 anos acerca da prevalência de abuso psicológico ou emocional, consideraram 

abuso quando o adulto assustou ou fez a criança sentir-se mal, dizendo coisas más ou 

dizendo que não a queria. Para Katzman (2005), o abuso psicológico é o comportamento 

impróprio contínuo que danifica, ou reduz substancialmente as faculdades criativas, 

desenvolvimentais e o processo mental de uma criança incluindo: inteligência, memória, 

reconhecimento, percepção, atenção, linguagem e desenvolvimento moral. 

 Hart e Brassard (1991) consideram que o mau-trato psicológico parece ser mais 

prevalecente e potencialmente mais destrutivo que outras formas de abuso e negligência 

com a criança. Os autores apresentam seis categorias de violência psicológica: tratamento 

desdenhoso ou com desprezo (insultos, humilhação pública, recusa em ajudar); tratamento 

terrorista (ameaças que provoquem medo e ansiedade na criança); isolamento (atos que 

provoquem a privação de liberdade da criança); exploração e/ou corrupção (incentivo a 

atos delinquentes, uso de drogas); ignorância às solicitações de afeto (prejuízo da 

realização de afeto nas relações); comportamento inconsistente dos pais e permissividade 

(punição severa por parte do pai ou disciplina permissiva por parte da mãe).  

Ao estudar o índice de prevalência de agressão psicológica e violência física em 

crianças, Clément e Chamberlant (2007), encontraram, a partir dos relatos das mães, o 

predomínio da agressão psicológica em relação à violência física, praticados por um adulto 

que vive no lar. A agressão psicológica foi especificada pelos autores como o adulto gritar 

com a criança, ameaçar espancar a criança, chamá-la de estúpida ou boba, dizer para a 

criança que ela seria mandada para fora de casa.  

Ao procurar descrever o conceito de violência de professoras do ensino 

fundamental de escolas públicas e particulares Ristum (2001) observou que as professoras 
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não incluíram a violência psicológica em seus relatos sobre as formas de violência. No 

entanto, ao se referirem às consequências da violência, incluíram rótulos como violência 

psicológica, violência emocional e violência moral. Além disso, ainda quanto às 

consequências da violência, fizeram “descrição de sentimentos da vítima, após a violência, 

nos seguintes termos: sentiu-se amedrontada, impotente, com a auto-estima baixa, 

violentada, em pânico, com a dignidade ferida” (Ristum, 2001, p. 164). Tais resultados 

indicaram, mais uma vez, a dificuldade de identificação da violência psicológica; a 

violência psicológica pareceu ser mais facilmente identificada pelo tipo de dano que 

produz do que pela forma como é praticada.  

A dificuldade em conceituar a violência psicológica também foi encontrada no 

estudo de Ruiz e Marttioli (2003) sobre as concepções de violência psicológica entre os 

Conselheiros Tutelares. Os conselheiros veem a violência de diversas maneiras: como um 

excesso de atos e palavras, como uma falta de amor e respeito que pode levar à destruição 

de alguém, como um desvio de comportamento em relação à lei.  

Assim, segundo esses autores, a violência psicológica se instalaria através das 

palavras que carregam sentidos variados, inclusive na entonação que se dá a elas. 

Consideram que, no caso da violência sexual, a violência psicológica sempre está presente. 

O agressor pode fazer uso da palavra sedutora para consumar um ato e também da palavra 

ameaçadora para se proteger de um julgamento alheio, mantendo o controle sobre a 

criança. Situações como a conivência da mãe, que não consegue denunciar ou mesmo 

proteger seu filho do agressor, também pode ser indicada como violência psicológica. Em 

relação aos conflitos familiares, estes podem fazer com que a criança sofra e esse 

sofrimento tenha repercussões na sua vida escolar, nas suas amizades, bem como levar a 

uma desvalorização pessoal, acarretando uma baixa autoestima (Ruiz & Martiolli, 2003). 
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Já o trabalho de Azevedo e Guerra (2001), coloca o foco na autoria da violência 

psicológica. As autoras realizaram uma pesquisa com estudantes universitários e 

identificaram que os casos de violência psicológica são, na sua maioria, de autoria dos pais 

ou responsáveis. Nesse estudo, os estudantes pesquisados não fizeram referência à prática 

de violência psicológica por professores. As autoras classificaram atos do cotidiano da vida 

familiar dos sujeitos como violência psicológica: rejeição (ignorar, demonstrar que vale 

menos que os outros...); humilhação (ridicularizar, insultar...); isolamento (trancar, impedir 

de namorar e/ou ter amizades...); indiferença (privar de afeto e atenção...); terror (ameaçar 

de abandono, punições graves, morte, inspirando medo extremo...).  

Alguns estudos ressaltam a existência da violência psicológica contra crianças tanto 

no contexto familiar quanto no escolar (Higgins & McCabe, 1998, 2003; Kamis, 2000; 

Bagley & Mallick, 2000; Glaser, Prior, & Lynch, 2001; Ruiz & Marttioli, 2003; Gomes, 

2003; Moran, Vuchinich, & Hall, 2004; Sebre et al., 2004; Gagné & Bouchard, 2004; 

Locke & Newcomb, 2005; Silva, Coelho & Caponi, 2007; Costa et al, 2007; Gagné et al, 

2007). Em relação ao contexto familiar, Kamis (2000) objetivou identificar os preditores 

de maus-tratos psicológicos com crianças de famílias palestinas. Constatou que, dos 1.000 

escolares de 12 a 16 anos, uma proporção significativa da amostra (16,4%) podia ser 

considerada violentada psicologicamente e que a família era o agente provocador dessa 

violência. A autora concluiu que o baixo desempenho escolar das crianças estava associado 

aos maus-tratos psicológicos.  

 O trabalho de Gagné e Bouchard (2004) versou sobre a dinâmica das famílias 

associada à violência psicológica, mediante a análise do conteúdo de 26 entrevistas com 

pais e profissionais médicos e psicólogos. Os autores buscaram identificar uma tipologia 

da dinâmica familiar propícia para práticas familiares de violência psicológica. Os 
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resultados sugeriram quatro tipos de família em que é provável que a violência aconteça: 

1) família em que a criança é tida como “bode expiatório” (a criança é vítima no que se 

refere as suas necessidades psicológicas e condição de menos favorecida em relação às 

outras crianças); 2) família com pai intolerante e dominante (a dinâmica familiar está 

estruturada em torno de uma figura paterna dominadora, intolerante e intimidadora; as 

crianças são essencialmente submetidas à difamação, ameaças e intimidações; elas são 

tratadas rudemente e susceptíveis de exposição à violência doméstica); 3) família com mãe 

manipuladora e rígida (a dinâmica familiar está estruturada em torno de uma rígida e 

autoritária figura materna; as crianças são vítimas do excesso de dureza, de difamação e do 

excessivo controle, sobretudo na forma de manipulação); 4) família com pai incompetente 

(a dinâmica familiar está estruturada em um ambiente em que a criança é submetida a um 

regime caótico não tendo suas necessidades básicas supridas).  

O estudo de Silva et al. (2007), que trata da violência psicológica como associada à 

violência física doméstica, corrobora a ideia construída de que essa forma de violência se 

desenvolve como um processo silencioso, que progride sem ser identificado, deixando 

marcas em todos os envolvidos. Nesse sentido, as autoras reafirmam que a violência 

psicológica, no interior da família, geralmente evolui e eclode na forma de violência física. 

Entretanto, apontam como grande problema a dificuldade na identificação da violência 

psicológica doméstica, em razão de esta aparecer diluída em atitudes aparentemente não 

relacionadas ao conceito de violência. Segundo as autoras, essas atitudes estão associadas a 

fenômenos emocionais agravados por fatores tais como: álcool, problemas financeiros, 

problemas com os filhos, entre outras situações de crise.  

Ao investigar o perfil da violência contra crianças e adolescentes, a partir da análise 

do registro de Conselheiros Tutelares, durante os anos de 2003 e 2004, Costa et al. (2007), 
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buscaram mensurar a prevalência das formas de violência e associar essas violências 

com faixas etárias das vítimas e vínculos com os agressores. Dos 1.293 registros de 

violência, 78,1% foram originados no domicílio. Em relação à violência psicológica, o 

único dado a que o estudo se refere é o da sua inclusão nos tipos de violência com maior 

prevalência dentre as manifestadas pelos agressores. Os autores destacaram que a faixa 

etária mais acometida foi de dois a treze anos, embora tenha sido verificada a prevalência 

significativa de negligência, violência física e psicológica entre os menores de um ano.  

Ao pesquisar as relações de poder na família, com foco na violência psicológica, 

Gomes (2003) observou que, a partir da prática do psicodiagnóstico infantil, em algumas 

famílias atendidas ocorria um tipo específico de dinâmica conjugal que teve como 

consequências o surgimento de sintomas nos filhos, tais como: doença psicossomática, 

mau desempenho escolar, dificuldade de socialização e comportamento agressivo.  

Embora também no âmbito doméstico, o enfoque dado no estudo de Gagné et al. 

(2007) é desviado para a busca de ligações entre violência psicológica parental e 

ajustamento entre crianças, em 143 díades pai-criança, em duas situações: famílias com os 

pais juntos e famílias com os pais separados. Os dados, obtidos através de um questionário 

aplicado nos domicílios, mostraram que houve violência psicológica em ambos os casos e 

que a violência psicológica estava associada à severidade do conflito parental, 

especialmente em famílias com os pais juntos. As autoras salientam que há uma escassez 

de pesquisas que analisam as ligações entre violência psicológica e outras perturbações 

familiares.  

Investigando os efeitos da exposição de crianças a situações de violência, Margolin 

(2005) concluiu que há uma relação entre criança exposta à violência e problemas de 

infância, o que faz com que a criança torne-se mais vulnerável quando expostas às tensões 
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de violência. Como as famílias, núcleo primário de socialização, influenciam as 

crianças, é preciso, segundo a autora, compreender como sistemas familiares são afetados 

pela violência e o que torna as famílias vulneráveis às múltiplas formas de violência 

familiar. A violência de autoria da família também foi um resultado marcante no estudo de 

M. Oliveira (2001) com uma amostra de escritores brasileiros que escreveram 

autobiografias em prosa, privilegiando a infância ou a adolescência e que, além disso, 

relataram episódios de violência doméstica sofrida. Dos vinte e sete escritores 

identificados, vinte e três deles relataram episódios de violência psicológica. A autora 

apresentou, nesses relatos, dois motivos para a ocorrência da violência psicológica 

doméstica. A primeira motivação, referida por 17 escritores, vinculava-se a um modelo 

disciplinador e decorria da transgressão, por parte da criança ou do adolescente, do modelo 

disciplinador que estava sendo imposto. A segunda motivação estava vinculada ao 

processo de ensino/escolarização e foi relatada por nove escritores. Uma lacuna encontrada 

é que a autora não esclarece quais eram as ocorrências referentes ao processo de 

ensino/escolarização que ensejavam a violência psicológica, as quais seriam de grande 

interesse para o presente trabalho. Segundo a autora, o que se percebeu é que as marcas 

mais evidentes da dor, para os escritores que narraram a violência psicológica na infância, 

foram o medo e a vergonha decorrentes de intimidação, ameaça e humilhação, bem como o 

sofrimento causado pela solidão e o silêncio a que se viam confinados.  

Ao estudar a autoestima da criança que sofre violência física pela família, 

Bonavides (2005) constatou que a violência física e psicológica, presente na vida das 

crianças, compromete o desenvolvimento positivo de seu autoconceito e, 

consequentemente, de sua autoestima. Os dados possibilitaram observar que a criança, no 

interior de sua família, está sujeita não somente à violência física, mas, também, 
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psicológica, por seus parentes mais próximos – mãe, pai e avós – associada à forma que 

esses usam para educar. Segundo a autora, essa ação influencia diretamente a constituição 

da subjetividade, da imagem e da personalidade da criança, por intermédio do processo de 

internalização, na qual os outros são significativos.  

Para a autora, o ambiente escolar, considerado espaço privilegiado para a 

socialização das crianças, também se revelou como um meio importante para o 

desenvolvimento da autoestima das crianças. A violência, seja física ou psicológica, 

praticada contra a criança traz danos consideráveis a uma dimensão subjetiva importante 

que é a autoestima. Ao abordar o discurso das crianças em relação ao cumprimento do 

dever-escola, observou-se que o ir para a escola configura-se como ocasião de tristeza, 

quando são obrigados pelos pais, com violência, uma vez que se encontram numa posição 

de “cumpridores do dever”. A autora identificou também a escassez de estudos que versam 

sobre situações educativas.  

Dentre esses escassos estudos encontra-se o de Cruz (1997) sobre o desempenho 

escolar de crianças moradoras de favelas e cortiços no Ceará relacionado aos mecanismos 

de violência psicológica praticados pela escola contra o aluno pobre. Os sentimentos e 

representações positivas que crianças, no seu primeiro ano de escolarização, manifestam 

quando da ida à escola, apresentam a ideia de que nesse espaço poderão aprender coisas 

importantes e, portanto não serão considerados “burros”. Posteriormente, esses sentimentos 

e representações são confrontados com a realidade da escola, que faz com que esses alunos 

se sintam incapazes de aprender o que a escola deveria lhes ensinar, já que são vistos como 

sujos ou mal comportados. Segundo a autora, isto revelaria o quadro no qual a escola 

produziria constantes ataques à autoestima das crianças, que tendem a se ver em um 

ambiente hostil e de difícil convivência. Essas afirmações demonstram de que modo a 
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violência psicológica, capaz de deixar marcas profundas, pode ter origem na forma 

como a escola concebe a pobreza e o aluno pobre. 

Nesse sentido, Zaluar e Leal (2001) consideram que o recurso da escola a situações 

de castigo e humilhação de crianças precisa ser “repensado, sob pena de o sujeito ter a sua 

estrutura afetiva abalada, o que pode ter como resultado a perda da auto-estima, a timidez, 

a revolta ou a falta de vergonha” (p. 44). Para as autoras, a violência psicológica, suposta 

em algumas atividades pedagógicas, precisa ser delimitada para que não se confunda a 

socialização necessária ao grupo com o esmagamento e o silenciamento daqueles que 

deveriam estar sendo formados para se tornarem sujeitos. As crianças e os adolescentes 

pobres, além da violência física, também estão sujeitos à violência psicológica que se 

manifesta nos processos de avaliação e nas formas de interação que se estabelecem entre 

eles, os professores e a escola. Referem-se, ainda, à violência que se exerce pelo “poder 

das palavras que negam, oprimem ou destroem psicologicamente o outro” (p. 148) e 

afirmam que essa seria a violência simbólica legítima, que inclui o professor no exercício 

do poder simbólico.  

Para Bourdieu (1989),  

     as relações de comunicação são, de modo inseparável, sempre, relações de poder 
que dependem, na forma e no conteúdo, do poder material ou simbólico acumulado 
pelos agentes (ou pelas instituições) envolvidos nessas relações e que (...) podem 
permitir acumular poder simbólico. É enquanto instrumentos estruturados e 
estruturantes de comunicação e de conhecimento que os sistemas simbólicos 
cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de legitimação da 
dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a 
outra (violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de 
força que as fundamentam (...) (p. 11). 
 

Bourdieu caracteriza essa forma de poder como “poder invisível, o qual só pode ser 

exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou 

mesmo que o exercem” (pp. 8-9). Os sistemas simbólicos tenderiam a ratificar as relações 
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de poder e dominação social. A violência simbólica é o poder de impor e mesmo de 

inculcar instrumentos de conhecimento e expressão arbitrários, ignorados, portanto, pela 

realidade social (Bourdieu, 1989). 

     O poder simbólico não reside nos “sistemas simbólicos” em forma de uma 
“illocutionary force” mas que se define numa relação determinada – e por meio 
desta – entre os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos, quer dizer, isto é, 
na própria estrutura do campo em que se produz e se reproduz a crença. O que faz o 
poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de a 
subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, 
crença cuja produção não é da competência das palavras (pp. 14-15).  
 

Torna-se importante esclarecer que é nessa configuração que a violência 

psicológica torna-se simbólica, ou seja, quando a criança legitima o que o outro pensa ou 

sente sobre ela como uma criança que apresenta dificuldades na aprendizagem dos 

conteúdos escolares. Nas relações com o outro, a criança passa a constituir-se como 

incompetente, fracassada, aumentando, assim, o sentimento de desvalorização de si. A 

compreensão desta faceta da violência psicológica que assume características de violência 

simbólica torna-se importante para o desenvolvimento de estudos que promovam reflexão 

sobre esses fenômenos.  

Em relação ao cotidiano escolar, autores como Charlot (2002), Vale (2004) e 

Aléssio (2007) citam a violência simbólica como atitudes praticadas por alunos ou por 

membros da escola, na forma de conduta discriminatória do outro. Então, a violência 

simbólica se expressa na imposição dissimulada, com a interiorização da cultura 

dominante, reproduzindo as relações do mundo. O dominado não se opõe ao seu opressor, 

já que não se percebe como vítima deste processo; considera a situação natural e inevitável 

e, assim, conforma-se a ela.  

Portanto, o poder da violência simbólica, para Bourdier (1989), é o que chega a 

impor significações, como se essas fossem legítimas, naturalizadas para quem as 
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incorporou após a ação de uma determinada autoridade pedagógica. A força 

empreendida na legitimação das significações é dissimulada, pois há o emprego de um sutil 

convencimento arbitrário. Para o autor, a escola, a ação pedagógica e a autoridade 

pedagógica ocupam papéis importantes na reprodução e na legitimação de saberes e 

valores que interessam à manutenção da sociedade de classes.  

A violência simbólica ou institucional é colocada por Charlot (2002) como uma das 

formas de violência escolar. Segundo ele, as violências podem ser de diferentes tipos: a 

violência propriamente dita, entendida como a violência física, os roubos, os crimes, e 

vandalismo; as incivilidades: humilhações, a falta de respeito, agressões verbais, pequenos 

delitos, ameaças, etc. e a violência simbólica ou institucional.  

A violência psicológica, como comumente referida na literatura, consiste de 

atitudes que prejudicam o desenvolvimento da autoestima, da competência social, da 

capacidade para relacionamentos interpessoais positivos e saudáveis. Ristum (2001) 

considera que o termo psicológica não qualifica a violência (ação violenta), mas o tipo de 

dano que ela produz no indivíduo.  

Foram encontrados, na literatura, estudos que se referem a formas específicas de 

violência psicológica, que são relatados a seguir.  

O trabalho de Stevens (1999) mostra que a insensibilidade e a desatenção para com 

a criança são marcas de práticas de indiferença. A humilhação pode envolver práticas 

como insultar a pessoa, ridicularizá-la, dirigir-lhe injúrias, caçoar dela ou infantilizá-la, 

comportar-se de um modo atentatório a sua identidade, sua dignidade e sua autoestima. Os 

adultos que criticam, envergonham, censuram, ridicularizam, humilham, rebaixam e que 

nunca estão satisfeitos com o comportamento ou desempenho da criança são 

psicologicamente abusivos e cruéis (Gagné & Bouchard, 2004).  
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Outras práticas referem-se ao isolamento, como a limitação do espaço vital de 

uma pessoa, a redução de seus contatos, a restrição da sua liberdade de movimentos. 

Khamis (2000) documentou uma ocorrência frequente da prática do isolamento nas 

famílias de 1000 crianças palestinas, quando as crianças afirmavam serem muitas vezes 

trancadas pelos pais num cômodo separado. Para o autor, dentre os atos de violência 

psicológica, o terror parece ser o mais grave, em virtude de seu efeito paralisante, 

intimidatório, terrificante. Em seu estudo verificou, ainda, que os participantes se sentiam 

frequentemente amedrontados e até mesmo aterrorizados por seus pais.  

A rejeição implica na não aceitação da pessoa, o que viola uma de suas 

necessidades básicas: a de ser aceito por seus pais ou responsáveis. Para constituir-se num 

ato de violência psicológica, a não aceitação deve apresentar um padrão de conduta 

parental que contenha atos de desprezo e desvalorização da criança.  

Qualquer que seja a forma que tome a violência, esta tem consequências no plano 

psicológico, isto é, todo ato de violência comporta elementos de violência psicológica 

(Stevens, 1999). É com o foco mais acentuado sobre as consequências ou danos que a 

violência psicológica traz ao desenvolvimento da criança que são apresentados os trabalhos 

a seguir.  

A violência psicológica, para Azevedo e Guerra (1989), caracteriza-se pelo grande 

sofrimento mental que o adulto causa à criança. Nesse caso, o adulto pode utilizar-se de 

diversos procedimentos como depreciar a criança, bloquear seus esforços de auto-

aceitação, ameaçar abandoná-la, provocando, através do medo e da ansiedade, o 

sofrimento psicológico. Esse tipo de violência pode assumir duas formas básicas: 

negligência e rejeição afetiva. “A negligência afetiva consiste numa falta de 

responsabilidade, de calor humano, de interesse para com as necessidades e manifestações 
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da criança. A rejeição afetiva caracteriza-se por uma manifestação de depreciação e 

agressividade para com a criança” (p. 41).  

O American Academy of Pediatrics (2002) apresenta, como consequências da 

violência psicológica para o desenvolvimento infantil, prejuízos nas seguintes áreas: 

pensamentos intrapessoais (medo, baixa-estima, sintomas de ansiedade, depressão, 

pensamentos suicidas, etc); saúde emocional (instabilidade emocional, problemas em 

controlar impulso e raiva, transtorno alimentar e abuso de substâncias); habilidades sociais 

(comportamentos anti-sociais, problemas de apego, baixa competência social, baixa 

simpatia e empatia pelos outros, delinquência e criminalidade); aprendizado (baixa 

realização acadêmica, prejuízo moral) e saúde física (queixa somática, falha no 

desenvolvimento, alta mortalidade). A severidade das consequências da violência 

psicológica está relacionada à intensidade, gravidade e frequência de sua ocorrência em 

relação à criança (American Academy of Pediatrics, 2002).  

Um comportamento é considerado psicologicamente violento quando transmite 

uma mensagem culturalmente específica de rejeição ou prejudica um processo psicológico 

socialmente relevante (Azevedo & Guerra, 2001). Dessa forma, os atos de violência 

psicológica, como produto das relações sociais, prejudicam o desenvolvimento de uma 

criança, uma vez que envolvem um processo de constituição eu-outro. Assim, como a 

própria criança internaliza as formas sociais da conduta, essas formas de abuso, agressão 

ou maus-tratos do adulto com a criança podem constituir um importante fator de risco para 

seu desenvolvimento. 

O que se constata, com base nesses estudos sobre o impacto dessa violência no 

desenvolvimento da criança (Gagné, 2001), é o fato de que é provável que a criança sofra 

grande dificuldade no aspecto social e de escolarização durante seu desenvolvimento, uma 
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vez que esses atos infligem dor emocional (medo, humilhação, angústia). O que se 

percebe na literatura, portanto, é que os danos da violência psicológica para a criança 

envolvem todo o seu desenvolvimento e que esses efeitos deletérios podem seguir até a 

adolescência e a idade adulta (Gagné, 2001; Sneddon, 2003).  

Embora muitos autores concordem quanto ao fato de que a violência psicológica 

traz danos para o desenvolvimento da criança (Azevedo & Guerra, 1989; Barnett, Manly & 

Cicchetti, 1991; Belsky, 1991; Haugaard, 1991; Hart & Brassard, 1991; Fortin & 

Chamberland, 1995; Paavilainem & Astedt Kurki, 2003; Gagné & Bouchard, 2004; Malo 

et al. 2004; Jellen et al., 2001), ainda são necessários estudos que tragam maior clareza a 

essa afirmação. 

O conhecimento sobre como se dá o processo de constituição do sujeito contribui 

para a compreensão de como as experiências vivenciadas, dentre as quais a dificuldade em 

aprender e a violência psicológica a ela relacionada, atuam no desenvolvimento da criança. 

É, pois sobre esse processo de constituição do sujeito que trata o próximo item.  

 

3. Perspectiva Histórico-Cultural: contribuições para a pesquisa 

 

O presente trabalho referenciou-se na perspectiva histórico-cultural proposta por 

Vigotski (1991, 1993, 1995, 1996, 2000, 2010), na qual a constituição do sujeito é pensada 

como um processo em que o mundo cultural apresenta-se como o outro, como a referência 

externa que permite ao ser humano constituir-se como tal. Esse processo é iniciado 

mediante as relações sociais, as quais, juntamente com a cultura, sobretudo na forma de 

concepções, ideias e crenças internalizadas, promovem essas transformações. Dessa forma, 

tendo em vista as questões referentes ao processo de constituição do sujeito (Leontiev, 
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1978; Davidov & Shuare, 1987; Van der Veer & Valsiner, 1994; Daniels, 1996; 

Wertsch, 1998; Smolka, 2000, 2006; Molon, 2003; Facci, 2004; Zanella et al, 2005, Pino, 

2000, 2005, 2010; Toassa, 2009), serão de especial utilidade os conceitos de mediação e 

internalização, considerados cruciais para a compreensão desse processo, na perspectiva 

histórico-cultural. Torna-se importante explicitar que o desenvolvimento humano é 

protagonizado por três elementos em movimento: o meio, a mediação e o sujeito.  

Ao se falar sobre constituição do sujeito, fala-se sobre o modo como, via relações 

sociais, é produzido o conjunto de aspectos que singularizam cada ser humano e que 

caracterizam seu modo de ser e estar no mundo (Zanella et al, 2005). Nesse sentido, 

Vigotski (1987) afirma que, por trás das funções psicológicas superiores, estão as relações 

sociais que são “relações sociais entre as pessoas” (p. 161). Estas relações são social e 

historicamente organizadas, o que significa considerar que “as relações sociais definem 

funções ou papéis sociais aos sujeitos de uma relação e essa definição é função da posição 

que cada um deles ocupa nessa relação” (Pino, 1996, p. 14). 

No processo de constituição do sujeito, observa-se um 

      intenso processo de produção de sentido, ao mesmo tempo inter e intra-subjetivo, 
na medida em que a palavra/signo é orientada para o outro, para muitos outros, para 
o objeto, para o sujeito que fala (...). Os processos de significação acontecem, 
portanto, simultaneamente, constituindo a atividade inter e intramental (Smolka, 
1992, p. 334).  
 

A concepção de Vigotski de que as funções mentais superiores são relações sociais 

internalizadas ancora-se no fato de o funcionamento mental ocorrer à medida que os 

sujeitos são afetados por signos e sentidos produzidos nas relações com os outros. Desse 

modo, as ações humanas adquirem múltiplos sentidos e significados, a depender das 

posições e dos modos de participação dos sujeitos nas relações (Vigotski, 1993).  
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O sujeito vive num meio impregnado de sentido e este aspecto é determinante 

para a construção de uma personalidade e uma consciência de si (Vigotski, 2010). Sendo a 

criança “uma parte da situação social, sua relação com o entorno e a relação deste com ela, 

se realiza através da vivência e da atividade da própria criança; as forças do meio adquirem 

significado orientador graças às vivências das crianças” (Vigotski, 1996, p. 384, tradução 

da autora).  

 A vivência é entendida como uma  

unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, aquilo que se vivencia 
está representado – a vivência sempre se liga àquilo que está localizado fora da 
pessoa – e, por outro, está representado como eu vivencio isso, ou seja, todas as 
particularidades da personalidade e todas as particularidades do meio são 
apresentadas na vivência, tanto aquilo que é retirado do meio, todos os elementos 
que possuem relação com dada personalidade, como aquilo que é retirado da 
personalidade, todos os traços de seu caráter, traços constitucionais que possuem 
relação com dado acontecimento. Desta forma, na vivência, nós sempre lidamos 
com a união indivisível das particularidades da personalidade e das particularidades 
da situação representada na vivência (Vigotski, 2010, p. 686). 
 

Na mediação, realizada pelos sistemas de signos, ocorre uma transformação dos 

signos externos em processos internos (internalização) e o desenvolvimento e a utilização 

dos sistemas simbólicos (Vigotski, 1987). O processo de internalização e a mediação, 

então, possibilitam, ao sujeito, a transformação do contexto social através da comunicação 

e expressão e, consequentemente, sua própria transformação, conduzindo à significação 

que o leva a constituir-se como sujeito.  

Nesse sentido, o signo “é sempre um meio de relação social, um meio de influência 

sobre os demais e tão somente depois se transforma em meio de influência sobre si 

mesmo” (Vigotski, 1995, p. 146, tradução da autora). A história do desenvolvimento dos 

signos leva a uma lei mais geral que regula o desenvolvimento da “conduta” (p. 146, 

tradução da autora). Isso significa que a criança, ao longo de seu desenvolvimento, começa 



 

 

52 
a aplicar à sua pessoa as mesmas formas de comportamento que a princípio os outros 

aplicavam a ela. A própria criança assimila as formas sociais da conduta 

(comportamento/ação) e as transfere para si própria. Assim, as relações entre as funções 

psíquicas superiores são relações reais com os outros, pois, conforme o autor, “me 

relaciono comigo mesmo como o outro se relaciona comigo.” (p.147). 

É nessa direção, então, que Vigotski afirma que: 

através dos outros construímo-nos [...] A personalidade torna-se para si, através 
daquilo que ela antes manifesta como seu em si para os outros. Este é o processo de 
constituição da personalidade. Daí está claro porque necessariamente tudo o que é 
interno nas funções superiores ter sido externo: isto é, ter sido para os outros aquilo 
que agora é para si. (Vigotski, 2000, p. 24). 

  

Para Vigotski (1998), portanto, a primeira e fundamental forma de relação é a 

linguagem, sistema simbólico que se refere a um processo de interpretação e representação 

mental, através da palavra, dos objetos, das situações e dos eventos do mundo real. Uma 

ferramenta psicológica de ordem simbólica, como a linguagem, tem uma orientação interna 

e pode alterar todo o fluxo e a estrutura das funções mentais e das ações e relações dos 

sujeitos no mundo. De acordo com Wertsch (1998, p. 62), “nessa visão a introdução de 

uma ferramenta psicológica como a linguagem no fluxo da ação leva a uma transformação 

importante ou até uma redefinição dessa ação”. Ao apropriar-se de um instrumento através 

de sua operacionalização, o sujeito não só poderá ter outra ação e intervenção no mundo, 

mas também, a partir do uso do instrumento, poderá dialeticamente modificar suas próprias 

estruturas de funcionamento mental. Wertsch destaca que “a ação mediada pode passar por 

uma transformação fundamental com a introdução de novos meios mediacionais. [...] Um 

indivíduo usando o novo meio mediacional também teve de mudar, uma vez que exigiu 

novas técnicas e habilidades” (p. 65).  
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 A linguagem representa a tomada de consciência e vivência, isto é, a 

generalização das vivências na linguagem é “central para a tomada de consciência” 

(Toassa & Souza, 2010, p. 770). Segundo as autoras, o fato de as vivências se tornarem 

objeto da linguagem é um aspecto emergente no desenvolvimento que exerce uma 

transformação significativa nas relações sociais (a criança torna-se consciente dos objetos, 

das outras pessoas e também de si mesma); “atribui sentidos e adquire conceitos sobre seus 

afetos peculiares e, na perspectiva histórico-cultural, esse é o principal fundamento do 

processo de tomada de consciência” (p. 770). A linguagem, segundo Vigotski (1996), é um 

meio de comunicação que leva a designar e expressar verbalmente os estados internos, 

produzindo desse modo a generalização do processo interno.  

Vigotski (1989) considera que toda relação social é a relação de um eu e um outro e 

sua internalização envolve uma conversão – transformação das relações sociais em funções 

psicológicas - numa unidade onde o outro continua sempre presente como um “não eu”, 

um estranho, mas “um estranho essencial”, como afirma Wallon (1975).  

Para Vigotski (2000, p. 39), “a pessoa influencia a si de forma social”. Portanto, a 

significação é ponto fundamental para pensar a conversão das relações em funções 

mentais. No desenvolvimento das funções psicológicas superiores, o próprio sujeito 

assimila as formas sociais da conduta e as transfere para si mesmo. Assim, todas as formas 

fundamentais da comunicação do adulto com a criança vão se converter, mais tarde, em 

funções psíquicas (Vigotski, 1995).  

Na conversão das relações sociais para as relações intrapessoais, o elemento que 

permanece constante é a significação, mas a significação das relações sociais será 

convertida em significação pessoal, cujo sentido é dado, é interpretado pelo indivíduo. 
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Conforme Pino (2000), a conversão de uma significação em outra permite a constante 

produção de sentido nos processos dialógicos.  

O processo de conversão de algo interpsicológico em algo intrapsicológico se dá 

pela reconstituição de todo o processo envolvido. A conversão está em algo nascido do 

social que se torna constituinte do sujeito permanecendo quase social e continua 

constituindo o social pelo sujeito. A conversão é o processo de constituição do sujeito no 

campo da intersubjetividade (Pino, 2000).  

Pino (2010) argumenta que, ao considerar a vivência como uma unidade de análise 

que integra de forma dinâmica o meio externo à criança e o meio interior, subjetivo da 

criança, Vigotski está apontando para o fato de que o desenvolvimento humano, entendido 

como um processo de constituição cultural da criança para tornar-se um ser humano, é 

feito do “material social-cultural que o meio humano põe à disposição da criança e que ela 

vai se apropriando na convivência, nas práticas sociais, mas ele é feito também da maneira 

como a criança converte esse material em funções humanas” (Pino, 2010, p. 753). Nesse 

sentido, o externo e o interno fazem parte de uma relação dialética que os diferencia e os 

aproxima e, nesse movimento, o mecanismo fundamental é a transformação da 

significação do mundo cultural em significação para a criança. Explica-se, portanto a ideia 

de Vigotski em relacionar a vivência com a significação que a criança faz das situações 

criadas pela dinâmica do meio (Pino, 2010).  

Como as crianças vivem num meio impregnado de sentido e este aspecto é 

determinante para a construção da personalidade e da consciência de si, expressar com a 

palavra todos os pensamentos, todas as sensações e incluir as mais profundas reflexões, só 

é possível quando a entonação revela o contexto psicológico interno; assim, há o sentido da 

palavra. A palavra adquire seu sentido no contexto e, portanto, muda de sentido em 
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contextos diferentes. A palavra em sua singularidade tem só um significado. Segundo 

Vigotski (1995), a diferença entre sentido e significado da palavra ocorre pelo fato de a 

palavra estar inserida em um contexto que se impregna de um conteúdo intelectual e 

afetivo. É a compreensão dos significados da palavra pela criança que influencia sua 

relação com o meio e a maneira como o meio influirá sobre seu desenvolvimento, uma vez 

que essa relação depende de como a criança compreende um fato (Vigotski, 2010). 

Para Vigotski (1989), as origens das formas superiores de comportamento 

consciente deveriam ser encontradas nas relações sociais que o sujeito estabelece com o 

mundo exterior. Em seu manuscrito sobre a psicologia concreta do homem, Vigotski 

(2000) evidencia a natureza histórica e social do desenvolvimento psicológico e afirma que 

o homem é a totalidade das relações sociais deslocadas para a esfera interior. Para o autor, 

toda função psicológica superior foi antes externa, ou seja, foi social na sua origem. Nesta 

afirmação, está implícito o conceito de internalização, considerado por Vigotski (1998) 

como um processo que corresponde à própria formação da consciência; é um processo de 

constituição da subjetividade a partir das situações de intersubjetividade. A passagem do 

nível interpsicológico para o nível intrapsicológico envolve relações interpessoais densas, 

mediadas simbolicamente. Sendo assim, a internalização das relações sociais corresponde 

o processo de constituição das funções psicológicas superiores (Vigotski, 1989, 1995). 

Dessa maneira, a pessoa se constitui nas relações sociais e, portanto, esse pode ser o 

sentido do proposto por Vigotski de que “passamos a ser nós mesmos através dos outros” 

(Vigotski, 1995, p. 149, tradução da autora). Isso representa que a personalidade é para si 

através do que significa para os outros.  

No caso da fala, a palavra deve possuir, antes de tudo, um sentido, quer dizer, deve 

relacionar-se com o objeto; deve existir uma ligação objetiva entre a palavra e aquilo que 
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significa. Se não há essa ligação, a palavra não pode desenvolver-se. A ligação objetiva 

entre a palavra e o objeto deve ser utilizada funcionalmente pelo adulto como meio de 

comunicação com a criança. Somente depois a palavra terá sentido para a própria criança. 

Dessa forma, segundo Vigotski (1995) 

todas as formas fundamentais de comunicação verbal do adulto com a criança se 
convertem mais tarde em funções psíquicas. [...] toda função no desenvolvimento 
cultural aparece em dois planos: primeiro no plano social e depois no psicológico, a 
princípio entre os homens como categoria interpsíquica e depois no interior da 
criança como categoria intrapsíquica (p. 150, tradução da autora) 
 

O conceito de internalização, para Smolka (2000), está relacionado com os de 

apropriação e significação. A autora, ao problematizar a questão, afirma que internalização 

é um construto teórico central no âmbito da perspectiva histórico-cultural, e considera que 

ele leva a supor algo que o indivíduo toma de fora e de alguém: “internalização, como um 

construto psicológico, supõe algo ‘lá fora’ – cultura, práticas sociais, material semiótico – a 

ser tomado, assumido pelo indivíduo...” (p. 28). Assim, Smolka (2004) sugere pensar a 

internalização como apropriação, entendendo-a como modos que o sujeito utiliza para 

tornar próprio, ou seu, objetos e signos. A autora considera que, em relação à apropriação, 

o que se pode destacar “não é tanto uma questão de posse, de propriedade, ou mesmo de 

domínio, individualmente alcançados, mas essencialmente uma questão de pertencer e 

participar nas próprias práticas sociais” (p. 12).  

Pino (1992) comenta que “em Vigotski a internalização é a reconstrução no plano 

pessoal ou intrapsíquico das funções já existentes no plano social ou interpsíquico” (p. 

320). Para o autor, “não é o modo de ser do indivíduo que explica seu modo de relacionar-

se, mas são as relações sociais em que ele está envolvido que explicam seu modo de ser 

(...) o indivíduo é uma versão singular e personalizada da realidade cultural em que está 

inserido” (Pino, 1996, p. 09). Sendo assim, intersubjetividade deve ser entendida como “o 
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lugar do encontro, do confronto e da negociação dos mundos de significação privados à 

procura de um espaço comum de entendimento e produção de sentido, mundo público de 

significação” (Pino, 1993, p. 22).  

Para uma melhor compreensão desse processo, destaca-se a reflexão de Pino (1992) 

sobre o papel do outro na constituição do sujeito. Ao abordar o sentido do social na obra de 

Vigotski, o autor salienta que a relação com o outro é condição para o desenvolvimento: 

“segundo Vygotsky, o desenvolvimento cultural passa por três estágios momentos (...) o 

desenvolvimento em si, para os outros e para si” (p. 65). O desenvolvimento em si 

constitui-se pela realidade natural ou biológica da criança. O desenvolvimento para os 

outros, a realidade natural, isto é, o que está dado, adquire significação para os outros. No 

desenvolvimento para si, a significação que os outros atribuem ao dado natural se torna 

significativa para si, para o sujeito singular.  

O caráter contraditório do funcionamento intersubjetivo, para Góes (1997), 

apresenta-se nos seguintes termos: “se as relações sociais são dinâmicas, tensas, 

conflituosas ou harmoniosas, não há porque pensar um funcionamento intersubjetivo 

prevalente, que implique apenas em algumas dessas características” (p. 26). A autora 

observa que a aceitação da constituição social do sujeito pode dificultar uma articulação 

entre intersubjetividade constitutiva e a ideia de singularidade do sujeito. Em relação a esse 

dilema, a autora observa que a aceitação da inter-regulação não se opõe à concepção de 

singularidade; assim, entende “a individualidade como processo, construída socialmente, e 

a singularidade como conjugação de elementos nem sempre convergentes ou harmoniosos” 

(p. 5).  

Compreende-se assim que, nas relações intersubjetivas, de caráter social, o sujeito, 

à medida em constrói conhecimentos também se transforma de variadas maneiras, pois o 
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meio influi sobre a criança e esta percebe as situações de maneira diferenciada. De 

acordo com as palavras de Smolka, Góes e Pino (1998), no processo de constituição do 

sujeito/apropriação das práticas sociais, 

muitas tensões se instalam nas várias possibilidades de significação (e modos) de 
apropriação: tornar próprio, de si mesmo; atribuir pertença ou propriedade; 
assumir; tornar adequado, pertinente; desenvolver capacidades e meios 
(instrumentos, modos) de ação, de produção. Alguns desses modos e/ou 
significados, nenhum deles, ou todos eles podem (ou não) coincidir. Estas tensões 
produzem diferentes (efeitos de) sentidos, dependendo das situações, das posições 
dos sujeitos nas relações (p. 10). 
 

Pode-se dizer, então, que “a dimensão do outro é constitutiva do sujeito” e que a 

singularidade “é indissociável da intersubjetividade” (Góes, 1992, p. 338). Para esclarecer 

sobre a metáfora da internalização, Pino (1992) sugere que se reflita a respeito da natureza 

do que é internalizado e sobre o modo através do qual esse processo acontece. Segundo 

ele, o que é internalizado é a significação, são as relações; não internalizamos objetos e 

nem ações. Pode-se dizer então que “o objeto da internalização, nos termos de Vigotski, é, 

portanto, de natureza espaço-temporal, como as categorias ‘interno-externo’ parecem 

sugerir” (p. 321). É o conceito de mediação semiótica que permite uma melhor 

compreensão sobre como se processa a internalização (Pino, 1992), ou seja, através da 

semiosis pode-se entender melhor como os indivíduos internalizam e transformam as 

significações com as quais se defrontam todos os dias. 

No processo de internalização, o sujeito forma os significados das relações situadas 

e contextualizadas. Nesse sentido, o processo de relação com o outro se transforma numa 

rede de relações imbuídas e determinadas pela linguagem a partir dos papéis e dos lugares 

possíveis de serem ocupados nos diferentes contextos em que o sujeito se insere.  

Para Smolka (2004), desde o nascimento, as crianças vivenciam significações a 

partir das relações que mantêm com o outro. Elas sentem, pensam e agem mediante as 
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várias significações que compõem a sua vida, através dessas relações. Isso ocorre pelo 

fato de estarem “imersas na trama dessas relações” (p. 35), participando assim, das 

significações que se produzem. Assim, a construção dos significados e sentidos sobre o 

que se vê, sente ou deseja, implica vivenciar uma rede de relações.  

Nessa mesma direção, Zanella (1997) aponta que a significação é um “fenômeno 

das interações” (p. 67), sendo, portanto social e historicamente produzida. Complementa 

ainda que, através da mediação, o sujeito transforma o contexto, bem como a si próprio, a 

partir da apropriação das significações, constituindo-se, dessa forma, a si mesmo como 

sujeito. 

Em síntese, essa construção do sujeito é um processo histórico e social, que se dá 

através dos processos de significação, mediados pela linguagem, constituindo diversas 

formas de sentir, pensar e agir. A significação é construída na esfera social, de maneira que 

sua internalização dependerá da mediação e da relação com o outro. A transformação do 

social em subjetivo se dará sempre em um universo interpessoal, que se transforma em 

intrapessoal e intra-subjetivo, como resultado de um processo longo pelo qual o plano 

subjetivo é criado. Portanto, a intersubjetividade é um espaço de construção do sujeito e é 

este espaço que permite a produção de sentidos. É, sobretudo, nas relações intersubjetivas 

que o indivíduo constrói sua subjetividade. 

 Tomando como lugar empírico de investigação o contexto escolar, fez-se uma 

incursão pela literatura sobre a construção social do sujeito, enfocando, especialmente os 

estudos que tratam do aspecto afetivo na relação professor-aluno. Alguns estudos 

confirmam a dimensão afetiva como um fator importante para a tomada de consciência e 

para a ação do sujeito em seu mundo social.  
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Em relação à afetividade Vigotski (1993) coloca que a Zona do Desenvolvimento 

Proximal, pode ser vista, não somente como um facilitador de aprendizagens no contato 

com o outro, mas também envolvendo ideias, sentimentos, valores e experiências que são 

fundamentais para a constituição de sua subjetividade.  

 Já no escrito pedológico Vigotski (2010), depois de esclarecer que a vivência de 

uma situação determina qual influência essa situação ou esse meio exercerá na criança, 

cita, como exemplo, casos clínicos como o das três crianças, de idades diferentes, criadas 

numa mesma família: 

        Em essência, é uma situação muito simples. A mãe bebe e, pelo visto, sofre de  
transtornos nervosos e psíquicos por causa disso. As crianças se deparam com uma 
situação extraordinariamente difícil. A mãe, nos momentos de embriaguez ou nas 
ocasiões em que está tomada por esse transtorno, tenta atirar um filho pela janela, 
espanca-os, atira-os no chão. Em suma, as crianças vivem num estado de pavor e 
medo em relação a ela. (Vigotski, 2010, p. 684). 
 

Mas o que chama a atenção de Vigotski é como uma situação tão dramática vivida 

pelos três irmãos os leva a reagir de maneiras tão distintas: o menor reage desenvolvendo 

um quadro de sintomas neuróticos de tipo defensivo – oprimido pelo temor do que está 

acontecendo e, como resultado, desenvolve medos, enurese, gagueira, às vezes silencia ou 

perde a voz. O segundo filho desenvolve o quadro de extremamente atormentado, como 

consequência do conflito entre o amor e o ódio em relação à mãe. O mais velho entendeu 

que a mãe era doente, percebeu que as crianças necessitavam de proteção e assumiu o 

papel de cuidar da mãe e proteger dela os irmãos. Então, uma mesma situação do meio, 

envolvendo crianças nos diversos níveis etários, possui uma influência diferente sobre o 

desenvolvimento de cada uma (Vigotski, 2010).  

Segundo Vigotski (2010) o que explica esse fato é que a relação de cada uma delas 

para com os acontecimentos é diferente ou que cada uma das crianças vivenciou essa 
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situação de maneiras diferentes: “uma a vivenciou como um terror inconcebível e 

incompreensível, que a levou a uma condição de incapacidade” (p. 685); a outra “a 

vivenciou de maneira concebível, como o choque entre apego intenso e sentimentos 

intensos de medo, ódio e hostilidade” (pp. 685-686); a terceira “a vivenciou, até 

determinado ponto, assim como um garoto de dez ou onze anos pode vivenciá-la – como 

um infortúnio que recaiu sobre a família e que exige dele colocar tudo de lado para, de 

alguma forma, tentar minimizar esse infortúnio, ajudando a mãe doente e as crianças” (p. 

686). Para Vigotski, a situação acaba sendo diferente de acordo com a vivência da criança: 

de que forma ela toma consciência e concebe, de como ela se relaciona afetivamente com o 

acontecimento. É na vivência que se encontram as particularidades da personalidade e as 

particularidades da situação representada (Vigotski, 2010). 

Estudando a dimensão afetiva na perspectiva da psicologia histórico-cultural, 

Gomes (2008) abordou a constituição dos processos afetivos a partir da relação que o 

sujeito mantém com as objetivações humanas (signos e instrumentos). A autora buscou, na 

obra de Vigostki, elementos que confirmassem a historicidade do afetivo e revelassem 

equívocos que permanecem, ainda, dificultando a solução dos problemas enfrentados pelas 

crianças no contexto escolar. Diante disso, o estudo apontou para a importância de se 

repensar as relações que o sujeito estabelece com o entorno, o papel do conhecimento e das 

condições concretas de vida e de educação que produzem os processos afetivos, 

destacando a atividade como categoria fundamental na constituição das necessidades e 

motivos, bem como na formação de desejos e na objetivação desses, potencializando a 

aprendizagem e movendo o desenvolvimento.  

No campo da Educação encontram-se estudos que enfocam como a afetividade vem 

sendo compreendida no interior da escola, tanto na relação professor-aluno quanto aluno-
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conhecimento, dentre eles os de Tassoni (2000), I. Oliveira (2001), Leite e Tassoni 

(2002), Souza (2006), Barbeiro (2006), Colombo (2007) e Guimarães (2008). 

 O trabalho de Tassoni (2000) voltou-se para a análise das interações entre professor 

e aluno, com o objetivo de identificar aspectos afetivos que interferem no processo de 

apropriação da linguagem escrita. A investigação envolveu diferentes fontes de dados: 

vídeogravação de situações de interação entre professoras e alunos durante atividades de 

escrita; entrevistas individuais com os alunos durante sessões de vídeo com cenas da sala 

de aula gravadas, em momentos em que eles apareciam; entrevistas com as professoras e 

registros feitos em diário de campo. Da análise realizada sobre as interações foram 

destacadas duas categorias, no que se refere ao comportamento das professoras: a primeira 

em que eram incluídos elementos referentes às ações e expressão corporal, isto é, os gestos 

e posturas da professora em relação à criança; na segunda, destacava-se o que era dito e a 

entonação da voz, isto é, os conteúdos verbais emitidos pela professora, nos quais se 

podem notar as dimensões afetivas de sua mediação através do tom, da modulação de sua 

voz e do conteúdo das suas verbalizações, no momento de interação com as crianças. A 

autora identificou que a interpretação que os alunos fazem do comportamento das 

professoras em situações de ensino-aprendizagem é de natureza afetiva, pois as relações 

em sala de aula são carregadas de sentimentos e emoções, constituindo-se como trocas 

afetivas.  

Tendo como referência a matriz histórico-cultural I. Oliveira (2001) investigou 

aspectos do desenvolvimento social das emoções humanas com alunos adolescentes que 

cursavam os últimos anos do Ensino Fundamental. Considerando que a emoção configura-

se enlaçada aos processos de produção de signos e sentidos, historicamente constituídos, 

procurou compreender o movimento dos sentidos que a constituem. Através da análise de 
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determinadas situações em que se ressaltam as relações delineadas entre ex-alunas e ex-

professora, foram focalizadas emoções e afetos que permeiam essa relação, bem como 

lembranças produzidas no contexto de realização de uma atividade específica, em que 

algumas alunas assistem cenas vídeogravadas anos antes na escola, como situações de 

conflito, momentos de riso, raiva e choro, de forma a compreender o movimento das 

emoções nas relações estabelecidas entre as alunas e a professora. A autora considera que 

enfocar a significação no estudo da emoção permitiu a identificação de percursos 

singulares nos modos de interiorização das relações sociais. Em suas palavras,  

      os sentidos que acompanham e constituem as formas de sentir e a expressão das 
formas de sentir configuram-se nas relações concretas e socialmente delimitadas, 
envolvendo indivíduos que ocupam posições e papéis definidos, na relação. Nessa 
perspectiva, não é possível falar sobre a emoção e compreendê-la sem levar em 
consideração as condições de existência dos sujeitos que se emocionam, bem como 
o contexto – imediato e mais amplo – em que ela se produz (I. Oliveira, 2001, p. 
172). 

  

A busca por essa compreensão pode ser observada no estudo de Barbeiro (2006) 

que objetivou identificar e entender como se constituem os sentidos subjetivos de crianças 

pré-escolares, tendo como aporte teórico a teoria da subjetividade de González Rey. 

Através da participação de dezesseis crianças, a autora analisou dois aspectos sociais do 

grupo: agressividade e autoestima. Os dados mostraram que a subjetividade social 

influencia na constituição das configurações subjetivas da criança e que a existência do 

outro como portador de sentidos subjetivos também contribui para a constituição da 

subjetividade individual. Em relação à autoimagem, a autora salienta que a forma de se ver 

interfere na interação social da criança, bem como no sentimento de inferioridade que 

mobiliza para que esta se sinta excluída e se afaste das outras crianças.  

Em continuidade aos seus estudos sobre afetividade, Tassoni (2008) realizou uma 

pesquisa com o objetivo de identificar a afetividade na dinâmica interativa da sala de aula, 
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envolvendo alunos em quatro diferentes momentos do processo de escolarização. 

Tassoni destacou a função social das emoções e o papel determinante da afetividade no 

desenvolvimento da criança, bem como o papel das interações sociais para a construção do 

conhecimento e da própria pessoa. Mediante os comentários dos sujeitos através da 

autoscopia, a respeito das práticas pedagógicas, envolvendo a atuação dos professores, foi 

possível identificar as diversas formas de manifestação da afetividade em cada momento 

do processo de escolarização, bem como as mudanças que se observaram nas diferentes 

idades. Os comentários foram organizados em núcleos de significação, de acordo com os 

sentidos atribuídos pelos alunos às práticas pedagógicas da sala de aula, quais sejam: 

formas do professor ajudar o aluno, formas do professor falar com o aluno, atividades 

relevantes destacadas pelos alunos, outras aprendizagens além dos conteúdos, formas do 

professor corrigir e avaliar, aspectos da prática pedagógica que repercutem na relação do 

aluno com o objeto de conhecimento, a própria relação do professor com o objeto de 

conhecimento e os sentimentos e percepções dos alunos em relação ao professor.  

Observou a existência da afetividade dos professores nas práticas pedagógicas, 

envolvendo as inúmeras formas de os professores ajudarem seus alunos, a maneira de falar 

com eles, a seleção das atividades e dos recursos utilizados, a forma de corrigir e avaliar os 

alunos. Considerou que a intensidade das emoções e sentimentos, agradáveis ou 

desagradáveis, produzidos nas práticas pedagógicas, possibilita a aproximação ou 

afastamento dos alunos com o objeto de conhecimento, levando-os a gostar ou não de 

aprender e de fazer. Da mesma forma, a maneira como cada professor manifestava a sua 

relação com o objeto de conhecimento, e com a própria docência, produzia sentimentos 

que aproximavam ou afastavam os alunos do objeto de conhecimento.    
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A dimensão afetiva presente nas atividades pedagógicas desenvolvidas pelo 

professor em sala de aula também foi objeto do estudo de Guimarães (2008). A autora 

procurou analisar as contribuições da afetividade para as relações que se estabelecem entre 

aluno e conteúdos escolares por meio da autoscopia. A autora agrupou os relatos dos 

sujeitos em dez núcleos temáticos observando os impactos positivos da mediação 

pedagógica e das atividades de ensino oferecidas para o estabelecimento de uma relação 

afetivamente positiva entre eles e o objeto de conhecimento. Observou aspectos das 

atividades tais como planejamento, escolha do ponto de partida no processo de ensino-

aprendizagem, seleção de materiais, desenvolvimento das atividades, estabelecimento de 

relação entre os conteúdos e o cotidiano dos alunos, respeito ao ritmo dos alunos e 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem que, marcadas pela afetividade, 

possibilitaram que os alunos se apropriassem efetivamente dos conteúdos. Dessa forma, 

identificou-se o estabelecimento de vínculos positivos entre professora-aluno e aluno-

conhecimento. 

De uma perspectiva histórico-cultural, considerar as implicações pedagógicas do 

conceito de vivência e de seu papel mediador na relação criança-cultura segundo Mello 

(2010), requer pensar o cognitivo e o afetivo como uma unidade em que as emoções e as 

particularidades da personalidade se relacionam com a cultura e a aprendizagem. Porém 

esse tipo de compreensão não foi identificada por Gomes (2008), ao estudar a constituição 

dos processos afetivos a partir da relação que o sujeito mantém com as objetivações 

humanas (signos e instrumentos). A autora constatou que a forma como o professor pensa 

e propõe o ensino e concebe a aprendizagem abarca somente o aspecto cognitivo, não 

cabendo a escola “trabalhar o afetivo” (p. 10), que por vezes impõe obstáculos à 

aprendizagem.  
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Afirmar o caráter histórico e social da formação humana e a unidade afetivo-

cognitivo no desenvolvimento das funções psicológicas contribui para a superação de uma 

perspectiva naturalizante da dimensão afetiva, recuperando o papel dos mediadores sociais 

(relações interpessoais, conhecimento, entorno) como elementos transformadores dos 

afetos na educação escolar e na prática docente.  

 

Portanto, a partir da compreensão das experiências vivenciadas no cotidiano escolar 

e da constituição da criança, propõe-se investigar as ações do professor na relação com a 

criança, buscando apreender a percepção das crianças sobre essas ações e sobre si mesmas, 

tendo como eixo a prática pedagógica no cotidiano da sala de aula.  
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CAPITULO II 

 

O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

2.1. Objetivos 

 

Objetivo Geral  

 

Investigar as relações entre: a) significações das professoras e mães sobre causas e 

consequências das dificuldades de aprendizagem de aluno/filho; b) ações das professoras 

na relação com a criança e c) visão das crianças sobre as ações das professoras e sobre si. 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Analisar as significações construídas pelas professoras e mães sobre causas das 

dificuldades de aprendizagem; 

2) Analisar as significações construídas pelas professoras e mães sobre consequências 

das dificuldades de aprendizagem; 

3) Identificar as ações das professoras que se caracterizam por ajuda e tentativa de 

superação das dificuldades de aprendizagem; 

4) Identificar as ações das professoras que se caracterizam por violência psicológica 

no cotidiano escolar; 
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5) Investigar a produção de significados das crianças sobre as ações das professoras 

em sala de aula; 

6) Investigar a visão que as crianças têm de si na relação professor-aluno.  

 

2.2. Caracterização Metodológica 

 

Considerando a especificidade da temática escolhida, fez-se uma opção 

metodológica pautada nas diretrizes epistemológicas da investigação qualitativa, 

caracterizada pelo seu caráter processual, construtivo-interpretativo e dialógico (Gonzalez 

Rey, 2002). Essa opção pela pesquisa qualitativa se deu também pela sua unidade 

indissolúvel entre o metodológico e o epistemológico. Conforme afirma Gonzalez Rey: 

     A pesquisa qualitativa não corresponde a uma definição instrumental, é 
epistemológica e teórica, e apóia-se em processos diferentes de construção do 
conhecimento [...]; se debruça sobre o conhecimento de um objeto complexo: a 
subjetividade, cujos elementos estão implicados simultaneamente em diferentes 
processos constitutivos do todo, os quais mudam em face do contexto em que se 
expressa o sujeito concreto. A história e o contexto que caracterizam o 
desenvolvimento do sujeito marcam sua singularidade, que é expressão da riqueza e 
plasticidade do fenômeno subjetivo (pp. 50-51). 
 

Essa investigação buscou as relações entre as significações das professoras e mães 

sobre causas e consequências das dificuldades de aprendizagem de aluno/filho, as ações 

das professoras na relação com a criança e a visão das crianças sobre as ações das 

professoras e sobre si. 

 Nesse sentido, a perspectiva qualitativa possibilitou uma ação reflexiva do 

investigador, a partir de uma ressignificação dos dados e de uma busca teórica constante 

para dar sentido ao que se encontrou durante o processo do estudo.  
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Considerando-se, ainda, que a abordagem qualitativa, segundo Gonzalez Rey (p. 

33) compreende “o lugar ativo do pesquisador e do sujeito pesquisado como produtores de 

pensamento”, isso possibilita a constituição de um olhar investigativo e interlocutor desses 

sujeitos sobre fatos e conhecimentos que são construídos no processo de pesquisa. Assim, 

o conhecimento passa a ser compreendido como uma construção dialógica e relacional, 

constituído socialmente nas mediações entre pesquisador e pesquisados. 

Sabe-se que um grande problema da pesquisa qualitativa é investigar o sujeito e 

seus processos constituintes. Essa dificuldade manifesta-se não apenas pela complexidade 

do tema ou devido a certa limitação das técnicas de coleta de dados utilizadas, mas também 

pelo fato de que o objeto de estudo precisa ser construído e esta é uma tarefa teórica.  

Em virtude dessa dificuldade adotaram-se alguns passos característicos da 

etnografia ao investigar o contexto escolar como, por exemplo, o fato do envolvimento do 

pesquisador no contexto reforçar a sua participação na pesquisa, visto que o processo de 

interação entre pesquisador e entrevistado configura-se como um ponto favorável para a 

construção conjunta do conhecimento; o interesse dirigido tanto para as ações dos 

participantes, quanto para as interpretações dessas ações. 

Ao discorrer sobre o uso da etnografia, Pinto e Sarmento (1997, p. 27) consideram 

que  

o estudo das crianças a partir de si mesmas permite descortinar outra realidade 
social, que é aquela que emerge das interpretações infantis dos respectivos modos 
de vida. O olhar das crianças permite revelar fenômenos sociais que o olhar dos 
adultos deixa na penumbra ou obscurece totalmente. 
 

Como o foco dessa investigação está colocado na criança, faz-se necessária uma 

compreensão dessa criança a partir de concepções que a considerem como ator do processo 

de investigação. Alguns estudos, principalmente na sociologia da infância (Soares, 2006; 
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Sarmento, 2007, entre outros), vêm resgatando a voz e a ação das crianças, as quais se 

tornaram invisíveis nas investigações que sobre elas tinham sido desenvolvidas ao longo 

do século XX.  

Assim, compreender a condição da criança como ator da sua história requer 

entendê-la e, também, o seu mundo, a partir de seus próprios pontos de vista. Então, 

partindo do pressuposto de que a criança é protagonista de seu próprio processo de 

desenvolvimento (Demartini, 2005; Delgado & Müller, 2005; Soares, 2006), sua 

participação na produção dos dados da pesquisa passa a ser fundamental, de forma a 

superar o argumento da incompetência ou da imaturidade da criança. 

A maior ou menor visibilidade da criança na investigação pode ser compreendida a 

partir de quatro perspectivas propostas por Christensen e Prout (2002): as crianças como 

objeto; as crianças como sujeitos da pesquisa; as crianças como atores sociais (Christensen 

& James, 2000); as crianças como participantes (Alderson, 2005). Nas duas primeiras 

perspectivas, há uma negligência da imagem da criança como ator social, realçando a sua 

dependência e incompetência. As suas vidas são analisadas a partir do olhar do adulto, com 

modelos metodológicos paternalistas. Nas duas últimas perspectivas, há o entendimento 

das crianças como atores sociais, com voz e ação, integradas nos processos de investigação 

dos quais participam em parceria com os adultos. Essas novas formas de desenvolver a 

investigação com as crianças, em busca da construção de conhecimento sobre elas mesmas, 

sustentam e abrem caminho para esse novo paradigma da infância.  

O reconhecimento de que as crianças podem falar de si e relatar suas experiências 

propicia a superação do silêncio e da exclusão, e, consequentemente, a superação da 

concepção de infância como incapacidade ou incompetência. Nesse sentido, ganham 

destaque, atualmente, estudos que procuram compreender as experiências das crianças 
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através de informações construídas com elas (Castro, 2001; Grover, 2004; Carvalho, 

Pedrosa, Beraldo & Coelho, 2004; Souza, 2005). 

Alderson (2005) realizou uma revisão na literatura internacional sobre pesquisas 

que consideram as crianças como co-produtoras de dados de pesquisas. Segundo a autora, 

isso perpassa as concepções sobre as crianças, no sentido de reconhecê-las como sujeitos, e 

envolve aceitar que as crianças podem falar em seu próprio direito e que são capazes de 

descrever experiências válidas.  

A autora afirma que ainda existem alguns obstáculos para a prática da pesquisa que 

considera a criança como co-produtora, já que os adultos têm como parâmetro as noções de 

imaturidade, incompetência e incapacidade, entendendo, por exemplo, que é suficiente 

para o pesquisador o consentimento dos pais e dos professores (lógica adultocêntrica). Para 

superar essas dificuldades é necessário situar a criança como co-pesquisadora e assumir 

uma dimensão ética que garanta o seu direito de consentir ou não participar da pesquisa.  

Sarmento (2003) considera que os pesquisadores devem ser instigados a pensar a 

criança como capazes de interpretar e dar novos sentidos às relações que experimentam 

com o mundo e com os outros (crianças, adultos). Nas pesquisas com crianças, elas são 

frequentemente privadas da condição de atores e os enunciados são sobre elas e não delas. 

A essas crianças vem sendo furtado o direito de falar de si e de expressar as suas 

experiências.  

No Brasil, há, ainda, um extenso caminho a ser trilhado, no que se refere às 

pesquisas que valorizam as crianças como atores do processo de investigação. No campo 

da sociologia da infância, registra-se um avanço na realização de estudos. Um exemplo é o 

trabalho de Corsaro (2005), que afirma que a perspectiva sociológica deve considerar não 

só as adaptações e internalizações dos processos de socialização, mas, também, os 
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processos de apropriação, reinvenção e reprodução realizados pelas crianças. Nesse 

sentido, se as crianças interagem no mundo adulto porque compartilham, negociam e criam 

culturas, é necessário pensar em metodologias que tenham como foco suas vozes, seus 

olhares, experiências e pontos de vista, o que significa abandonar o olhar centrado no 

ponto de vista do adulto e incluir a percepção da inteligibilidade da infância. 

O trabalho desenvolvido por Martins (1993) elege a criança como participante e 

testemunha da sua história, ao reconhecê-la como atora do processo. Segundo o autor, dar 

a palavra à criança nas pesquisas caracteriza o início do novo olhar sobre a participação 

delas nas pesquisas. Considerar o olhar das crianças na investigação, com o intuito de 

compreender como se constitui o seu mundo cultural e qual o lugar da infância, conduz a 

certos cuidados metodológicos na pesquisa. Do ponto de vista metodológico, o pesquisador 

encontra uma indefinição de instrumentos para utilizar no registro das falas de crianças, 

buscando interpretar e compreender seu processo de construção social. Martins mostrou 

que recolher a voz infantil por meio de entrevista, tal qual comumente é concebida, 

mostrou-se insuficiente para a apreensão da totalidade desse fenômeno, por decorrência 

das características das crianças como participantes. Isso demonstra que até em trabalhos 

como os que utilizam entrevistas com crianças (Carvalho et al., 2004; Demartini, 2005; 

Faria, Demartini & Prado, 2005, Alderson, 2005), embora representem um grande avanço, 

ainda não se tem a promoção da criança ao papel de co-construtora dos dados.  

É interessante ressaltar que existem formas de se fazer a criança falar de si que não 

seja a da entrevista: análise de desenhos, registro através de vídeogravações, observações 

participantes, dentre outras. O que importa, considerando o rigor metodológico, é que a 

utilidade do instrumento depende do tipo de pergunta que se pretende responder e da 
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qualidade e adequação dos recursos de amostragem, registro e análise aplicados à coleta 

e interpretação dos dados (Carvalho et al., 2004). 

 

2.3. Procedimentos de coleta e análise dos dados 

2.3.1. A Escola 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública municipal do ensino 

fundamental (do 1º ao 5º ano), que atende 724 crianças de bairros da periferia de uma 

cidade do interior do Estado da Bahia, com 16 turmas distribuídas nos turnos matutino e 

vespertino. 

Em relação ao espaço físico, a escola possui oito salas de aula e uma sala para a 

diretoria, secretaria e coordenação pedagógica. A escola possui, ainda, três banheiros (dois 

para os alunos e um para a direção e para os professores), uma cozinha e um depósito para 

material didático. Para as atividades de recreação, a escola conta com dois pátios, sendo 

um interno e um externo, com uma quadra esportiva onde as crianças brincam na hora do 

recreio ou para realização de atividades festivas.  

A primeira impressão da escola foi de acolhimento, tanto pela sua arquitetura 

quanto pelo envolvimento da direção e dos professores que fizeram parte da pesquisa, os 

quais sempre demonstraram disponibilidade. As visitas constantes à escola, para as 

observações, as filmagens e as entrevistas possibilitaram investigar e conhecer alguns 

aspectos das relações sociais que caracterizavam o cotidiano escolar.  

O quadro docente era constituído de 13 (treze) professoras, sendo que quatro delas 

trabalhavam nos dois turnos. Dessas professoras, oito possuíam curso superior completo 

(Pedagogia), duas estavam cursando Pedagogia e três cursavam o Normal Superior. A 
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coordenadora pedagógica está presente na escola apenas três vezes por semana. Isso 

ocorre porque, na Secretaria Municipal de Educação, cada coordenador é responsável por 

três escolas, num total de vinte e seis.  

Quanto à relação entre a escola e a família, segundo a diretora, a participação dos 

pais só ocorre quando solicitados para reuniões, encontros ou para algum esclarecimento 

ou problema em relação ao comportamento do (a) filho (a).  

 

O Atendimento Psicológico 

 

Inicialmente, em março de 2008, foi realizado um levantamento das crianças que 

poderiam participar do estudo, junto ao Serviço de Atendimento Psicológico, da Secretaria 

de Educação do município, que atende alunos da rede pública do primeiro segmento do 

Ensino Fundamental. 

As crianças selecionadas haviam sido encaminhadas pela escola para atendimento 

psicológico e diagnosticadas pelo serviço como portadoras de dificuldades de 

aprendizagem. Surgiu, então, a necessidade de uma conversa com a psicóloga do Serviço 

de Atendimento Psicológico para obter conhecimento sobre o trabalho desenvolvido, o 

processo de encaminhamento da criança e as atividades realizadas no atendimento 

psicológico. 

O serviço psicológico oferecido pelo município atende desde alunos com quadro de 

depressão encaminhados por psiquiatras até alunos com dificuldades de aprendizagem. A 

sala destinada para esse serviço faz parte das dependências dos Conselhos Municipais. A 

sala é ampla com janelas e contêm uma escrivaninha, cadeiras, sofás com almofadas, 
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brinquedos e material utilizado para avaliação psicológica e pedagógica. O atendimento 

é realizado por uma psicóloga contratada pelo município.  

O procedimento adotado para o desenvolvimento do trabalho de atendimento 

psicológico é o seguinte: inicialmente, as crianças chegam ao setor, em geral, 

encaminhadas pela escola, tendo uma minoria por encaminhamento de pediatras ou por 

iniciativa da mãe. No primeiro atendimento, realiza-se a anamnese com a genitora ou 

responsável. Durante a anamnese, podem ser detectadas algumas necessidades como o 

encaminhamento para o oftalmologista e, principalmente, ao neurologista, dentre outros. 

Os pais recebem a solicitação desses exames e, após a sua realização, devem retornar ao 

setor. Segundo a psicóloga, na maioria das vezes, são as mães que desempenham essa 

função. Também são realizadas atividades lúdicas através de materiais como cara-a-cara, 

cilada, quebra-cabeça, dama, ludo, dominó, resta um, dentre outros, para complementação 

do diagnóstico. 

Após quatro encontros com o aluno, é realizada a devolutiva e entregue, à mãe, um 

relatório a ser encaminhado à escola para que, então, a criança possa ser atendida 

semanalmente. O atendimento, segundo a psicóloga, ocorre apenas uma vez por semana, 

em virtude da grande demanda de alunos e se mantém por um período de 06 a 08 meses, a 

depender do caso. Por fim, o laudo com a avaliação psicológica é encaminhado para a 

escola. 

 

2.3.2. Os Participantes 

Critérios de Seleção 

 

Os critérios adotados para a escolha das crianças foram os seguintes: 
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1) Alunos encaminhados pelas escolas para atendimento psicológico e que foram 

diagnosticados, pelo psicólogo, como crianças com dificuldades de aprendizagem. 

Como a clientela encaminhada para atendimento psicológico é ampla e também 

composta de crianças e adolescentes que apresentam outros problemas, foi feito um 

recorte para crianças com a confirmação, por meio de laudo psicológico, fornecido 

pelo serviço de atendimento psicológico do município, de dificuldades de 

aprendizagem na escrita ou leitura. 

2) Alunos que fizessem parte de escola pública da rede municipal de ensino e que 

estivessem cursando o 2º e 3º ano do Ensino Fundamental. Nesses anos, 

encontram-se crianças na faixa etária que compreende, em parte, uma das fases do 

desenvolvimento em que estão centrados os maiores índices de encaminhamento 

para atendimento psicológico (Souza, 2002).  

3) Ter a participação autorizada através do consentimento dos pais ou responsáveis, 

bem como das próprias crianças. A dimensão ética garante à criança o direito de 

consentir ou não em participar da pesquisa (Kramer, 2002; Alderson, 2005; 

Delgado & Müller, 2005).  

Após a conversa com a psicóloga, e com base nos critérios de seleção da amostra, 

foram identificadas sete crianças que apresentavam o diagnóstico de dificuldades de 

aprendizagem, todas oriundas de uma mesma escola. Como o número de participantes foi 

delimitado em quatro, em face da densidade dos dados para esse estudo, houve a 

necessidade da realização de um sorteio. Os nomes fictícios das crianças foram: Mateus, 

(09 anos), Felipe (10 anos), Gustavo (09 anos) e Fernanda (10 anos).  

 A partir da escolha das crianças foram identificadas as professoras e as mães das 

crianças.  
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As crianças e suas mães  

 

 As informações sobre as crianças e suas mães foram obtidas mediante conversa 

com a psicóloga e entrevistas realizadas com as mães e professoras. 

 

Mateus e sua mãe Ana Lúcia 

Mateus tem nove anos e é repetente do 2º ano. Foi encaminhado para o serviço de 

atendimento psicológico em 2007, mas não teve atendimento. Em 2008 foi novamente 

encaminhado pela escola. Não se apropriou da leitura e da escrita, mas sabe escrever o 

nome. Fruto de uma gravidez não planejada, Mateus nasceu de parto normal, mas demorou 

a chorar. Pesou 1.100 kg, andou com um ano e nove meses, falou muito tarde (a mãe não 

especificou quando). Mateus ainda fala com muita dificuldade. É o primeiro filho. Hoje 

vivem na casa Mateus, a mãe (30 anos), o irmãozinho (07 anos) e o pai (32 anos). Em 

relação aos limites dados quando ele quebrava as regras, a mãe afirmava que batia. Mateus 

briga muito com o irmão. Ele é independente nas atividades diárias, ajuda nas tarefas em 

casa quando a mãe pede. Queixava-se constantemente de dor de cabeça e dores nas pernas. 

Tinha os olhos sempre lacrimejando. A mãe afirmou que depois que fez uso dos óculos ele 

não apresentou mais esses problemas (tem 3.5 graus de miopia e só começou a usar os 

óculos no início de 2009, pois a família não teve condições de comprá-lo quando da 

solicitação da psicóloga). Na escola, Mateus tem muita dificuldade no relacionamento 

social; “briga” constantemente com os colegas. A mãe relatou um episódio, ocorrido em 

2008, em que Mateus chegou em casa com metade do cabelo raspado pelos coleguinhas. 

Ele consegue se expressar verbalmente de forma compreensível, apesar de precisar de um 
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acompanhamento fonoaudiológico. Segundo a psicóloga, Mateus se apropriou dos 

números, das formas, das vogais, consegue fazer a conexão entre algumas letras e formar 

palavras. Apresenta dificuldade na percepção das cores - em alguns momentos ele 

reconhece e em outros não. Mateus demonstra ter noção de tempo e espaço. Nas 

brincadeiras, consegue realizá-las, apesar da dificuldade de atenção devido à inquietude. 

Apresenta iniciativa de falar, buscar, mostrar o que quer. No aspecto afetivo, apresenta 

autoestima baixa. Não tem prazer em realizar as atividades de leitura e escrita. Apresenta 

uma fala infantilizada. Para a psicóloga, a questão familiar, a imaturidade, a necessidade de 

afeto pode estar interferindo no seu desenvolvimento. É uma criança muito impaciente, 

inquieta, não consegue ater-se a uma atividade por muito tempo. Mateus afirma que o pai 

apresenta um comportamento agressivo em relação a ele: o pai bate com uma corda ou 

com a “bainha de facão”. Em algumas falas, apresenta lembranças da época em que 

morava em outros lugares, que o pai batia na mãe. Mas, segundo Mateus, atualmente isso 

não ocorre mais. A mãe também afirmou não existir mais agressão física, mas há 

evidências de ameaças: quando Mateus faz algo errado, o pai fala que vai queimá-lo (ação 

que nunca ocorreu). A mãe afirma que Mateus tem muito medo que isso aconteça e que 

muitas vezes fala que não gosta do pai. Houve a suspeita (por médicos e vizinhos) de que 

Mateus apresentasse Síndrome de Down. Segundo a mãe, essa suspeita fez com que ela 

tomasse a iniciativa de levá-lo para a APAE, mas não houve uma investigação. Mateus foi 

reprovado novamente em 2008 e 2009. 

A mãe de Mateus chama-se Ana Lúcia e tem trinta anos. Tem dois filhos: Mateus é 

o mais velho e o menor tem sete anos – fruto de outro relacionamento. O marido (pai 

biológico de Mateus) trabalha como pedreiro. A mãe trabalha em uma fábrica de calçados, 

das 15h à meia-noite. Uma vizinha cuida das crianças até as 17h, quando o pai chega para 
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alimentar e colocá-las para dormir. Ana Lúcia morava com os avós e, quando da 

descoberta da gravidez, foi expulsa de casa pelo avô. Relatou que passou muita dificuldade 

e fome. Sentia-se muito sozinha, não teve ajuda e a única opção foi ir para a casa de uma 

vizinha onde dormia no chão. Aos oito meses de gravidez, a avó a levou de volta para casa. 

Depois que os avós faleceram, alguns outros membros da família colocaram-na fora de 

casa, alegando que precisavam da casa. Então uma tia interferiu, alegando que, na época 

difícil, quando os avós estavam doentes, foi Ana Lúcia quem cuidou deles. Assim, 

conseguiu a casa que ela tem hoje. Desde o nascimento do filho, era a avó quem cuidava 

de Mateus, pois ela trabalhava, inicialmente, na fábrica de calçados e, quando a avó ficou 

doente, como doméstica. Quando do nascimento de Mateus, não manteve contato com o 

pai do filho. Isso só ocorreu anos depois. Nesse período, teve outro relacionamento e 

nasceu o filho mais novo. Em 2007, a avó faleceu. Concluiu os estudos (ensino médio) no 

período em que precisou sair da fábrica para cuidar da avó que estava doente. Após o 

falecimento da avó, ela voltou a se relacionar com o pai de Mateus e estão vivendo juntos.  

 

Felipe e sua mãe Mariana 

Felipe tem dez anos e é repetente do 2º ano. Foi encaminhado ao Serviço de 

Atendimento Psicológico pela escola, em 2007, devido a problemas na fala e dificuldade 

na leitura e na escrita. Fruto de uma gravidez inesperada, saudável, mas com a mãe 

emocionalmente fragilizada pela rejeição do companheiro e do pai dela, pois na época 

morava com os pais. Felipe foi rejeitado pelo pai. O parto foi cesariana e muito difícil. 

Felipe apresentou uma infecção no umbigo, em virtude do corte do cordão umbilical, de 

difícil cicatrização. Apresentou um desenvolvimento tardio: andou com três anos e falou 

com quatro anos. Ainda tem dificuldade na fala. Foi encaminhado para atendimento 
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fonoaudiológico. A aparência raquítica de Felipe chama muito a atenção: uma criança 

com olhos fundos, muito magro, quieto, lento. Essa aparência não está relacionada à 

alimentação, pois, segundo a mãe ele come muito. Foram realizados exames de laboratório. 

Ele não consegue escutar direito, por isso foi solicitada uma audiometria, mas o laudo não 

confirmou a suspeita. Não reconhece formas e letras, tem muita dificuldade para falar 

(articular as palavras). Felipe tem dois irmãos: o mais velho de doze anos e uma irmã de 

quatro anos. Não mora com a mãe desde os cinco anos. Sempre morou na casa da avó, 

juntamente com os dois irmãos, quatro tios e quatro primos e a mãe até os cinco anos. O 

avô faleceu em março de 2008. Em relação aos limites, estes se restringiam á proibição de 

sair de casa sem autorização. Na relação familiar, é afetivo e tem bom relacionamento 

social. Apresenta momentos de nervosismo quando se sente agredido. Tem conflitos 

freqüentes com o irmão mais velho. Não tem contato com o pai e não pergunta pelo 

mesmo; também não recebe ajuda financeira. Na escola, tem um bom comportamento. Em 

2008, não gostava da professora, pois ela se mostrava nervosa com os alunos, mas gostava 

da professora de 2009. É ajudado nas tarefas escolares pelo irmão ou por uma prima. Não 

se apropriou da noção de tempo. É uma criança muito introspectiva, sempre muito triste. 

Felipe apresenta uma preocupação em guardar as coisas, deixar tudo organizado. Quando é 

cobrado ou se exige algo dele, seu comportamento muda, fica “agoniado”. Quando 

questionado, responde de forma silábica. Segundo a psicóloga, no desenho da família ele 

não se incluiu. Não se apropriou de números e de letras, mas sabe identificar se é par ou 

ímpar quando executa essa brincadeira. Apresenta dificuldade na coordenação motora; 

dificuldade em ouvir; tem muita dificuldade para entender as regras dos jogos e, 

consequentemente uma grande dificuldade em fazer ou participar de uma atividade, de um 

jogo. Isso pode estar relacionado à dificuldade na audição e na fala. Segundo a psicóloga, é 
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uma criança com características de imaturidade, insegurança e inibição. Apresenta 

dificuldades na aprendizagem, desajuste, inadaptação e um quadro de agressividade - uma 

agressividade camuflada. É uma criança que devido à estruturação da família (não mora 

com os pais) apresenta uma necessidade de afeto, sentimento de inferioridade e de rejeição. 

Em algumas situações, Felipe apresenta um sentimento de culpa, fragilidade emocional, 

impulsividade: um quadro de tristeza. A psicóloga identificou, nos desenhos, uma 

tendência à depressão. É uma criança muito tímida, muito desconfiada. Felipe foi 

reprovado novamente em 2008 e 2009. 

A mãe de Felipe chama-se Mariana e tem trinta e um anos. Tem três filhos (um 

menino de 12 anos, Felipe de 10 anos e uma menina de 04 anos). Morava com os pais na 

época da gravidez e só saiu quando foi morar com outro companheiro. Nessa época, Felipe 

estava com cinco anos. Felipe ficou morando com os avós. Mariana não completou o 

ensino fundamental e não trabalha. Atualmente, mora sozinha em uma casa próxima à 

residência da mãe. Faz alguns bicos (mesmo questionada, ela não especificou quais “bicos” 

seriam estes) e, com o dinheiro que consegue, ajuda nas despesas das crianças. Sempre 

visita os filhos, mas quem cuida das crianças é sua mãe que tem 75 anos e é aposentada.   

 

Gustavo e sua mãe Claúdia 

Gustavo tem nove anos e é repetente do 2º ano. Foi encaminhado para o serviço de 

atendimento psicológico pela escola, em 2008, com queixa de dificuldades de 

aprendizagem na leitura e na escrita. Gustavo é fruto de uma gravidez inesperada em um 

período de muita inquietação e discussão em casa. Veio de um parto normal, fácil, mas 

demorado. Chorou rápido e nasceu saudável. A mãe o amamentou por apenas um mês. A 

mãe percebeu que ele apresentava pouco movimento no braço esquerdo. Aos três anos, 



 

 

82 
sofreu um derrame facial. Na época, foi solicitada uma avaliação neurológica, mas ele 

não pode fazer (estava com febre no dia do exame) e não puderam viajar depois. Após esse 

fato, Gustavo se mostrou mais lento, com maior dificuldade para pensar e falar; esquece as 

coisas com mais facilidade. Ocorreu uma alteração no comportamento, pois passou a ficar 

mais irritadiço e nervoso. É uma criança que chora com facilidade. Sente medo de escuro - 

não consegue fazer nada se estiver no escuro. Com dez anos apresentou um quadro de 

febre, vômito e teve uma convulsão. Gustavo mora com a avó materna, uma irmã (oito 

anos, filha de um segundo companheiro) e quatro primos. A mãe se separou do 

companheiro quando Gustavo estava com oito meses. Gustavo mostra sentir muita falta do 

pai. Falou com o pai por telefone quando estava com seis anos. A partir de então, não teve 

qualquer outro contato com ele. A mãe diz que Gustavo apresentava alguns 

comportamentos como: quando se chateava ou estava irritado ficava embaixo da cama e 

chamava muito pelo pai: Vem pai! Vem ver eu! Sempre falava para a mãe e para a avó que 

ele sonhava muito com o pai. Isso demonstra que o pai deixou marcas na vida dele. Em 

relação aos limites, quando faz coisas erradas, Gustavo raramente apanha, mas algumas 

vezes a mãe já chegou a bater. Porém, na maior parte das vezes, a mãe tenta conversar com 

ele. Gustavo tem um bom relacionamento com a irmã, mas brigam de vez em quando. É 

afetivo com a mãe e com a avó. Ainda apresenta enurese noturna, algumas vezes. Em 2008 

ele não gostava da escola. Segundo a mãe, ele ainda não sabe ler e escrever; é 

desatencioso, muito disperso. É uma criança que evita discutir, brigar, mas demonstra 

saber se defender. Gustavo apresenta queixa de cefaleia, dor nas mãos e no corpo, 

principalmente à noite, o que dificulta seu sono. Gustavo foi encaminhado para um 

oftalmologista, um neurologista e um reumatologista. Segundo a psicóloga, Gustavo é 

extremamente tímido, introvertido. Apresenta uma autoestima baixa. Não tem 
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conhecimento do alfabeto. Quando faz alguma atividade, tem necessidade de que 

alguém confirme. É uma criança que precisa de incentivo para realizar as atividades. Tem 

medo de errar e ser criticado; tem muita resistência, não se arrisca. Reconhece poucos 

números, formas, cores, letras, com exceção das vogais. Escreve espelhado. Em algumas 

atividades mostra ter muito prazer, por exemplo, tudo que ele tem que construir como os 

blocos de encaixe, ele o faz com muito prazer. Mas tudo que está relacionado a ler, a 

escrever, mesmo que seja em jogos, ele mostra resistência. Gustavo não fala sobre o que 

deseja ser e sim a aspiração da mãe que é a de que seja advogado. Vê-se apático diante da 

vida e confuso no tempo (quando questionado sobre o tempo, ele tem dificuldade em 

responder). Percebe-se, nas respostas, que tem medo de errar, o medo de arriscar, de não 

responder o correto. É como se houvesse uma exigência muito grande dele para consigo 

mesmo. Gustavo fala que as pessoas em casa são nervosas, que a irmã e a mãe são 

nervosas. Fala que o pai não se lembra dele. Sob pressão, Gustavo não sabe lidar com as 

situações. Apresenta dificuldade de contato com outras pessoas, insegurança e 

desconfiança. Nos desenhos realizados com a psicóloga, não incluiu a mãe e ele próprio, 

mas incluiu o pai. A avó relata que Gustavo faz, no quintal, arapucas (armadilha para pegar 

passarinho) e carrinhos com caixas de papelão. É uma criança muito afetiva, tem muito 

ciúme da irmã. Segundo a avó ele é autoritário com a mãe. Sempre externa o desejo de ver 

o pai. A mãe fala que ele tem que aprender a escrever e fazer uma carta para o pai. A 

família do pai não dá o endereço, por isso não tem como entrar em contato. Os primos e a 

irmã debocham dele dizendo que ele é burro e que não sabe escrever. Gustavo foi 

reprovado novamente em 2008 e 2009. 

A mãe de Gustavo chama-se Cláudia e tem vinte e oito anos. Tem dois filhos 

(Gustavo de nove anos e uma menina de 06 anos). Trabalha como empregada doméstica. 
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Separou-se do pai de Gustavo quando ele estava com oito meses. Sempre apresentou 

dificuldades na aprendizagem, por isso parou os estudos. Atualmente é Cláudia quem arca 

com as despesas da família. Mora com a sogra (está no terceiro relacionamento) e todos os 

dias, às 17h, vai à casa da mãe para cuidar dos filhos e só retorna por volta das 20h. Diz 

morar na casa da sogra porque não há lugar para dormir na casa da mãe. A avó de Gustavo 

tem 59 anos e cuida dos netos, mas tem uma saúde fragilizada.  

 

Fernanda e sua mãe Lúcia 

Fernanda tem dez anos e é repetente do 2º ano. Foi encaminhada para o serviço de 

atendimento psicológico, pela escola, por causa da dificuldade de aprendizagem na leitura. 

Fruto de uma gravidez planejada, tranquila, saudável, nasceu de parto normal. Andou com 

oito meses. Aos três anos ela teve uma convulsão e ficou internada por oito dias no 

hospital. A mãe acha que após esse episódio da convulsão o comportamento de Fernanda 

mudou muito, pois era uma criança mais tranquila. Mora com a mãe, o pai e uma irmã 

mais velha (quatorze anos). Em relação aos limites, a mãe diz que dialoga com ela e a 

coloca para ficar sentada no sofá de castigo. Fernanda se queixava muito de dor de cabeça 

e dores nos olhos. Fez exame oftalmológico, mas não precisou de óculos. Na escola, 

Fernanda é quieta e nunca teve queixa de desrespeito ou brigas. A mãe afirma que nunca 

percebeu a dificuldade da filha, mas considerava-a preguiçosa para estudar. Fernanda 

sempre se queixava muito da professora de 2008 - não tinha vontade de ir à escola e dizia 

que a professora era chata. É a irmã quem ajuda Fernanda nas tarefas escolares, mas isso 

ocorreu depois que ela parou de ir à aula de reforço. Diz que a irmã não tem paciência ao 

ensiná-la, que a xinga e que quando a irmã grita ela reage. A mãe retirou-a das aulas de 

reforço, após descobrir que ela estava faltando. Em 2009, retornou para essas aulas. No 
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relacionamento familiar, ela é obediente e carinhosa com a mãe e com o pai, mas briga 

muito com a irmã. Segundo a psicóloga, Fernanda é uma criança que apresenta uma fala 

organizada, mas é muito inquieta e dispersa. Tem uma boa coordenação motora, reconhece 

números e letras. Outro aspecto que chama atenção no comportamento de Fernanda é a 

questão da desvalorização do outro. Ela sempre menospreza o outro. Nas relações de 

amizade, ela sempre menospreza os colegas, com exceção da irmã, a qual admira muito e 

supervaloriza. Mas em relação a si mesma, apresenta uma baixa autoestima. Ela sempre 

coloca: quando eu crescer eu vou ser igual a minha irmã! É orientada no tempo. Em 2008, 

Fernanda foi aprovada para o 3º ano e em 2009 para o 4º ano. 

A mãe de Fernanda chama-se Lúcia, tem trinta e cinco anos e duas filhas (uma 

menina de 14 anos e Fernanda de 10 anos). É casada e mora com o marido. Trabalha numa 

fábrica de calçados das 00h às 07h. O marido trabalha em um frigorífico durante o dia. 

Estuda na quinta série, à noite, numa turma de Jovens e Adultos. Fernanda a acompanha 

todos os dias à escola. Ela dorme durante a manhã, enquanto Fernanda está na aula de 

reforço e à tarde quando ela vai para a escola. Muitas das atividades são realizadas pela 

filha mais velha, inclusive o cuidado com Fernanda. 

 

As professoras 

Luíza 

Luíza tem trinta e sete anos e é casada. Tem duas filhas. Ensina há doze anos no 

primeiro segmento do ensino fundamental. Fez o curso de formação técnica do magistério 

e concluiu o curso de Pedagogia há quatro anos. Foi professora de todas as quatro crianças 

em 2008. A turma era composta de vinte e oito alunos, mas a frequência variava entre 

dezoito e vinte e três. Considera sua relação com as crianças muito difícil, pelo fato de elas 
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terem muitas dificuldades na aprendizagem. Para Luíza, muitos dos problemas de 

aprendizagem das crianças estão relacionados à questão familiar. Afirma que as 

dificuldades das crianças em aprender são as seguintes: Fernanda – leitura; Mateus, 

Gustavo e Felipe – leitura e escrita. Para Luíza, o trabalho fica mais difícil por não ter o 

apoio da escola e da família (acompanhamento das atividades escolares). Em sala de aula, 

Luíza sempre se mostrava apática ou irritadiça com os alunos. Em algumas atividades, 

ficava impaciente com os alunos e os ameaçava de expulsão; em muitos momentos, a 

impaciência chegava à agressividade na forma de lidar com as crianças. O que chamou a 

atenção, desde os primeiros dias de observação, foi o fato de Luíza não realizar a correção 

das atividades de casa coletivamente. A correção ocorria mediante um visto dado no 

caderno das crianças, à medida que estas eram chamadas à mesa para mostrar a tarefa. 

Outro comportamento observado é que ela, habitualmente, não fazia a leitura para as 

crianças do que escrevia no quadro negro. Ora, nem todas as crianças da sala sabiam ler. 

Também não tinha um controle na condução das atividades de modo que as crianças 

detivessem atenção nas tarefas. Estas sempre estavam perambulando pela sala de aula, 

mostravam-se apáticas e não apresentavam interesse em aprender. Em muitas vezes as 

atividades, bem como os conteúdos, não eram explicados às crianças. Essa explicação só 

existia quando as crianças questionavam.  

 

Júlia 

Júlia tem quarenta e nove anos. É casada e tem uma filha. É professora há trinta e 

um anos. Trabalhou quatorze anos no meio rural com classes multisseriadas e há dezesseis 

anos ensina na mesma escola. Em 2008 concluiu o curso Normal Superior para os anos 

iniciais. Foi professora de Gustavo, Felipe e Mateus em 2009. A turma era composta de 
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trinta e dois alunos, mas a frequência variava entre vinte e cinco e vinte e sete crianças. 

Considera sua relação com as crianças muito boa. Em sala de aula, Júlia se mostrava 

atenciosa com as crianças, sempre preocupada com o bem-estar e a aprendizagem delas. 

Júlia sempre iniciava as atividades fazendo a correção da tarefa de casa de forma coletiva. 

Apresentava uma atuação pedagógica criativa que favorecia a aprendizagem das crianças, 

com a inclusão de jogos e brincadeiras no cotidiano da sala de aula. Mostrava-se alegre e 

orientava as crianças nas atividades, quando solicitada. Um comportamento que também 

chamou a atenção foi o fato de Júlia elogiar as crianças, em sala de aula, mesmo quando 

elas não conseguiam realizar a tarefa corretamente.  

 

Carla 

Carla tem quarenta e três anos. É casada e tem dois filhos. É professora, há dezoito 

anos, do ensino fundamental. Atualmente, cursa Pedagogia. Em 2009, foi lecionar na 

escola no turno vespertino e foi a professora de Fernanda. A turma era composta de trinta 

alunos, mas a frequência variou entre vinte e seis e vinte e oito crianças. Considera sua 

relação com as crianças muito boa. Em sala de aula, Carla se mostrou atenciosa com as 

crianças. Carla sempre iniciava as atividades fazendo a correção da tarefa de casa de forma 

coletiva. Também apresentou uma atuação pedagógica criativa que favorecia a 

aprendizagem das crianças, com a inclusão de músicas, jogos e brincadeiras nas aulas. As 

crianças se mostravam participativas na execução das atividades.  
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2.3.3. Instrumentos  

 

Para a coleta dos dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: observação 

com recurso do diário de campo, vídeogravação, autoscopia e entrevista semi-estruturada. 

 

Observação 

A observação dos participantes (professoras, mães e crianças) em interação foi 

realizada, de forma a obter dados sobre como se processaram as relações desses adultos 

com as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem. Durante as sessões de 

observação, ocorreram conversas informais com as crianças, com as professoras, com as 

mães, além de outras pessoas que estiveram presentes nas situações observadas, tais como 

avós e irmãos.  

No diário de campo, foram registrados os comentários analíticos a respeito das 

observações, das vídeogravações, das entrevistas e de cada sessão autoscópica, a partir das 

impressões e reflexões da pesquisadora.  

 

Vídeogravação 

A tecnologia de vídeogravação é bastante adequada para o registro e investigação 

de fenômenos nos quais intervém o movimento; fenômenos complexos formados pela 

interferência de múltiplas variáveis, muitas das quais atuam simultaneamente. Desse modo, 

a vídeogravação permite registrar, até mesmo, acontecimentos fugazes e pouco 

perceptíveis que muito provavelmente escapariam a uma observação direta (Ferrès, 1996).  

Em relação à vídeogravação, Meira (1994, p. 61) afirma que “o registro das 

atividades humanas em vídeo apresenta-se como uma ferramenta ímpar para a investigação 
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microgenética de processos psicológicos complexos, ao resgatar a densidade de ações 

comunicativas e gestuais”. Considera, ainda, como uma técnica que permite a construção 

de uma representação do real, incluindo espaço, tempo, objetos, personagens, assim como 

de seus movimentos, suas ações e suas interações. No caso do registro de interações 

sociais, pelo qual se considera o comportamento de todos os participantes, Dessen e Murta 

(1997) colocam que o uso da gravação em vídeo mostra-se um recurso muito valioso. 

 Pino (2005) considera que o registro em vídeo tem a vantagem de permitir que a 

observação possa perpetuar-se e ser reproduzida tantas vezes quantas forem necessárias 

para realizar sua interpretação, a qual é dinâmica, como dinâmica é a percepção do objeto 

observado, o que possibilita a emergência de aspectos novos. O registro em vídeo permite 

fazer não só observações muito mais longas e detalhadas que as feitas no ato do registro, 

como também observações novas, pois novas são as situações em que cada exposição aos 

dados registrados coloca o pesquisador. 

Nesse sentido, a filmagem revelou-se como instrumento que, ao invés de congelar 

momentos, buscou capturá-los através de som, imagem e movimento integrados, 

assumindo que a imagem sozinha não representa o panorama pesquisado, mas pode ser 

vista num conjunto, de forma a favorecer o desvendamento da intrincada rede que constitui 

a produção de sentidos (Macedo et al, 2004).  

 

Autoscopia 

A autoscopia viabilizou, com o recurso de vídeogravação das situações do 

cotidiano, a análise dessas situações e autoavaliação feita pelas crianças. Os dados 

referentes a como a criança se percebe e o quanto a ação do outro interfere na subjetividade 

da criança foi investigada através dessa técnica. O material foi analisado posterior à ação, 
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sendo submetido à apreensão do processo reflexivo das crianças, capturado através de 

suas verbalizações durante a análise das cenas vídeogravadas. A opção pela autoscopia, 

além de contemplar o registro das relações vivenciadas em sala de aula e as verbalizações 

das crianças a respeito do vivido, deveu-se também ao fato de a vídeogravação constituir-

se numa forma de registro da imagem que conserva algo que já é passado, mas que é 

restituído para o presente.  

A autoscopia está associada historicamente à ideia de autoconhecimento. A palavra 

autoscopia é composta pelos termos auto e scopia. O primeiro trata de uma ação realizada 

pelo próprio sujeito e o segundo refere-se a objetivo, finalidade, meta alvo ou mira (Sadalla 

& Larocca, 2004).  

No Brasil, pesquisadores como Meira (1994), Sadalla (1998), Tassoni (2000, 2008), 

Sadalla e Larocca (2004), Tosta (2006), Colombo (2007) utilizaram o procedimento 

autoscópico em seus projetos no campo da educação para a reflexão do professor, como 

um processo de formação.  

O estudo de Tosta (2006) objetivou investigar se a utilização do procedimento da 

autoscopia poderia propiciar condições ao professor de repensar e reorganizar seus 

conceitos e ações pedagógicas através dos desenhos elaborados pelas crianças. Este 

procedimento consistiu nas vídeogravações do sujeito em sua prática pedagógica cotidiana, 

com sessões posteriores à filmagem para que este fizesse comentários a respeito das 

imagens. O procedimento da autoscopia revelou-se uma interessante possibilidade de auto-

avaliação da prática da professora, por meio da análise das imagens filmadas, de 

questionamentos acerca das significações das imagens e dos diálogos entre professora e 

pesquisadora, que suscitaram, mediante o grafismo infantil, reflexões a respeito de sua 

prática educativa e reestruturação de suas atividades pedagógicas. 
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Tassoni (2008) também utilizou o procedimento da autoscopia para registrar a 

dinâmica interativa da sala de aula. Durante as sessões de autoscopia, os sujeitos eram 

incentivados a fazer comentários a respeito das práticas pedagógicas, envolvendo a atuação 

dos professores, Através de tais comentários, emergiram os sentidos atribuídos pelos 

sujeitos às práticas pedagógicas da sala de aula, envolvendo as formas de o professor 

ajudar o aluno, formas de o professor falar com o aluno, atividades relevantes destacadas 

pelos alunos, outras aprendizagens indo além dos conteúdos, formas de o professor corrigir 

e avaliar, aspectos da prática pedagógica que repercutem na relação do aluno com o objeto 

de conhecimento, a própria relação do professor com o objeto de conhecimento e os 

sentimentos e percepções dos alunos em relação ao professor. 

Nota-se, portanto, que a autoscopia é empregada como uma ferramenta que busca 

possibilitar, ao sujeito, apropriar-se de informações até então desconhecidas sobre ele 

mesmo, sobre suas atuações e sobre as situações que vivencia. A autoscopia, ao atuar como 

mediadora, nos termos da psicologia histórico-cultural, pode representar uma ferramenta 

que deverá propiciar às crianças uma confrontação com suas vivências escolares, de modo 

a poder avaliá-las e se posicionar diante delas. Nesse sentido, a autoscopia pode ser 

considerada, simultaneamente, uma ferramenta de caráter material, ao fazer uso de uma 

nova tecnologia e instrumento, a câmera de vídeo, e de caráter psicológico, ao permitir ao 

participante filmado observar-se de forma até então inusitada. 

Caracteriza-se, então, como uma nova técnica que possibilita o desenvolvimento de 

habilidades como a atenção, a observação mais apurada, a leitura e a interlocução com a 

imagem, habilidades que podem possibilitar às crianças ampliar e redimensionar os seus 

olhares para a sua subjetividade (Linard, 1980; Ferrès, 1996).  
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A autoscopia supõe dois momentos essenciais: a vídeogravação propriamente 

dita da situação a ser analisada e as sessões de análise das cenas filmadas. O interesse para 

o uso desse recurso consistiu, sobretudo, na análise que a criança poderia realizar, ao 

confrontar-se com a imagem de si na tela e com as situações vivenciadas. Na autoscopia, 

realizam-se vídeogravações das situações investigadas, e, na sequência, o sujeito assiste ao 

material e tece comentários sobre o que vê, num processo de autorreflexão. Segundo 

Sadalla e Larocca (2004), a função autoavaliadora contida na autoscopia implica 

contemplação e consequente reflexão sobre o próprio comportamento. “O material 

vídeogravado é submetido a sessões de análise a posteriori da ação, [e possibilita] a 

apreensão do processo reflexivo do ator (ou atores), através de suas verbalizações durante a 

análise das cenas vídeogravadas” (p. 419). Ainda, para as autoras, “o encontro objetivado 

consigo, por meio do vídeo, torna-se um instrumento para provocar verbalizações mediante 

o conflito que se instala entre a imagem e o eu subjetivo e (...) a possibilidade de promover 

articulações entre elementos envolvidos nos registros” (p. 422).  

Segundo Leite e Colombo (2006) alguns aspectos são fundamentais no 

procedimento da autoscopia: além da participação ativa dos sujeitos, apontam como 

essencial, no processo de obtenção das informações relevantes, a participação do 

pesquisador para “garantir as condições interacionais e dialógicas com os sujeitos” (p. 

126). Defendem como essencial, nesse procedimento metodológico, a habilidade de 

intervenção do pesquisador, no momento certo e de maneira que não seja percebido pelo 

sujeito como um entrave para o seu processo de expressão. Destacam, assim, relevância no 

preparo do ambiente e do material a ser apresentado durante as sessões de autoscopia. 
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Entrevista  

A entrevista tem sido apontada, na literatura, como um procedimento que auxilia na 

construção do corpus da pesquisa, especialmente quando se deseja conversar com crianças 

sobre determinado fenômeno ou situação (Carvalho et al., 2004; Demartini, 2005; Faria, 

Demartini & Prado, 2005, Alderson, 2005). Segundo Carvalho et al. (2004), uma das 

justificativas para a entrevista com crianças ser pouco explorada dá-se pelo fato de se 

pensar a criança como um sujeito incapaz de falar sobre “suas próprias preferências, 

concepções ou avaliações” (p. 292), fato este cada vez mais questionado pelos 

pesquisadores. Principalmente na entrevista com crianças, consideram-na como sendo 

pouco utilizada na literatura. As autoras argumentam que a qualidade do dado colhido 

depende, dentre outros fatores, da qualidade da relação entre o entrevistador e o 

entrevistado. Consideram, principalmente, a disponibilidade e motivação da criança para 

esse tipo de instrumento de coleta de dados, desde que condições favoráveis de interação 

sejam oferecidas. A entrevista pode ser útil nos estudos em que se deseja apreender as 

concepções e/ou percepções das crianças sobre determinado fenômeno ou situação. 

As experiências das crianças estão, agora, sendo compreendidas através do uso de 

informações construídas diretamente com elas, como mostram alguns estudos citados 

anteriormente. O estudo de Sólon (2006) objetivou conhecer a perspectiva da criança sobre 

seu próprio processo de adoção, assumindo-a como colaboradora da pesquisa. A autora 

conversou individualmente com três crianças entre seis e sete anos, que vivenciaram uma 

adoção tardia, durante seis encontros domiciliares. Os pais adotantes também foram 

entrevistados durante uma das visitas. O corpus da pesquisa foi composto pelas narrativas 

produzidas durante as conversas com as crianças, entrevistas com os pais e notas de 
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campo. Segundo a autora, ao narrar, as crianças apreendem sobre si e constroem 

significados.  

 

2.3.4. Procedimentos  

 

A coleta de dados em uma perspectiva histórico-cultural, segundo Rossetti-Ferreira, 

Amorim e Silva (2004), objetiva a apreensão de vários elementos presentes em 

determinadas situações interativas que possibilitem a análise dos significados e sentidos 

nelas evidenciados. 

Para a coleta de dados, num primeiro momento, a pesquisadora, utilizou um diário 

de campo como auxílio para uma melhor delimitação e focalização dos objetivos do 

estudo, instrumento que continuou como registro de dados até o final da investigação. Nas 

diversas visitas à escola, a pesquisadora pode participar das atividades das crianças e 

avaliar as possibilidades ou a viabilidade da fala das crianças a serem obtidas pelas 

entrevistas e pelas vídeogravações. Através dessa observação, pretendeu-se, também, 

buscar uma familiarização com a escola e com os participantes. Nesse período de dois 

meses, buscou-se observar os participantes em várias situações, conversar informalmente 

com as crianças, com as mães e com a professora, conhecer a dinâmica de funcionamento e 

da estruturação das relações estabelecidas na instituição. Também foram realizados 

encontros com os familiares responsáveis pelas crianças, com as crianças e com as 

professoras, a fim de que fossem esclarecidos os objetivos e os procedimentos do projeto, 

atendendo às normativas referentes aos cuidados éticos da pesquisa com humanos.  

Em 2008, fez-se a seleção das crianças que participariam do estudo, no Serviço de 

Atendimento Psicológico do município. Após essa seleção, realizou-se uma visita à 
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Secretaria da Educação do município para obter autorização para realização da 

investigação e, em seguida, um contato com a direção da referida escola para os 

esclarecimentos sobre os procedimentos da pesquisa. No Apêndice F apresentam-se, a 

título de exemplo, notas extraídas do diário de campo escolhidas aleatoriamente. 

Durante os anos de 2008 e 2009 foram observadas as relações adulto/criança no 

contexto escolar (sala de aula). A observação em sala de aula ocorreu entre 08h e 11h, 

diariamente durante o mês de março. A princípio, a coleta de dados ocorreria no ano de 

2008, mas, como três das crianças foram reprovadas e uma aprovada, decidiu-se 

acompanhá-las por mais um semestre em 2009. Esse acompanhamento permitiu a inclusão 

de mais duas professoras (Júlia e Carla) e também a ampliação dos dados, uma vez que 

variações no contexto escolar poderiam ser investigadas para complementação dos dados 

iniciais. As crianças Mateus, Gustavo e Felipe ficaram com a professora Júlia e Fernanda 

com a professora Carla. Nas duas primeiras semanas, realizou-se a observação para 

familiarização do contexto e dos participantes e a partir da terceira semana, a realização 

das vídeogravações.  

O registro no diário de campo ocorreu desde o início até o término da coleta de 

dados, em todas as visitas semanais à instituição e à casa das crianças. Sempre que 

necessário (quando da existência de informações prestadas pela professora, mães ou 

crianças) faziam-se anotações dos momentos de vídeogravações e sessões autoscópicas 

complementando as informações que estavam sendo registradas.  

Utilizou-se, para a vídeogravação, uma câmera Sony DCR-HC52 fixada em um 

tripé para a filmagem das situações do cotidiano escolar envolvendo as crianças e as 

respectivas professoras. A câmera localizou-se na parte de trás da sala de aula, em um 

ângulo capaz de focalizar as crianças e a professora. Na escola, foram realizadas sessões 
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com duração de uma hora e trinta minutos a duas horas, sempre no período inicial da 

aula (08h), pois, após o horário do recreio, ocorre a cópia dos deveres a serem realizados 

em casa, atividade pouco propícia para evidenciar as relações que se pretendia focalizar. O 

equipamento era instalado antes dos alunos e da professora entrarem na sala de aula. O 

número de sessões foi determinado pela saturação, ou seja, repetição de tipos de relação. 

Das filmagens, foram extraídas cenas de situações que, de acordo com três 

julgadores em concordância, apresentaram atos com e sem violência psicológica, 

utilizando, para as cenas de violência psicológica, a definição do Ministério da Saúde: 

“constitui toda forma de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobranças 

exageradas, punições humilhantes e utilização da criança ou do adolescente para atender às 

necessidades psíquicas dos adultos” (Brasil, 2002, p. 13). 

As cenas sem atos de violência psicológica foram selecionadas a partir da 

categorização de episódios que indicassem ações voltadas para a orientação, apoio e por 

tentativa de superação dos problemas por parte das professoras. As cenas foram, então, 

editadas para serem apresentadas para cada criança. Essa etapa demandou tempo, havendo 

a necessidade de contratação de um profissional para a edição dos vídeos com as cenas 

selecionadas. No Apêndice G apresentam-se, a título de exemplo, algumas das cenas 

editadas, escolhidas aleatoriamente. 

Com o material já selecionado e editado, deu-se início às sessões de autoscopia, 

realizadas no consultório psicológico do Serviço de Atendimento, para facilitar a 

participação da psicóloga na condução das cenas e dos questionamentos que foram 

realizados com as crianças. Não foi objetivo dessa investigação que a autoscopia 

privilegiasse a autoanálise, o que poderia mobilizar emocionalmente as crianças. A 
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psicóloga fez a supervisão das sessões de autoscopia, para intervir caso houvesse 

necessidade, de forma que não ocorressem prejuízos psicológicos para as crianças. 

Nas sessões de autoscopia, as cenas foram, então, apresentadas à criança, 

solicitando que se manifestasse sobre elas. Quando da apresentação das cenas, era 

realizada a entrevista com a criança, gravada em vídeo, sempre na presença da psicóloga. 

O recurso da vídeogravação, também para as sessões de autoscopia, possibilitou registrar 

não só o que era dito, mas também expressões faciais e gestos emitidos no momento em 

que a criança se via frente às cenas vividas em sala de aula. Assim, foi possível registrar, 

além do relato verbal da criança, outros indícios dos efeitos da mediação pela professora. A 

entrevista, realizada nas sessões de autoscopia, ocorria em forma de “conversa aberta”, 

sempre dirigida para a obtenção da imagem que a criança tem de si, e da relação professor-

aluno, mas partindo das manifestações da própria criança diante das cenas. Era, 

principalmente, nesses momentos que as questões elaboradas anteriormente, através da 

análise cuidadosa do material imagético filmado, foram compartilhadas com a criança. As 

questões eixo das quais derivaram as perguntas feitas às crianças versavam sobre a visão 

delas sobre as ações das professoras e sobre si. Simultaneamente à questão apresentada à 

criança, voltava-se à cena que suscitara a pergunta e lhe pedia que a observasse 

atentamente.  

Ao observarem a situação vivenciada e suas imagens na tela, as crianças emitiam 

comentários a respeito, a partir da ação intencional da pesquisadora, a qual desempenhou 

um papel de mediadora, orientando o olhar das crianças para as cenas selecionadas, 

destacando posturas, ações e falas que poderiam suscitar comentários importantes. Assim, 

poder-se-ia captar o que as crianças sentiam e o que percebiam das situações vivenciadas.  
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Com esse procedimento, as sessões autoscópicas duravam de trinta minutos a 

uma hora. Em algumas sessões, no momento em que as crianças mostravam inquietude ou 

não queriam mais ver as cenas, sempre era sugerida a possibilidade de interrupção da 

sessão, cabendo à criança decidir se queria ou não continuar a atividade. Com Gustavo e 

Felipe, esses momentos de interrupção ocorreram com uma frequência maior. Segundo 

Sólon (2006), o diálogo e a escuta envolve uma observação participativa que pressupõe 

assistir, ouvir, refletir e se envolver com a criança em atividades diversas, muitas vezes, 

propostas pela própria criança. Por isso, à medida que as crianças solicitavam que a 

atividade fosse encerrada, estas foram atendidas. No Apêndice H, apresenta-se, a título de 

exemplo, a transcrição de algumas das sessões de autoscopia, escolhidas aleatoriamente. 

As entrevistas com as mães e as professoras foram realizadas individualmente em 

horários e locais marcados pelas participantes. Foram semi-estruturadas, com um roteiro de 

questões elaborado a partir das situações/cenas identificadas a partir dos objetivos da 

pesquisa. No discurso desses participantes, foram apreendidas suas significações acerca das 

causas e consequências atribuídas pelas professoras e mães às dificuldades de 

aprendizagem. Foram necessárias duas entrevistas para cada um dos participantes, à 

medida que algumas questões surgiam após a transcrição dos dados.  

As transcrições das fitas com as cenas filmadas nas situações de sala de aula das 

crianças e das sessões autoscópicas gravadas em vídeo, os comentários feitos após cada 

sessão autoscópica e registrados no diário de campo e o registro das entrevistas realizadas 

com os participantes constituíram todo o material que foi analisado.  

Na sequência, procedeu-se a leitura do material, repetidas vezes, procurando 

familiarizar-se e se apropriar do mesmo com o objetivo de identificar e organizar os eixos 

temáticos e as categorias de análise. Estes se referiram às situações mais recorrentes 
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surgidas no material sob análise e foram estruturados de forma a possibilitar uma 

organização do material que conduzisse à compreensão dos objetivos da pesquisa. Nesta 

pesquisa, este procedimento se constituiu em um processo minucioso de análise das 

transcrições das sessões autoscópicas, entrevistas e diário de campo. 

 

2.4. Procedimentos Éticos 

 

 O presente projeto foi submetido à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal da Bahia - UFBA. Para esclarecimento e informações sobre a 

pesquisa e o uso do material, os participantes receberam e assinaram uma cópia do termo 

de consentimento no primeiro contato com a Diretora da escola (Apêndice A), com as 

mães (Apêndice B), com as professoras (Apêndice C) e com as crianças (Apêndice D), 

após a apresentação dos objetivos do trabalho e a garantia do uso dos dados restrito à 

pesquisa. 

 Todos os participantes receberam nomes fictícios, criados por eles, visto que as 

identidades dos sujeitos devem ser protegidas, para que a informação não lhes cause 

qualquer tipo de constrangimento, transtorno ou prejuízo.  

Para as sessões de autoscopia e para as conversas com as crianças, além do 

consentimento dos pais ou responsáveis, era indispensável o consentimento verbal e escrito 

das crianças (Apêndice D).  
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados a serem apresentados foram construídos através das observações, das 

entrevistas, das vídeogravações e das sessões de autoscopia e estão estruturados em três 

eixos temáticos:  

a) Significações construídas pelas professoras e mães sobre causas e 

consequências das dificuldades de aprendizagem. 

b) Ações das professoras que se caracterizam por ajuda e tentativa de superação 

das dificuldades de aprendizagem e violência psicológica no cotidiano escolar. 

c) Visão das crianças sobre as ações das professoras e sobre si. 

 

3.1. Significações construídas pelas professoras e mães sobre 

causas e consequências das dificuldades de aprendizagem 

 

3.1.1. As significações sobre as causas das dificuldades de aprendizagem 

 

Das respostas das professoras e mães às questões sobre as causas das dificuldades 

de aprendizagem foram extraídas três grandes categorias:  

1. Questões centradas na criança 

a) cognitivas; 

b) orgânicas; 
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2. Questões centradas na família  

a)  carência de afeto na família; 

b)   tipo de estrutura familiar e 

c)  falta de acompanhamento familiar na vida escolar do filho. 

3. Questões centradas na escola   

a) alfabetização 

b) questões estruturais da escola e formação profissional 

 

As falas das participantes confirmam a adoção de posturas enraizadas numa 

concepção patológica do fracasso escolar e que impõe sobre a criança a culpa pelos 

problemas escolares apresentados. Essa ideia confirma os estudos de Patto (1990); Collares 

e Moysés (1996) e Moysés (2001) sobre o processo de patologização dos problemas de 

aprendizagem. 

 

1. Questões centradas na criança 

 

a) Questões cognitivas 

 Foram incluídas, nessa categoria, as causas que, segundo as professoras, estão 

relacionadas a memória, atenção, concentração, interesse, inteligência etc. O déficit nesses 

processos estariam, na percepção das professoras, na base das dificuldades que os alunos 

apresentam na realização das atividades que lhes são exigidas na escola e configurariam 

um atraso em relação aos colegas do mesmo ano escolar ou da mesma faixa etária.  

A professora Carla, referindo-se a Fernanda, relacionou a dificuldade de 

aprendizagem a um déficit de inteligência:  
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Tenho suspeitas de que a dificuldade de aprendizagem esteja 
ligada também ao baixo nível de QI (professora Carla) 

 

Os trechos abaixo também mostram causas cognitivas atribuídas às dificuldades 

dos alunos: 

Gustavo presta atenção, ele participa oralmente, ele dá opinião. 
Ele copia todas as atividades, ele tenta responder, ele me 
pergunta, ele diz: tia está certo? Então ele tem aquela vontade de 
aprender. Agora eu sinto, assim, uma dificuldade muito grande de 
assimilação que ele tem. Às vezes quando eu dou ditado, ele 
consegue escrever algumas palavrinhas, mas às vezes essas 
mesmas palavrinhas, se eu coloco pra ele fazer a leitura dessas 
palavras às vezes ele não consegue, nem todas as palavras. Agora 
ele sabe, mas daqui a pouco já esqueceu alguma coisa que estava 
escrito. (professora Júlia) 
 

Eu acho o aspecto cognitivo. Ele tem problema de concentração, 
se concentrasse, ele aprenderia. Eu acho que Mateus é mais 
problema de concentração que não tem. (professora Júlia) 

  

Nenhuma mãe fez referência a questões cognitivas relacionadas às dificuldades de 

aprendizagem. Também poucas foram as falas das professoras nesse sentido. Essa pouca 

incidência também foi percebida em outros estudos (Moysés & Collares, 1997; Osti, 2004; 

Trevisol & Menezes, 2005; Chechia & Andrade,2005). No estudo de Collares e Moysés 

(1996), os dados referentes a porque as crianças não aprendem, com base no discurso dos 

professores e diretores sobre as causas do fracasso escolar, identificaram cinco categorias: 

causas centradas na criança, na família, no professor, na escola e no sistema escolar. 

Dentre as causas centradas na criança, foram mais significativas, segundo as autoras, as de 

ordem orgânica, sendo as cognitivas, pouco relacionadas pelos professores e diretores.  

Ainda mais marcantes foram os resultados obtidos por Osti (2004) ao pesquisar a 

concepção dos professores sobre tais dificuldades: apenas dois de um total de sessenta e 

um professores apontaram o fator cognitivo como provável causa. Os dados do trabalho 
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realizado por Trevisol e Menezes (2005), com alunos e professores, também não 

mostram referências ao aspecto cognitivo.  

 

b) Questões Orgânicas 

As professoras e mães mencionaram problemas de sequelas produzidas por 

convulsão ou derrame, lentidão, problemas na fala e hiperatividade como possíveis causas 

orgânicas para as dificuldades de aprendizagem das crianças. 

O discurso sobre as dificuldades de aprendizagem motivadas pelas causas orgânicas, 

muito presente entre os professores, é uma justificativa que se impõe nas explicações dadas 

sobre a dificuldade dos alunos em aprender os conteúdos escolares (Collares & Moysés, 

1996; Osti, 2004; Trevisol & Menezes, 2005; Nascimento, 2007). Segundo Baeta (1988), os 

primeiros trabalhos sobre as dificuldades de aprendizagem escolar atribuíam, como causa, os 

fatores orgânicos; a etiologia do fracasso na aprendizagem era, então, pensada 

organicamente. No Brasil, segundo Bossa (2002), esta tradição organicista manteve-se (ou 

mantem-se) hegemônica por muito tempo. Esse tipo de explicação foi identificado nos 

discursos de mães e professoras, exemplificado nas falas abaixo: 

Esse ano eu vim saber a dificuldade dela em aprender. Ela teve 
convulsão. Depois da convulsão que eu achei que ela ficou mais 
diferente. Tinha três anos quando ela deu a primeira convulsão. O 
doutor disse que era seqüela. Que não tinha mais nada grave. Eu 
não vejo mais nada assim nela, só mesmo a falta de aprendizagem 
dela porque ela não quer aprender de jeito nenhum. (Lúcia, mãe 
de Fernanda)  
 
É um pouco nervoso, depois dos problemas que ele teve. Com três 
anos teve derrame facial. Ficou mais nervoso. A mente ficou lenta 
na escola. Foi isso que aconteceu com ele. Eu acho que é isso que 
tá prejudicando ele na escola. (Claúdia, mãe de Gustavo) 
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A fala de Lúcia, mãe de Fernanda, faz referência, num primeiro momento, à 

convulsão que a filha teve. Ao saber da dificuldade da filha em aprender os assuntos 

escolares, logo relacionou à convulsão que Fernanda teve. Nesse caso, o efeito da 

convulsão só foi percebido pela mãe na aprendizagem escolar da filha, já que sua fala não 

indica a existência de dificuldades em outras situações. O não aprender restrito à 

escolarização formal leva a um questionamento sobre o que a escola faz ou deveria fazer 

frente a esse quadro e levanta a séria suspeita de que o tipo de escolarização proporcionado 

à criança está na base de suas dificuldades. 

Atribuir como causa problemas relacionados a “derrame facial” e que por isso “a 

mente ficou lenta” é, para a mãe de Gustavo uma explicação para a dificuldade que o filho 

apresenta. No estudo de Moysés e Collares (1997), também se destacaram causas de ordem 

biológica: para a maioria das crianças apontadas como reprovadas ao final do ano, a 

justificativa era a existência de alguma doença que, segundo os professores, impedia ou 

dificultava a aprendizagem. Dentre essas causas de ordem biológica destacaram-se, no 

estudo, problemas relacionados à desnutrição, doença neurológica e deficiência mental. 

Esse discurso confirma, então que o “que não vai bem, o que não funciona como deveria... 

tudo é transformado em doença, em um problema biológico, individual” (Collares & 

Moysés, 1996, p. 75) 

Nota-se que essa biologização das causas das dificuldades e a isenção de 

responsabilidade por parte de outras instâncias da vida da criança trazem, como 

consequências para a criança, o sofrimento, o rótulo, a estigmatização, entre outros. 

Segundo Weiss (2002), é fato que as alterações nos órgãos sensoriais poderão dificultar o 

acesso ao conhecimento, mas isso não pode ser visto como fator determinante.  

Acho que Felipe é uma criança que precisa muito de ajuda (...) 
porque além da questão da fala, da dicção (...) (professora Júlia) 
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Se a criança apresenta um problema na fala, como no caso de Felipe, há a 

necessidade de se realizar um trabalho que privilegie o desenvolvimento da fala dessa 

criança, para que sua aprendizagem não seja comprometida.  

Ele tem assim aquele problema de não conversar. Tem vez que ele 
vai conversar assim... Tem vez que eu fico até com pena dele. Falo: 
oh meu filho eu já escutei o que você falou não fala mais nada não. 
Que eu fico com dó. Eu fico com dó dele, é sério. Eu tenho medo. 
Medo de acontecer qualquer problema assim por dentro. (Mariana, 
mãe de Felipe) 

 

No âmbito familiar, questões afetivas se impõem e superam a própria necessidade 

de aprendizagem, especialmente quando a mãe, pelas condições precárias de vida, não 

detém conhecimentos que lhe permitam agir de forma a proporcionar, ao filho, situações 

que o conduzam a uma superação do problema. O depoimento da mãe de Felipe a respeito 

de seus sentimentos diante da dificuldade do filho para se expressar oralmente é uma 

explicitação contundente do medo de que as exigências da situação vivenciada possam 

levar a criança a um problema psicológico. Note-se, ainda, que não há qualquer trabalho 

conjunto entre a escola e a família, de forma a se observar a ajuda mútua e a coerência nas 

ações dos dois contextos mais importantes para o desenvolvimento da criança: a família e a 

escola.   

Com referência a Mateus, a professora Júlia localizou a causa na hiperatividade: 

Eu penso até que Mateus é uma criança hiperativa. Ele não 
conseguia se concentrar de jeito nenhum. Andava o tempo todo e 
não sentava e vinha lá e vinha cá. E ele também tem aquela 
questão de não tratar bem os colegas... (...) Então tem aquela 
questão assim de ser hiperativo mesmo, de não ficar quieto, de só 
sossegar se tiver mexendo com alguém, brigando. Então é uma 
criança muito inquieta. E por detrás dessa hiperatividade, não sei 
se é hiperatividade, dessa inquietude dele eu acho que tem alguma 
coisa também que precisa ser analisada no comportamento de 
Mateus. Que precisa ser estudada. O que é que está por trás disso. 
E, no entanto isso gera o quê: todas essas dificuldades de 
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aprendizagem que ele tem. Ele é um aluno que copia, mas é um 
aluno que não consegue ler. Não consegue acertar fazer a leitura. 
(professora Júlia) 

 

 Na fala acima, a professora destacou a hiperatividade e a falta de concentração de 

Mateus. A hiperatividade e a falta de atenção compõem o TDAH, que é considerado de 

origem neurobiológica e utilizado frequentemente no discurso dos professores para 

justificar o comportamento da criança que não pára quieta, fica muito excitada e não se 

concentra nas tarefas. O portador do TDAH apresenta dificuldade em se concentrar, prestar 

atenção e controlar emoções. Algumas características se sobressaem na criança hiperativa, 

como ter dificuldade de pensar antes de agir e trabalhar com objetos por um tempo mais 

longo; frequentemente inquieta com as mãos e pés; dificilmente consegue permanecer 

sentada por longo período; fala excessivamente; parece não ouvir o que está sendo dito; 

muda de atividade constantemente interrompendo o que estava fazendo e deixando as 

atividades incompletas (Pastura, Mattos & Araújo, 2005).  

No caso do aluno Mateus - referido pela professora Júlia como hiperativo e incapaz 

de se concentrar - com base nas observações realizadas e no diagnóstico de profissionais 

(neurologista e psicóloga) descartando o TDAH, sugere-se que o comportamento dele pode 

estar relacionado ao seu desinteresse pelas atividades escolares quando estas não são 

atrativas e nem tampouco estimulantes, no sentido de não serem capazes de criar zonas de 

desenvolvimento proximal (Vigotski, 1993). 

 Outro dado observado é a associação das dificuldades de aprendizagem à 

deficiência mental como constatado na fala da professora Luíza: 

Como eu tenho aqui, um aluno (Mateus) de APAE, mas a avó não 
aceita. Então não coloca o menino. Então eu tenho que fazer às 
vezes da APAE e da escola (...). (professora Luíza) 
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A necessidade de desempenhar funções que são pertinentes a instituições 

especializadas no atendimento a deficientes mentais representa um discurso que atrela a 

dificuldade de aprendizagem à deficiência mental, ou seja, o aluno passa a ser visto como 

portador de uma deficiência e deveria, portanto, de acordo com seu julgamento, ter um 

atendimento especializado que não cabe a ela como professora.  

Postura semelhante foi encontrada em uma professora no estudo desenvolvido por 

Chechia e Andrade (2005). Esse estudo apresentou o relato da mãe de uma aluna com 

dificuldades na aprendizagem que aceitou, mediante orientação da professora, encaminhá-

la para a APAE. Os autores comentam o desconhecimento dos pais em relação às 

dificuldades de aprendizagem; sem saber o que fazer e preocupados com o rendimento 

escolar dos filhos, os pais acabam concordando com a prescrição da professora.  

O discurso de ser a criança a portadora das causas das dificuldades em aprender, 

pode levar, na maioria das vezes, a um acompanhamento diferenciado por parte da família 

que contribua para a formação de problemas emocionais em diversos níveis, aumentando 

assim, as dificuldades na aprendizagem escolar (Weiss, 2002). Por parte do professor, 

ocorre, muitas vezes, uma postura de “desistir do aluno”, já que predomina a ideia de que a 

escola pouco tem a fazer para solucionar problemas de ordem orgânica ou médica. As 

filmagens realizadas na classe da professora Luíza mostram um claro comportamento de 

indiferença que sugere essa “desistência”.  

 

2. Questões centradas na família 

 

As professoras e mães mencionaram a falta de afeto, o tipo de estrutura familiar ou 

as características dos pais e a falta de acompanhamento familiar na vida escolar do filho 
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como causas familiares para as dificuldades de aprendizagem das crianças. Essas 

causas também foram relatadas nos resultados do trabalho de Silva (2003) em que os 

professores entrevistados apontaram a ausência dos pais na vida escolar dos filhos e a 

carência emocional como fatores contribuintes para o não aprender.  

Também os resultados obtidos no estudo de Osti (2004) demonstraram que, 

segundo os professores, as dificuldades de aprendizagem surgem em decorrência de 

problemas emocionais ou como consequência de problemas familiares. Segundo a autora, 

os dados apontam que os professores não consideram uma rede de fatores que envolvem as 

dificuldades de aprendizagem, depositando a maior responsabilidade à família e ao próprio 

aluno, sem levar em conta a interdependência que envolve a metodologia, a relação 

professor-aluno, a prática pedagógica e a dificuldade do aluno.  

Os trechos apresentados a seguir exemplificam as falas das mães e professoras, 

especialmente dessas últimas, sobre a atribuição de causalidade às questões familiares. 

 

a) Carência de afeto na família 

Na fala que se segue, observa-se a relação que a professora Júlia estabelece entre a 

carência afetiva e os problemas de aprendizagem na escola: 

Gustavo ele é uma criança que eu acho um pouco distante. Agora, 
da família eu acho esse problema de carência mesmo. É um 
problema de carência afetiva. (...) Então é essa questão mesmo da 
afetividade. Eu acho que é uma criança carente em várias coisas e 
acho que isso reflete também na escola. (professora Júlia). 

 

De forma semelhante, a mãe de Gustavo coloca a falta do pai como um dos fatores 

causais dos problemas escolares: 

E Olha! Eu acho que ele sente muita falta do pai. Ele é muito 
apaixonado pelo pai. O pai dele veio aqui quando ele era 
pequenininho. Depois o pai foi embora. (...) Ele tem muita saudade 
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do pai dele. Eu também acho que tudo isso ajuda pra 
dificuldade e os problemas dele na escola. (Claúdia, mãe de 
Gustavo). 
 

Essas falas encontram apoio na formulação de Wallon (1975) que considera a não 

satisfação das necessidades afetivas um importante fator na produção das dificuldades de 

aprendizagem, embora não deva ser visto de forma isolada de outros fatores. 

  

b) Estruturação da família 

Outra questão relacionada à família, e que foi mencionada apenas pelas 

professoras, diz respeito a problemas de estruturação da família: 

Eu acho que é a própria família... De todos eles... Porque 
Fernanda, a mãe é separada do pai (...). Mateus, os pais vivem 
juntos, mas teve a dificuldade da gravidez da mãe. (...) Gustavo, 
acho que o pai não mora junto com a mãe. Felipe também não. 
Então a própria família. Acho que é a família mesmo. E também a 
família, a mãe... Se ela vive com a mãe ou com o pai, não dá a 
assistência que a criança precisa. (professora Luíza) 

 

Esse relato apresenta a justificativa de que as causas das dificuldades de 

aprendizagem das crianças são oriundas da forma como se estruturam suas famílias, 

mostrando um claro viés no julgamento de inadequação das estruturas que fogem ao 

padrão tradicional de família. E reforça esse viés quando sugere que uma família mono-

parental não tem condições de cuidar adequadamente da criança. A crença nas dificuldades 

escolares dos alunos como consequência de uma história familiar negativa é colocada, 

pelas professoras, como uma forte razão para os problemas emocionais das crianças, os 

quais, por sua vez, dificultam a aprendizagem. 

Os resultados obtidos por Patto (1990) também mostram que as explicações das 

professoras sobre as causas das dificuldades atribuídas à família geralmente fazem 
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referência a famílias desestruturadas4 (pais separados, alcoólatras, desempregados). É 

nessa direção que aponta a fala da professora Júlia: 

A questão familiar deles é o grande problema, esse desajuste 
familiar mesmo é questão mesmo de problemas familiares, de 
alcoolismo, separação, é problema psicológico, mental. 
(professora Júlia) 

 

O estudo desenvolvido por Patto (1990) mostra, ainda, que as professoras 

relacionam, muitas vezes, as dificuldades de aprendizagem às classes populares. Essa ideia 

pode ser observada na fala da professora Carla quando argumenta: 

Que além da questão da leitura, tem toda essa questão de pobreza 
que a gente não pode fugir dessa realidade, dessa questão social. 
(professora Carla) 
 

Ou quando faz referência à permanência da criança na escola porque os pais têm 

interesse na manutenção de uma bonificação governamental: 

A gente vê o seguinte: Muitas famílias mandam o filho vir pra 
escola por causa da bolsa escola. Porque recebe, então não quer 
perder. Ai manda. Mas não porque tem interesse de chegar a casa 
e procurar saber se o filho aprendeu ou não. Mas manda por 
causa da bolsa escola. Esses alunos já falam: eu venho por causa 
da bolsa escola, pra não perder a bolsa escola. (professora Luíza)  

 

Esse tipo de interesse da família representa, para a professora Luiza, que a família 

não se preocupa em acompanhar a vida escolar do filho, suas dificuldades, mas apenas pela 

sua frequência à escola, já que ela é condição para o recebimento da bonificação.  

O trabalho de Molnar (1996), realizado com professores, mostram que o insucesso 

escolar está associado às más condições sociais e econômicas de “famílias carentes, 

desestruturadas ou incapazes” de propiciar um ambiente educativo para seus filhos. 

Atribuem-se, ainda, à família, a falta de interesse, de compreensão, de responsabilidade, de 
                                                
4 Mesmo sabendo que toda família apresenta uma estrutura, a expressão “família desestruturada” foi aqui 
mantida porque essa é a forma utilizada pelos participantes  pesquisados. 



 

 

111 
incentivo e de acompanhamento dos alunos. Os dados de Moysés e Collares (1992) 

também confirmam que os professores alegam que as famílias não colaboram, não 

auxiliam as crianças em casa nas tarefas e não reforçam que foi ensinado na escola. As 

autoras remetem à desconsideração, por parte da escola, de que muitos desses pais são 

analfabetos, sem condições para ajudar os filhos, como é o caso das quatro crianças do 

presente estudo. Os pais, sendo de uma classe socioeconômica baixa, vivendo em situações 

precárias e com baixo nível de escolaridade, deveriam ter, por parte da escola, uma 

orientação que lhes permitisse contribuir para um melhor desenvolvimento de seus filhos. 

Mesmo com todas as dificuldades que a escola enfrenta (falta de recursos materiais e 

pedagógicos, falta de professores e funcionários qualificados, falta de apoio 

psicopedagógico, entre outros) ainda é a instituição que detém um conhecimento sobre o 

processo ensino-aprendizagem e que, portanto, poderia encontrar formas de superação das 

dificuldades das crianças, buscando, ao lado disso, a parceria da família para a realização 

de um trabalho mais efetivo.  

 

c) Falta de acompanhamento familiar na vida escolar do filho 

Na fala que se segue a professora Luiza, assim como tantas outras professoras,  

reclama da parceria escola-família, porém salienta que nenhum empenho da escola no 

sentido da promoção dessa parceria é verificado. 

Acredito que Fernanda se tivesse um empenho mais da mãe, eu 
acredito que ela iria longe. Ela é esforçada, ela tem interesse e 
tudo. Mas, a mãe... Já tem quase um mês que a Fernanda não vem 
à escola. A mãe nunca apareceu aqui pra falar. Eu sei o que os 
colegas falam aqui. Agora que a mãe apareceu aqui pra dizer por 
que não veio... Isso não. (professora Luíza) 
 
Mas sem ajuda, só a escola fazendo, sem o apoio da família fica 
difícil. (professora Luíza).  
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Eu já percebi que a família é muito distante da escola por mais 
que eu mande bilhetinho no caderno para eles assinarem. Não 
assinam. Eu digo: Mãe seu filho precisa fazer a tarefa de casa, por 
favor, assine. Não assina. Às vezes é o menino mesmo que assina. 
Nessa questão da família eu acho assim que eu não posso contar 
muito com a família. (...) Os pais não estão querendo saber da vida 
escolar. Se eles não estão querendo saber, então eu vou pra escola 
o dia que eu quero, eu não faço a tarefa de casa... Isso é o que 
acontece em muitas casas. Assim, os problemas são grandes. São 
esses tipos de problemas que também contribuem com toda essa 
dificuldade. É difícil. (professora Carla) 
 

As falas das professoras Luíza e Carla salientam que a falta de envolvimento da 

família na vida escolar dos filhos é um elemento dificultador do processo ensino-

aprendizagem. Essa visão das professoras sobre a importância da participação dos pais 

encontra suporte em muitos estudos da literatura. Sheldon e Hopkins (2002) em um estudo 

com professores reconhecem que os pais são atores sociais que mantém redes sociais que 

podem afetar o papel da escolarização dos filhos. Isso também é considerado no trabalho 

de Burchinal, Peisner, Pianta e Howes (2002) ao afirmarem que os filhos tendem a 

apresentar melhor desempenho escolar se os pais tiverem maior envolvimento e maior grau 

de escolaridade. Para os autores, quanto maior essa participação, as crianças evidenciam 

maior competência para a leitura, diminuindo os riscos de fracasso nesse aspecto.  

Pesquisas como as de Gauvin e Huard (1999) e Stright e Bales (2003) mostram que 

as mães tendem a envolver-se mais do que os pais nas tarefas do dia-a-dia da criança e, 

geralmente, estão à frente da vida escolar dos filhos. Para Heymann e Alison (2000), o 

envolvimento com a escola, na classe sócio-econômica menos favorecida, é mais frequente 

entre as mães do que entre os pais e que essas se envolvem mais na medida em que 

conhecem o conteúdo escolar. Sígolo e Lollato (2001) também revelam que a mãe, com 

maior frequência, é quem acompanha as atividades escolares dos filhos. Corroborando essa 

literatura, nessa investigação, somente as mães manifestaram interesse em participar. A 
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aceitação e a participação das mães das crianças deram-se ao se declararem 

interessadas em acompanhar a vida escolar dos filhos, ao contrário dos pais de Mateus e 

Fernanda que, quando solicitados, não se disponibilizaram, alegando outros afazeres. Os 

pais de Gustavo e Felipe não foram contatados, uma vez que não conviviam com as 

crianças. 

A literatura faz referência às crenças familiares relacionadas ao desempenho 

acadêmico. Ao destacar os pensamentos e crenças dos pais sobre eles mesmos como pais e 

sobre seu papel na aprendizagem do filho, Marchesi (2006) mostra que estes podem 

influenciar sua relação com a escola e o desempenho escolar de seus filhos, pois ao 

acreditarem que têm um papel no ensino dos filhos, podem envolver-se mais com a sua 

educação. Cabe aqui perguntar o que se tem feito no sentido de formar essas crenças nos 

pais de modo a que tenham uma participação efetiva na escolarização dos seus filhos e a 

quem caberia esse papel de formador. Afinal, fala-se muito em formação continuada de 

professores, mas nenhuma atenção se dá à formação de pais. Se eles são tão importantes na 

escolarização dos filhos, seria de se esperar uma melhor orientação para o desempenho 

desse papel. Isso remete a outra questão que parece bastante importante: a da simplificação 

da análise que os profissionais da escola fazem a respeito da não participação dos pais. A 

presente pesquisa mostra que as professoras, de forma simplista, afirmam e criticam o 

desinteresse, a falta de envolvimento, de apoio e de afeto dos pais, evidenciando uma 

análise descontextualizada.  

Segundo Chechia e Andrade (2005) a participação da família na vida escolar do 

filho não deve ser reduzida ao fracasso ou sucesso, pois o desempenho escolar é um 

processo que se desenvolve na escola com a influência da família. Para os autores, a escola 
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tem funções específicas que devem ser enfatizadas para que não se perpetue o discurso 

de que o desempenho do filho depende da forma da família agir no contexto escolar. 

  

3. Questões centradas na escola 

 

As falas de professoras e mães que fizeram referência a essas questões apontaram 

problemas na alfabetização, problemas na estrutura da escola e problemas relativos à 

formação profissional das professoras. 

 

a) Problemas de alfabetização 

Falhas no processo de alfabetização das crianças vistas como possíveis causas para 

as dificuldades de aprendizagem foram identificadas nas falas seguintes: 

E também porque acredito que muitos deles não foram 
alfabetizados. (...) Ele tem dificuldade. Muita dificuldade. Veio de 
uma alfabetização, que não foi alfabetizado. (professora Luíza) 
 
Que além da questão da leitura, tem toda essa questão do 
comportamento difícil... (professora Carla). 

 
É uma pena a gente ter alunos que passaram pelo pré-escolar, pela 
alfabetização não sei quantas vezes, pela primeira série, duas três 
vezes e ainda estão com toda essa dificuldade leitura e escrita. (...) 
Já tem quatro, cinco anos na primeira série e não tem nem ideia do 
que é ler. Se não sabem ler, são alunos copistas. Eles só fazem 
copiar. Mas se a gente pedir pra eles identificarem o que estão 
copiando, eles não sabem. Eles não identificam o alfabeto. Trocam 
as letras, as palavras. Tem uns que conhecem, sabem falar as 
letras, letra por letra, mas não sabem dizer que palavra é aquela. 
(professora Júlia) 

 

Segundo a professora Júlia, as crianças mantêm essa condição de não aprendente ao 

longo dos anos ou tornam-se alunos copistas, mas não significa que aprenderam. Viégas 

(2007) relatou, em seu trabalho, a presença de alunos na 4ª série com dificuldades de 
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leitura, escrita e sem o domínio da matemática, advindas de um processo de 

escolarização precarizado. Segundo a autora, muitas vezes esses alunos passam sem saber. 

Em um estudo sobre a reprovação escolar, Jacomini (2008) identificou que os pais 

atribuem a reprovação ao fato de o aluno não saber o conteúdo, não aprender o suficiente 

para passar ou de que a criança que não estuda não pode ir para a outra série sem saber 

nada. Dentre as justificativas dos alunos estão as de que não sabiam nada, não aprendiam 

direito ou não sabiam fazer a lição. 

A mãe de Mateus atribui a não aprendizagem de seu filho ao não reconhecimento 

das letras e à dificuldade de leitura. 

Às vezes eu falo uma letra, ele escreve outra. Tem coisa que ele 
sabe, mas tem coisa que ele não sabe fazer. Eu acho que é a 
dificuldade mesmo na leitura. E ele não sabe distinguir as letras e 
juntar. Copiar ele copia, mas agora... Eu não sei como ele 
respondeu esse aqui lá na sala. (...) Eu não sei o problema que ele 
tem.  (Ana Lúcia, mãe de Mateus) 
 

 Ana Lúcia, a mãe de Mateus, tem consciência de que alguma coisa aconteceu de 

errado na alfabetização do filho, mas não sabe afirmar com certeza o que é. Esse dado é 

confirmado por Chechia e Andrade (2005), ao considerarem, em seu estudo sobre o 

desempenho escolar dos filhos na percepção de pais de alunos com sucesso e insucesso 

escolar, que a mãe demonstra ter conhecimento de que os filhos não aprendem na escola, 

mas não compreende as causas dessa dificuldade.  

 

b) Questões estruturais da escola e de formação profissional 

As respostas das professoras e mães incluíram os problemas estruturais da escola 

dentre os fatores causais das dificuldades das crianças em aprender os conteúdos escolares.  

Pode ser também que tenha problema relacionado à estrutura da 
escola, entendeu? (professora Luíza) 
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O problema do não aprender, relacionado às questões estruturais da escola, 

apresenta uma ideia de que a ação do professor perpassa o papel da própria escola, como 

instituição, frente a essa problemática. Segundo a professora, a escola não oferece uma 

estrutura adequada que a auxilie na execução da sua prática educativa. Retoma-se, aqui, a 

fala da professora Luíza quando argumentou: 

Então eu tenho que fazer as vezes da APAE e da escola. E ai é 
impossível. (professora Luíza) 

 

Ela afirmou que, além de desempenhar o papel de professora, surge a necessidade 

de desempenhar outras funções: Então eu tenho que fazer as vezes da APAE e da escola. O 

relato revela uma falta de conhecimento específico da professora sobre as dificuldades de 

aprendizagem, provavelmente devido a falhas no curso de formação de professor ou na 

formação continuada, ao julgar correto o encaminhamento das crianças que apresentam 

dificuldades de aprendizagem para instituições especiais, como a APAE, ao invés de 

propor a realização de atividades pedagógicas diferenciadas, especialmente tendo em vista 

a proposta de inclusão escolar. 

Já a professora Carla reivindica um apoio especializado e uma maior participação 

dos outros profissionais da escola no enfrentamento dos problemas apresentados pelas 

crianças. 

Então eu gostaria que um trabalho com a psicóloga acontecesse. 
Que eles precisam mesmo desse acompanhamento. Que a 
coordenação, como eu já falei precisa estar presente na sala. Que 
até hoje eu não recebi nenhuma visita da coordenadora, nem pra 
ver esses problemas e pra me ajudar nisso. Então eu espero que 
essas crianças cresçam e que principalmente elas aprendam a ler e 
a escrever. (professora Carla) 

 



 

 

117 
Entende-se que o professor não deve se omitir, precisa sim reconhecer seu papel 

e contribuir para um melhor desempenho desse aluno. Também é preciso que a escola dê 

respaldo para o trabalho do professor, especialmente quando sua dificuldade for decorrente 

de problemas da própria instituição (falta de uma coordenação pedagógica que auxilie e 

oriente a professora, por exemplo), bem como oriente os pais, possibilitando desta forma, 

uma educação que propicie o desenvolvimento pleno do aluno. A atuação do professor em 

relação à criança com dificuldades de aprendizagem está diretamente ligada à sua 

formação profissional. No seu dia-a-dia, o professor constrói saberes e reflete sobre eles, 

principalmente sobre as relações que se processam na escola, sobre seus conhecimentos, 

sua prática pedagógica e sobre si mesmo. As condições subjetivas na prática docente 

referem-se à compreensão que o professor tem do significado de sua atividade a partir de 

sua formação. Suas ações incorporam, assim, essas reflexões sobre o fazer pedagógico 

(Cunha, 2005). Para a autora, essa constituição do ser professor  

implica um processo de reconstrução de suas experiências, o que corresponde a 
afirmar que aquilo em que o professor vai se tornando não é resultado apenas de 
influências externas ou de uma aptidão interna. A relação do professor com a 
realidade que o rodeia tem um caráter histórico-cultural (pp. 196-197).  

  

Essa constituição é perpassada pelo sentimento que o professor manifesta no fazer 

pedagógico, como observado nas falas a seguir:  

Essa sala com esses meninos é um desafio muito grande. Ao 
mesmo tempo, além de ser um desafio às vezes eu me sinto assim 
um pouco impotente. Porque eu gostaria de poder fazer mais. Que 
eu tento que fazer um trabalho diferenciado, mas às vezes eu me 
questiono sobre o que estou fazendo, e estou no caminho certo. 
Será que é isso mesmo? Será que essa forma de trabalhar está 
dando certo? Então às vezes eu me sinto triste. Mas a cada dia que 
passa que eu vejo o resultado. Faço a avaliação com alguns alunos 
e dentre esses que a gente está falando às vezes eu me sinto um 
pouco triste. Com aquele medo de chegar ao final do ano e 
estiverem ali estacionados. Eu não quero que eles permaneçam 
estacionados. (professora Carla) 
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 A professora Carla mostrou-se impotente em relação à dificuldade dos alunos em 

aprender, mesmo realizando atividades diferenciadas para atender às especificidades das 

crianças. Apresentou também um receio em não conseguir alcançar o objetivo: que os 

alunos aprendam. O sentimento de tristeza também foi apontado pelas outras professoras: 

Me sinto muito triste porque a gente queria uma coisa melhor. 
(professora Luíza).  

 

 A professora Júlia também fez referência à dificuldade de realizar um bom trabalho 

e à sua preocupação e receio de não conseguir ajudá-los na superação das suas 

dificuldades: 

Na minha prática pedagógica eu faço meu trabalho com 
responsabilidade, sou consciente daquilo que eu faço. Em relação 
a esses meninos, eu fico pouco preocupada. Preocupada por eles 
estarem lá, com medo de eles não avançarem na questão da leitura 
e da escrita. Então é um desafio. Eu vou tentar fazer de todas as 
formas para eles desenvolverem, mas sinto que eu sozinha... Dessa 
possibilidade de eu sozinha, desenvolver toda essa questão da 
aprendizagem da leitura e da escrita eu acho assim um pouco não 
impossível, mas eu vou sentir muita dificuldade. (...) Eu acho que é 
assim que a gente vê o que é ser professor. Que a nossa profissão é 
uma questão mesmo de dedicação. Trabalhar com esse tipo de 
alunos é você se dedicar, é você se doar. É você fazer o papel... 
Você é mãe, você é psicóloga. Você a cada dia está descobrindo 
coisas desses meninos que você tem que conversar mesmo, que tem 
que tentar mudar. (professora Júlia) 

 

Mas há também a manifestação de um sentimento positivo de gratificação e de 

esperança em realizar um trabalho significativo com as crianças: 

E eu me sinto até gratificada. No início eu fiquei triste, 
preocupada, pensando que eu não daria conta. Mas hoje eu me 
sinto gratificada porque eu aprendo muito com eles e uma coisa 
importante que eu sinto é que eles confiam em mim. Porque hoje 
eu já sei assim de cada um... Então eles confiam no professor e tem 
de gostar do professor. Como eles gostam de mim...  Então isso é o 
que? Uma conquista. Eu acho isso importante e eu me sinto 
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gratificada de estar nessa sala. Eu espero com fé em Deus 
chegar o final do ano e ter aqui um rendimento bom. Eu vou fazer 
tudo que eu puder. (professora Júlia) 

 

 Destaca-se, na fala acima, a disposição da professora em realizar uma prática 

pedagógica que favoreça a superação das dificuldades, bem como seus sentimentos de 

gratificação por identificar a confiança e o bem querer por parte dos alunos em relação a 

ela. O sentimento de gratificação também foi encontrado nos professores participantes da 

pesquisa de Facci et al (2004); na sua maioria, os professores permaneciam na profissão 

porque se sentiam gratificados por verificar o crescimento intelectual dos alunos no 

decorrer do ano letivo. 

  

Como se pode constatar, os dados dessa pesquisa revelaram que as práticas 

pedagógicas e a relação professor-aluno não foram considerados na atribuição de causas 

das dificuldades de aprendizagem. O que se percebeu é que, no interior da escola, ainda 

predomina a visão de que essas dificuldades são decorrentes de problemas individuais – o 

aluno que não consegue acompanhar em virtude de algum déficit cognitivo ou orgânico, da 

sua família, que não auxilia ou dá à criança o apoio necessário para aprender e da escola 

que, muitas vezes, não oferece condições adequadas para lidar com as dificuldades. É 

importante ressaltar, entretanto, que a grande ênfase das professoras foi dada às questões 

familiares e às questões orgânicas, enquanto as referentes à escola foram pouco 

mencionadas. 

Esses dados corroboram a constatação de Moysés e Collares (1997) de que a 

instituição escolar se coloca como isenta de responsabilidade. Há uma ênfase maior das 

questões relacionadas à família do que a escola.  
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É importante apreender que a ressignificação das dificuldades deve partir da 

concepção de aprendizagem para Vigotski (1993; 1995). As dificuldades de aprendizagem 

também se dão nas relações entre alunos e professores em situações objetivas de ensino-

aprendizagem planejadas pelo professor. Nesse sentido, as dificuldades também podem ser 

oriundas dessas relações. A interação como conhecimento, mediada pelo outro mais capaz, 

promove a criação de zonas de desenvolvimento proximais, definidas pelas habilidades que 

se encontram em processo de internalização e evidenciadas pelas ações que as crianças não 

conseguem executar sozinhas, mas com a ajuda do outro. Com base nessa perspectiva, as 

dificuldades de aprendizagem não podem ser vistas como sendo das crianças, uma vez que 

aprender envolve interação com outros mais capazes. É, portanto, nessa interação que se 

devem buscar possibilidades para a superação das dificuldades.  

 

3.1.2. Consequências atribuídas pelas professoras e mães às dificuldades 
de aprendizagem 
 

Nas respostas das professoras e das mães ao questionamento sobre as 

consequências atribuídas às dificuldades de aprendizagem destacaram-se quatro categorias: 

reprovação constante na vida escolar; perspectiva de não conclusão do ciclo escolar; 

impossibilidade de avanços significativos no desenvolvimento da aprendizagem e 

dificuldade para alcançar uma profissão. 

Um dado que chama a atenção na literatura sobre dificuldades de aprendizagem é a 

importância que se destina às consequências advindas dessas dificuldades (Moysés, 2001; 

Amaral, 2001; I. Oliveira, 2001; Carneiro, 2002; Vertelo, 2007). Identificar quais 

consequências tais dificuldades acarretam para a criança, principalmente quando passa a 

ser responsabilizada por não aprender na escola, é relevante para essa investigação em 
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virtude de se tratar de um estudo sobre as relações entre pessoas (professor-aluno) e 

sobre os impactos que essa relação pode ter em todo o processo de escolarização e até 

mesmo em outras esferas da vida do aluno. 

Notou-se que, para as professoras, essas consequências variam na gravidade 

conforme as condições da criança e de sua estrutura familiar. Deve-se reconhecer o quanto 

é difícil para a criança que apresenta dificuldades de aprendizagem compreender o porquê 

da sua dificuldade, ainda mais quando ela observa que o mesmo não acontece com a 

maioria de seus colegas de classe. Para as professoras e mães, o impacto da constante 

reprovação na vida escolar representa a confirmação da incapacidade de progredir 

futuramente, conforme argumento abaixo:  

Acredito que a maior consequência seja a reprovação constante na 
vida desses alunos. Por exemplo, visualizar o futuro deles é muito 
difícil, pois as dificuldades existentes dentro do lar sem apoio, sem 
compreensão, deverão dificultar muito o futuro deles. (...) A 
preocupação maior se encontra na falta de assistência familiar, 
com a perspectiva de não conclusão da vida escolar. (professora 
Luíza) 

 

A professora Luíza colocou que a reprovação do aluno lhe trará dificuldades na sua 

vida futura, especialmente se ele não puder contar com a assistência e o apoio da família.  

Na fala a seguir, a professora Carla apontou o fato de que ter dificuldades de 

aprendizagem traz consequências para o desenvolvimento do aluno: 

(...) Vejo que infelizmente há uma grande probabilidade de que a 
mesma não tenha avanços significativos quanto aos fatores que 
afetam o desenvolvimento de sua aprendizagem. São questões que 
fogem do alcance de uma educadora, por mais que se tente fazer o 
que considera possível para ajudá-la. (professora Carla)  

 

A afirmação da professora sobre o fato de não ter “avanços significativos quanto 

aos fatores que afetam o desenvolvimento de sua aprendizagem” pode representar, 
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conforme Viégas (2007), que o aluno passará a ser deixado de lado em termos de 

aprendizagem. Além disso, ao afirmar ser este um problema que ultrapassa seu nível de 

atuação como educadora, isso pode se configurar como mais um indício de que nada será 

feito efetivamente para a superação dessa condição do aluno.  

Já para a mãe de Gustavo, os prejuízos por ser um aluno que não aprende se situam 

mais no nível psicológico, como se verifica na fala abaixo:  

Ele vai ficar com trauma: um menino assim que não sabe ler. Eu 
acho que ele vai ficar sempre assim, com aquela dificuldade. 
(Claúdia, mãe de Gustavo) 

 

Dessa forma, a criança percebida e tratada como incapaz de aprender tenderá a 

internalizar o sentimento de incapacidade para a aprendizagem escolar. De acordo com 

Jacomini (2008), a reprovação tende a interferir na imagem que a criança constrói de si 

como aluno e, essa autoimagem negativa produz uma sensação de incapacidade e 

desânimo que dificulta a relação do aluno com os professores e o conhecimento, 

impedindo-o de obter sucesso na aprendizagem.  

O aluno que não consegue aprender na escola pode sofrer as consequências em sua 

vida futura, pois as oportunidades de que não poderá usufruir serão sempre reportadas ao 

seu fracasso escolar. 

Eu penso que pode ser difícil para ele lidar com isso mais tarde. 
Pra arranjar uma profissão. Porque tem uma lei que tem empresa 
ultimamente que estão admitindo pessoas com deficiência e tudo. 
Mas, nem todos. Alguns ainda têm certo preconceito de admitir 
pessoas que tem alguma deficiência de aprendizagem. (Ana Lúcia, 
mãe de Mateus) 

 

Acima, observa-se que se colocou a dificuldade de aprendizagem como um 

empecilho para ter uma profissão, já que são poucas as oportunidades no mercado de 

trabalho para pessoas portadoras de deficiência. Configura-se, portanto, a ênfase nos 
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aspectos da inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais, necessidades 

essas que poderiam ser superadas com um atendimento educativo adequado. 

Segundo Jacomini (2008), a reprovação interfere na autoimagem que o aluno 

constrói de si como estudante e, consequentemente, produz uma sensação de incapacidade 

e desânimo que dificulta a relação do aluno com os professores e com o conhecimento, 

impedindo-o de alcançar sucesso na aprendizagem e em sua vida futura. A sensação de 

fracasso, de não ser inteligente, de vergonha, acompanham o aluno com reprovação 

escolar, principalmente quando essa reprovação ocorre por várias vezes, como aconteceu 

com Gustavo, Fernanda, Felipe e Mateus. Jacomini argumenta, ainda, que “além de 

comprometer a autoestima, a reprovação pode provocar desinteresse no aluno e afastá-lo 

dos estudos” (p. 151). Complementa ainda, que  

      além de a criança sentir-se incapaz, também os pais, diante das reprovações 
sucessivas, podem questionar a capacidade dos filhos para a realização das 
aprendizagens escolares. Muitas vezes, reconhecem que os filhos são inteligentes 
para aprenderem as coisas do cotidiano, mas acham que não o são para as 
atividades escolares. Essa crença pode levar a um processo de aceitação e 
acomodação diante do baixo rendimento escolar dos filhos, deixando-os 
desamparados diante das dificuldades que enfrentam na escola (p. 152).  

  

Ao incorporar essas atribuições, assumindo a culpa, a família, segundo Sirino 

(2002) vivencia um processo de acomodação e aceitação da condição dos filhos. Para a 

autora, o fracasso dos filhos é sentido como uma continuação dos fracassos com que as 

famílias vêm se deparando, muitas vezes de forma passiva e submissa.  

Mesmo repetindo a história de fracasso escolar dos pais, a fala seguinte caracteriza 

um discurso em que as dificuldades de aprendizagem podem não ser um empecilho para se 

ter um trabalho: 

 
Eu vejo ele trabalhador. Mesmo que ele não aprender a ler, mas 
pelo menos ele tenha um trabalho digno pra ele. Porque o pai dele 
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não sabe ler também. Mas pelo menos o pai dele já trabalha de 
casa de móveis. Ele faz móveis, faz porta. Ele pode fazer a mesma 
coisa que o pai, a mesma arte que o pai. Ele pode aprender a 
envernizar porta, móveis. Tudo isso o pai dele faz. Então acho 
também que ele vai ficar na mesma direção do pai. Mas eu sei que 
ele vai aprender a ler um pouco. Eu creio. (Claúdia, mãe de 
Gustavo)  

 

Claúdia, mãe de Gustavo, apresenta como alternativa para o filho o trabalho 

desenvolvido pelo pai que, mesmo não sabendo ler, possui uma profissão: carpinteiro. 

Entretanto, ela não abandona a esperança de que seu filho vá um pouco além do pai e que 

aprenda “a ler um pouco”. A escola, muitas vezes, trata as crianças como incompetentes, 

sem o direito de se expressar. Segundo Sirino (2002), pode-se observar, no plano 

pedagógico, duas consequências dessa dominação da escola: a submissão ou a 

agressividade. O que a autora constata é que ambas dificultam a aprendizagem porque 

atingem diretamente a autoestima da criança. Com isso, a escola assume uma função 

estigmatizadora e cria, dessa forma, o papel do aluno marginalizado. A estigmatização 

dessas crianças que incorporam o rótulo de incapazes compromete a sua autoestima, seu 

autoconceito e reduzem suas chances de aprender (Moysés & Collares, 1997). 

A fala a seguir caracteriza essa constatação: 

Qualquer pessoa por mais que sinta que ela tem dificuldade de 
aprender alguma coisa, eu acho que a autoestima fica baixa... Fica 
preocupado com ele mesmo, acha que não vai aprender. Então 
quando é uma coisa que ele não vai aprender, o que eu percebo 
logo é o desinteresse de fazer aquilo. Vê logo que eu não vou 
conseguir, então fecha o caderno e fica parado, cruza os braços e 
fica só olhando. (professora Júlia) 

 

Quando a criança passa a ser responsabilizada por não aprender os conteúdos 

escolares, mesmo que se esforce, internaliza a impotência e a incompetência a ela 

associada como características suas. Segundo Sirino (2002), há a internalização de uma 
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autoimagem negativa que, consequentemente, faz a criança desistir da escola. Segundo 

a autora, embora os fenômenos afetivos sejam de natureza subjetiva, isso não os torna 

independentes da ação do meio sociocultural, pois é possível afirmar que estão diretamente 

relacionados com a qualidade das relações entre os sujeitos, enquanto experiências 

vivenciadas.  

Essa experiência afetiva, quando vivenciada de forma negativa, promove na criança 

uma dificuldade na superação dos seus problemas em aprender e na sua autoestima: 

Mas Fernanda tem problema para aprender. Ela não quer 
aprender. Ela tem que ter força de vontade. Às vezes ela se acha 
inferior. O que acaba com ela é isso. Ela acha que é inferior. Eu 
acho que a dificuldade dela está muito ligada com a autoestima 
muito baixa, porque não era para Fernanda ter tanta dificuldade 
(professora Carla)  

 

A expectativa da professora Carla em relação ao desempenho de Fernanda se 

respalda no não querer aprender, no sentir-se inferior e na baixa autoestima, e que esses 

sentimentos poderão aumentar ainda mais a dificuldade de aprendizagem. Vigotski (2010) 

chama a atenção para esse aspecto ao dizer que quando a criança vivencia o fracasso, isto 

causa efeitos emocionais negativos: baixa autoestima, humilhação.  

Segundo Tassoni (2000), a afetividade apresenta-se como fator fundamental na 

relação professor-aluno, sendo este um elemento de interferência no processo de 

apropriação da escrita. Nesse sentido, os sentimentos que um aluno tem sobre si mesmo 

dependem, em parte, das experiências de êxito ou fracasso diante das exigências escolares. 

Assim, as crianças que apresentam baixo desempenho escolar são, geralmente, 

caracterizadas por uma autoimagem negativa. Em contrapartida, as crianças com 

sentimentos positivos sobre si mesmas, tendem a apresentar sucesso nos rendimentos 

escolares. Estudos sobre dificuldades de aprendizagem confirmam essa relação (Vertelo, 
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2007; Okano, Loureiro, Linhares & Marturano, 2004; Passeri, 2003; Tonelloto & 

Gonçalves, 2002; Amaral, 2001).  

Retoma-se, aqui, a discussão sobre atribuição de significados pela criança a partir 

de suas vivências. Essas significações revelam em que medida são importantes 

determinados aspectos do meio que a criança vivencia.  

 

3.2. Ações das professoras na relação com a criança 

 

Nos registros das observações e das vídeogravações no contexto escolar foram 

identificadas as ações das professoras em relação às crianças. Essas ações foram, então, 

organizadas em função das características que as situações e as cenas vídeogravadas 

assumiam em cada contexto:  

• Episódios caracterizados por ações de ajuda e tentativa de superação das 

dificuldades (elogio, estímulo ou incentivo na execução das atividades). 

• Episódios caracterizados por ações de violência psicológica. 

 

3.2.1. Ações de ajuda e de tentativa de superação das dificuldades 

 

Em relação à professora de 2008 (Luíza), não foram identificadas ações que 

mostrassem ajuda e tentativa de superação das dificuldades. Os episódios destacam ações 

realizadas pelas professoras Carla e Júlia que possibilitariam aos alunos aprenderem mais e 

melhor e que os fizessem se sentir apoiados no processo de aprendizagem.  

A identificação das categorias desse tipo de ação foi fundamentada no trabalho de 

Tassoni (2000) sobre a forma de a professora interagir com as crianças nos momentos das 



 

 

127 
atividades. O trabalho se refere a categorias tanto sobre a postura verbal quanto sobre a 

postura não-verbal da professora. Quanto à postura verbal, a autora destaca seis categorias: 

a) elogio – verbalizações emitidas pela professora para elogiar a criança pelo seu 

desempenho no desenvolvimento da atividade; b) instrução – verbalizações da professora, 

sendo solicitada ou não, com o objetivo de esclarecer a criança a respeito da atividade e do 

que se espera dela; c) incentivo – verbalizações da professora que enfatizem os conceitos, 

concepções e ideias expressas pela criança, que favoreçam a continuidade da atividade, 

aumentando ou mantendo o seu envolvimento com o trabalho; d) apoio – verbalizações 

utilizadas para dar dicas à criança para uma melhor execução da atividade; e) cooperação – 

verbalizações da professora que, respondendo às solicitações da criança, demonstram sua 

atenção e disponibilidade em ajudá-la no desenvolvimento da atividade; f) correção – 

verbalizações que fornecem à criança informações sobre ortografia e normas de língua. Em 

relação à postura não-verbal destacaram-se cinco categorias: a) expressão facial – 

movimentos faciais em que se identificam manifestações de sentimentos que expressam a 

confirmação da professora sobre o modo de execução da atividade pela criança; b) 

aproximação – ações de proximidade física, deslocamento até a criança demonstrando 

disposição em ajudar, seja por iniciativa da professora ou pela solicitação da criança; c) 

contato físico – toque físico como abraço, aperto de mão, mão no rosto ou mão nas costas 

interpretadas como gestos de carinho, que ocorreram durante a mediação no momento da 

execução da atividade; d) atenção – ações da professora como arrumar o material da 

criança na mesa ou pedir para que se sentasse de maneira correta, que revelam atenção e 

interesse pelo bom desempenho e conforto da criança; e) receptividade – posturas que 

indicam a disponibilidade em ouvir a criança, observando seu desempenho na realização 
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da atividade, voltando seu rosto e/ou corpo para a criança, posturas corporais de 

inclinar-se em sua direção, até mesmo agachando-se diante da sua carteira.  

Das categorias identificadas através das observações e vídeogravações, destacaram-

se: disponibilidade da professora em atender as necessidades do aluno; proximidade; apoio, 

incentivo e elogio; correção das atividades; preocupação e acolhimento aos alunos. À 

medida que foram identificadas, essas categorias foram relacionadas à classificação feita 

por Tassoni (2000). 

A cena descrita a seguir destaca a disponibilidade da professora em atender as 

necessidades do aluno: 

(...) A professora Júlia dita algumas palavras para os alunos e 
caminha em direção à carteira de Gustavo, aponta o dedo para o 
caderno dele e lhe diz o que fazer. Gustavo escreve. A professora 
Júlia senta-se ao lado dele, prende seu livro entre as pernas, pega a 
borracha e apaga o que Gustavo escreveu no caderno. Em seguida, 
pega-o pela mão e demonstra como fazer. Eles conversam e a 
professora aponta com o dedo para o quadro, mostrando o que ele 
deve copiar. Gustavo então escreve em seu caderno e a professora 
continua ajudando-o a responder a atividade. (4ª filmagem/2009 
51’:20” a 55’:32”) 

 

Nesta cena, a professora apresenta uma postura que evidencia aproximação, ajuda e 

orientação na execução da tarefa escolar. Com base nas categorias apresentadas por 

Tassoni (2000), foram identificadas ações que se referem a: instrução (ao ditar as palavras, 

a professora lhe dizia o que fazer); aproximação (sentou-se ao seu lado); contato físico 

(pegou-o pela mão demonstrando como realizar a atividade).  

Das formas de ajuda evidenciadas, destacou-se a proximidade demonstrada pela 

professora Júlia, constatada na sua prática durante o período de observação. O estar perto 

parece ser a primeira condição para que a ajuda aconteça. Essa aproximação da professora 

possibilita uma série de procedimentos de ajuda que são valorizados, inclusive quando há 
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um contato físico como forma de atenção. Para o aluno, essa ação da professora, de ir 

até a carteira, de manter-se próxima a ele, olhar o que está produzindo, comentar sobre o 

que precisa ser refeito, pareceu trazer-lhe mais segurança na realização da tarefa. Com a 

ajuda da professora, Gustavo mostrou-se mais seguro e motivado durante as atividades. 

Essa segurança e satisfação ao realizar as tarefas também foram demonstradas por Felipe, 

nas aulas da professora Júlia. No início das observações, Felipe se mostrava uma criança 

calada, não sorria; quando não estava sentado, perambulava pela sala de aula, sem mostrar 

interesse pelas atividades propostas pela professora Luíza. Com a professora Júlia, Felipe 

mostrou-se motivado e passou a realizar as atividades; ele sorria, interagia com os colegas, 

participava das tarefas (diário de campo, 18/03/2009).  

(...) A professora Júlia se aproxima de Gustavo, pega a borracha de 
sua mão e apaga o que ele escreveu no caderno. Depois o orienta 
como fazer apontando com o dedo no caderno. (4ª filmagem/2009 
51’:20” a 55’:32”) 
 
(...) A professora Júlia olha para Felipe, aproxima-se dele e o 
orienta na execução da tarefa, mostrando-lhe, no quadro, a letra 
que ele deve escrever. Em seguida a professora lhe diz o que fazer. 
(2ª filmagem/2009 – 01:05’:10” a 01:14’:29”) 
 

O simples ato de se aproximar do aluno quando ele apresenta alguma dúvida ou não 

sabe como realizar determinada atividade, constitui-se em uma tentativa de ajuda da 

professora. O cumprimento das atividades escolares sem uma intervenção adequada da 

professora faz com que os alunos realizem-nas apenas com o objetivo de concluí-las, numa 

relação ensino-aprendizagem que pouco favorece o interesse e a aprendizagem. Isso se 

agrava quando os alunos apresentam dificuldades na aprendizagem. A professora estar 

próxima do aluno também se revela como apoio fundamental para que este se mantenha na 

atividade até o seu término. 
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O falar, o dar informações e dicas necessárias para que o aluno desenvolva a 

atividade é uma ação concreta de ajuda e apoio, conforme Tassoni (2000). Na cena abaixo, 

foram notadas situações em que a professora apresenta ações concretas de ajuda, pela 

disponibilidade em orientar o aluno sobre como realizar a tarefa: 

(...) Felipe está sentado em sua carteira com o caderno na mão, mas 
não faz nada. A professora Júlia vê e fala: “Ah Felipe, vamos. 
Deixa eu te ajudar a fazer”. A professora então, pega o caderno da 
mão de Felipe e o coloca em cima do braço da carteira e fala: “Faz 
um T. T desse. Um T desse. Um O. Coloca um O ai. O que é um O 
Felipe? Redondinho. Dois erres, desse aqui oh. Outro, mais um. 
Agora um A redondinho com a perninha. Um D desse aqui. D de 
dado. E um A de novo. Outro A. Bolinha com a perninha. Certo”. 
(4ª filmagem/2009 - 36’:44’’ a 39’:29’’) 

 

 Identificou-se, na cena acima, ações envolvendo cooperação (demonstra atenção e 

disponibilidade em ajudar Felipe no desenvolvimento da atividade; atenção (pega o 

caderno da mão de Felipe e o coloca em cima do braço da carteira) e instrução (esclarece 

Felipe a respeito da atividade). 

(...) A professora Júlia explica a tarefa e orienta Felipe dizendo: 
“Vá Felipe escreva o M de mamãe. Três perninhas. Está certo 
esse?” Ela aponta com o dedo a letra que Felipe escreveu no 
caderno. (...) Felipe levanta-se e mostra o caderno para a professora 
Júlia que fala: “Felipe só faltou uma letrinha, que é o A aqui. Puxa 
o M pra lá, é M com A”. (...) A professora Júlia olha para Felipe, se 
aproxima dele e o orienta na tarefa, mostrando-lhe no quadro a 
letra que ele deve escrever. (2ª filmagem/2009 - 01:05’:10’’ a 
01:14’:29’’) 
 

Nesta cena também foram observadas ações de instrução e de aproximação. A 

presença da professora ensinando, ajudando, constitui-se como importante instrumento de 

medição para o aluno ter interesse em realizar as atividades. Ao fazer uso de uma 

orientação clara, oportuniza, ao aluno, a compreensão daquilo que deveria realizar. Quando 

propicia aos alunos experiências que os levem a estabelecer vínculos e apropriarem-se dos 
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instrumentos necessários à internalização dos sistemas simbólicos que são 

significativos às suas aprendizagens, a professora atua como instrumento de medição no 

processo ensino-aprendizagem (Vigotski, 1995). 

 Isso representa que as experiências vivenciadas em sala de aula ocorrem, 

inicialmente, entre os sujeitos envolvidos, no plano interpessoal e, através da mediação, 

elas são internalizadas (plano intrapessoal), ganham autonomia e passam a fazer parte da 

história individual (Vigotski, 1993). 

 Assim, torna-se necessário apoiar, incentivar e elogiar o aluno na confirmação das 

respostas ou na própria solução da atividade proposta, como se pode observar no exemplo 

abaixo: 

(...) A Professora Júlia caminha até Gustavo e pergunta: 
“Conseguiu ler alguma palavra?” Gustavo balança a cabeça 
afirmando que sim. A professora Júlia então pergunta, apontando 
com o dedo para a palavra: “Que palavra é esta?”. Gustavo não lê 
as sílabas e ela pergunta: “Que palavra é? TA é que sílaba? T com 
A?”. Gustavo responde: “TA”. A professora pergunta: “E T com 
U?”. Gustavo diz: “tatu”. A professora Júlia diz: “Muito bem! 
Circula, você conseguiu ler”. (5ª filmagem/2009 42’:00” a 
47’:00”) 
 

Novamente a aproximação foi uma postura adotada pela professora, juntamente 

com ações de apoio (a professora forneceu dicas a Gustavo para realização da atividade) e 

elogio. A fala “você conseguiu ler” pode representar para a criança que apresenta uma 

história de fracasso, uma saída para o caos que ela vivencia. A partir de uma ação 

mediadora da professora, o aluno pode superar uma dificuldade e ler uma palavra. 

Orientando-o naquilo que ele ainda não sabe, mas poderá vir a saber, promove zonas de 

desenvolvimento proximal que aceleram a aprendizagem e, consequentemente, todo o 

desenvolvimento do aluno.  
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Na cena relatada a seguir, a professora vivenciou ações de elogio (olha a tarefa 

e elogia), cooperação (atende a solicitação de Gustavo), instrução (explica para Gustavo 

como realizar a atividade) e correção (orienta e o questiona para saber se ele compreendeu 

a atividade).  

(...) Gustavo pergunta algo para a professora Júlia que olha o seu 
caderno e diz: “Muito bem, circulando”. (...) Gustavo chama a 
professora Júlia para olhar a sua atividade e em seguida ela diz: 
“Certo. Muito bem! Ótimo!”. Ela para, olha a atividade de outro 
aluno e depois volta-se para Gustavo dizendo: “Muito bem! Ótimo! 
Tem mais alguma? Certo”. (...) A professora Júlia explica para 
Gustavo como fazer a atividade. Ele presta atenção na explicação. 
A professora, então faz uma pergunta para ele, que responde 
corretamente. A professora Júlia diz: “Muito bem!”. (5ª 
filmagem/2009 58’:00” a 01:07’:40”) 
 

Ao se valorizar o trabalho do aluno, pressupõe-se que o papel da professora assuma 

um caráter de participação efetiva na construção do conhecimento e também de novas 

formas de interação dos alunos com o conhecimento, introduzidos na relação dinâmica 

caracterizada pelas cenas.  

Ao estudar as relações de mediação de uma professora em uma sala de aula da 

primeira série do ensino fundamental, Souza (2006) identificou as intervenções da 

professora e/ou solicitações do aluno para auxílio na realização ou correção de sua 

atividade, consideradas como ações mediadoras do processo ensino-aprendizagem. As 

situações de mediação corresponderam ao momento de interação da professora ou de uma 

criança mais experiente, diante de atividades e/ou correções das mesmas, no cotidiano da 

sala de aula. A autora buscou na compreensão do conceito da ZDP o entendimento da 

concepção de que o professor ou um colega mais competente pode agir para auxiliar o 

aluno na aprendizagem de algo novo. Constatou a presença da mediação pedagógica em 

todos os momentos de interação entre professora e alunos e a importância da ZDP ao se 



 

 

133 
trabalhar no contexto da sala de aula, pois no contato direto com a criança, pode-se 

identificar sua real necessidade e empreender, assim, a melhor maneira de auxiliá-la para 

que a aprendizagem seja internalizada, completando o processo de passagem do 

interpessoal para o intrapessoal. 

Tassoni (2000) confirma que o processo de aprendizagem ocorre mediante relações 

entre pessoas a partir de uma relação vincular: é através do outro que o sujeito adquire 

novas formas de pensar e agir apropriando-se ou construindo relações sociais que 

influenciarão nas suas relações com objetos, lugares e situações. Assim, o que é dito para a 

criança, torna-se significativo para ela. Dessa forma, os elogios e a atenção às suas 

dificuldades são formas sutis de a professora manifestar interesse pelo seu 

desenvolvimento.  

As verbalizações da professora em forma de elogio, feitas pela professora Júlia, 

contribuem para que o aluno tenha maior segurança na execução da tarefa e para que 

fortaleça a sua autonomia. Além disso, o incentivo, ao favorecer a motivação, promove o 

engajamento do aluno na atividade.  

(...) A professora Carla solicita que as crianças sentem-se no chão 
para realizar a atividade. Ela também se senta com as crianças, 
fazendo um grande círculo. Em seguida a professora solicita que 
cada um olhe para a gravura que colocou no centro do círculo e 
pegue uma. Depois informa que eles deverão dizer o que cada 
gravura significa para eles. Fernanda escolheu a gravura de um 
pátio escolar. Na fachada tinha o nome ESCOLA. (...) A professora 
solicita que Fernanda fale sobre a gravura que pegou. Ela diz: “A 
escola é ótima. É boa para aprender. Todos devem ir para a escola 
e não ficar na rua”. Em seguida a professora Carla a elogia: 
“Muito bem, Fernanda”. (1ª filmagem/2009 58’:14” a 60’:42”) 

 

Na cena precedente, a professora Carla apresenta ações de instrução (esclarece 

sobre a atividade que seria realizada), aproximação (senta-se no chão com as crianças) e 

elogio (diz palavras de aprovação ao desempenho da criança). Ao ser elogiada, Fernanda 
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sorriu com expressão de satisfação (diário de campo, 06/03/2009) confirmando o que 

Leite e Colombo (2008) observaram e assim descreveram: “a criança, após o incentivo, 

sentia-se satisfeita, demonstrava sentimentos de prazer em relação à atitude da professora, 

que expressara na modulação e tom da sua voz, encorajamento e animação para que a 

criança prosseguisse com o desenvolvimento da atividade” (p. 24). Dessa forma, a criança, 

estando satisfeita e feliz com o afeto proporcionado através do incentivo da professora, 

poderá vir a ter melhores resultados em situações posteriores.  

Nesse sentido, destaca-se que a forma de falar interfere na dinâmica interativa de 

sala de aula e aumenta o envolvimento do aluno com o trabalho que desenvolve. Os 

elogios dados às crianças têm grande importância, principalmente para aqueles que 

apresentam dificuldades de aprendizagem e foram, durante sua história escolar, rotuladas 

de incapazes de aprender. 

(...) Mateus deita-se no chão e não faz a atividade; depois se 
levanta e pergunta à professora se ele passará de ano. A professora 
corrige o caderno de Felipe e o elogia: Muito bem! (...) Gustavo 
caminha em direção à mesa da professora Júlia, abre o livro que 
está sobre a mesa para ver as respostas da atividade. A professora o 
flagra e o repreende dizendo: Espertinho! Ele sorri, demonstrando 
alegria. Gustavo pergunta se é verdade que ele passará de ano. Ela 
afirma que sim e que todos poderão passar, pois o que deseja é ver 
o sucesso deles. Complementa que sozinha não conseguirá, mas 
precisará da ajuda deles. Em seguida os elogia e pede para aplaudi-
los. Mateus fala: É a tia mais boa que já tive! Toca o sinal e eles 
saem para o recreio. Gustavo se aproxima da pesquisadora e todo 
risonho comenta o que aconteceu na hora do “flagra”. Ele ficou 
feliz porque a professora o chamou de “espertinho”. Em seguida 
vai para o recreio sorrindo (diário de campo, 05/03/2009). 

 

No caso de Gustavo, o ser chamado de “espertinho” pareceu significativo: uma 

criança com um estigma de não aprendente ser chamado pela professora de esperto parece 

soar como um elogio. Mesmo transgredindo uma regra, o significado da palavra provocou 

uma reação positiva e de satisfação. Segundo Vigotski (1996), por ser uma generalização, 
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todo significado é produto da atividade intelectual da criança. A partir da apropriação, 

por meio das práticas sociais, a criança converte o que apreendeu do meio em 

significações. Segundo Pino (2010, p. 753), “é função da própria criança “viver a 

significação” das situações em que se manifesta o meio”. A compreensão do significado 

das palavras pelas crianças influencia sua relação com o meio e a maneira como o meio 

influirá sobre seu desenvolvimento. (Vigotski, 2010). 

O que é dito e como é dito pode trazer harmonia para o momento, proporcionando 

um clima de descontração importante para que a aprendizagem ocorra (Tassoni, 2008). A 

postura diferenciada da professora Júlia com relação às crianças, valorizando suas 

potencialidades de aprender ao invés de centrar-se em suas dificuldades, pode fazer 

diferença no processo ensino-aprendizagem.  

Segundo Tassoni (2000), as ações protagonizadas tanto pela professora quanto 

pelos alunos geram interrelações, nas quais “uma maneira de agir está intimamente 

relacionada à atuação anterior e determina, sobremaneira, o comportamento seguinte” (p. 

149). Pode-se dizer, então, que ao perceber as qualidades de seus alunos e valorizá-las, e 

ao orientar cada aluno especificamente em relação às suas dificuldades, a professora Júlia 

estava agindo em direção à promoção da aprendizagem.  

Foram observadas, por parte da professora Júlia, ações pautadas por preocupação e 

acolhimento em relação aos alunos:  

(...) Mateus está sentado no fundo da sala. A professora Júlia 
orienta os alunos que vão até sua mesa. Quando finaliza a 
orientação a professora faz a chamada. Em seguida levanta-se e 
anda pela sala, observando a atividade que os alunos realizam nos 
cadernos. Ao orientar dois alunos ela vê que Mateus está chorando 
e fala: “Que foi? Será que está doente meu Deus?” Ela caminha 
em direção a ele e diz: “Deixa tia ver se está com febre”. Ela toca 
no rosto de Mateus com as mãos e pergunta: “Está com dor de 
cabeça? Dor de dente?” Mateus responde que os olhos doem. A 
professora Júlia repete: “Os olhos estão doendo?” Ela então se 
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abaixa e fala para Mateus: “Olha para mim, me deixa ver se 
está vermelho”. Eles se olham e a professora pergunta: “Não é 
porque você está sentado longe?” Mateus balança a cabeça 
afirmando que sim e a professora diz: “Então vamos sentar lá na 
frente”. Mateus levanta-se e a professora pega a carteira dele e leva 
para frente da sala. Mateus senta-se e volta a copiar o que está 
escrito no quadro. (...) (2ª filmagem/2009 40’:24” a 46’:00”) 
 

Com base nas categorias propostas por Tassoni (2000), foi possível observar, na 

cena acima, ações envolvendo: aproximação (deslocamento até Mateus), receptividade 

(posturas corporais que indicaram preocupação, inclinou-se em direção a Mateus e 

agachou-se diante de sua carteira), atenção (interesse pelo conforto e bem estar de Mateus) 

e contato físico (toca o rosto de Mateus).  

Essas ações da professora Júlia demonstraram sua sensibilidade frente aos indícios 

apresentados pelo aluno quanto às suas necessidades. Nessa mesma direção, coloca-se a 

preocupação para com Felipe durante a execução de uma atividade: 

(...) Felipe levanta-se e fica em pé junto à mesa da professora. Ela 
fala: “Felipe puxa sua carteira. Aqui vai ficar melhor do que você 
ficar em pé aqui na frente”. Felipe arruma seu material na carteira 
e a leva para frente, junto à mesa da professora. A professora Júlia, 
ao ver Felipe trazendo a carteira, vai ajudá-lo. Felipe senta-se na 
carteira, mas continua apoiando seu caderno na mesa da professora. 
(2ª filmagem/2009 - 01:05’:10’’ a 01:14’:29’’) 

  

A atenção proporcionada a Felipe para que ele se sentasse em um local melhor, 

revelou o interesse da professora Júlia pelo seu bom desempenho e conforto. Ações como 

essas podem ser consideradas como contribuindo para delinear o papel do professor como 

organizador do meio educativo. Sendo assim, é o meio social que se constitui em alavanca 

para o processo pedagógico e cabe ao professor direcioná-la (Vigotski, 2001). 

Segundo Vigotski, o professor só atua como educador à medida que maneja o meio, 

fazendo-o servir à educação, pois a “educação só se faz através da própria experiência do 
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aluno, a qual é inteiramente determinada pelo meio, e nesse processo o papel do mestre 

consiste em organizar e regular o meio” (2001, p. 67). Dessa forma, o meio exerce essa 

influência pela vivência da criança, isto é, “de acordo com o que a criança elaborou na sua 

relação interior para com um ou outro elemento, para com essa ou aquela situação no meio. 

O meio determina um ou outro desenvolvimento, de acordo com o grau de compreensão do 

meio que a criança possui” (Vigotski, 2010, p. 691). 

Seguindo a classificação proposta por Tassoni (2000), foram identificadas, no 

presente trabalho, como posturas verbais: cooperação, instrução, correção, apoio e elogio; 

como posturas não verbais: aproximação, atenção, receptividade e contato físico. O que se 

observa nas cenas é que a forma de ensinar e a postura das professoras diante das situações 

de ensino podem se configurar como formas eficientes para estimular os alunos e levá-los a 

um melhor desempenho acadêmico. Através das intervenções mediadoras das professoras, 

constataram-se ações que afetam e afetaram cada aluno individualmente, considerando, 

principalmente, a dimensão afetiva da mediação, na promoção de sentimentos positivos 

que devem estar presentes na relação professor-aluno e aluno-conhecimento.  

Outro dado a ser destacado é o fato de essa ajuda ou tentativa de superação, em 

algumas situações, não acontecer de maneira adequada, como se apresenta na cena a 

seguir:  

(...) Fernanda escreve a atividade que a professora Carla copiou na 
lousa. O sino toca. Hora de irem embora. Ao ver que Fernanda 
ainda está copiando, a professora Carla se aproxima, pega o 
caderno e copia a parte da atividade que faltava. Ao terminar a 
professora diz: “Se não der uma ajudinha, ela não termina hoje”. 
Entrega o caderno a Fernanda que arruma o material escolar e vai 
embora. Em seguida, a professora Carla também sai. (diário de 
campo, 04/03/2009). 
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Percebe-se que o tipo de ajuda e a verbalização que a acompanhou possam ser 

consideradas inadequadas, se vistas pelo ângulo das propostas vigotskianas sobre o 

processo ensino-aprendizagem, além de demonstrar o interesse da professora em finalizar 

logo a tarefa para que ela e Fernanda pudessem ir embora mais rapidamente. No entanto, 

deve-se ponderar que essa atitude da professora pode representar uma condição de 

cansaço, de ter que lidar com situações para as quais, muitas vezes, o professor não está 

preparado ou não tem o apoio institucional necessário para o enfrentamento das 

dificuldades do dia-a-dia escolar. Essa ponderação ganha força por se tratar de uma 

professora que constantemente dá apoio aos alunos.  

A não adequação da mediação pedagógica da professora ou da pessoa que orienta a 

criança nas atividades escolares, afeta, negativamente, a relação do sujeito com a própria 

aprendizagem e, consequentemente, com o objeto de conhecimento. Este é o caso das 

ações apresentadas no item que se segue. 

 

3.2.2. Ações de violência psicológica  

 

Nos registros das observações e das vídeogravações no contexto escolar, foram 

identificadas ações de violência psicológica das professoras em relação às crianças. Os 

dados referentes ao cotidiano escolar foram, então, organizados em função do tipo de 

violência psicológica identificada: rejeição, humilhação e indiferença. Nessa última 

categoria, foi incluída a negligência por estar presente nas ações de indiferença. 
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Rejeição  

 A não aceitação do comportamento das crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem foi um dos pontos que mais chamaram a atenção nas ações da professora 

Luíza. Essa não aceitação provoca um dano no desenvolvimento da criança, pois se torna 

uma não aceitação da própria pessoa, violando, dessa forma, uma das necessidades básicas 

para o sujeito: a de ser aceito pelo outro (Bonavides, 2005). Em muitas vivências em sala 

de aula, foram visíveis as ações de rejeição em relação aos alunos que apresentavam 

dificuldades de aprendizagem.  

(...) A professora caminha até a carteira de Gustavo e afasta Mateus 
que está junto a Gustavo. Gustavo é repreendido pela professora 
Luíza que também começa a pegar as coisas dele e, em tom 
agressivo, pede para ele guardar o material e que a deixe em paz. 
Gustavo, com a cabeça baixa, guarda o material e balbucia algumas 
palavras não identificadas. Após guardar o material, Gustavo senta 
e observa a sala. Ele volta a escrever algo no caderno e fica com a 
cabeça baixa. (4ª filmagem/2008, 51’:50” a 53’:55”)  

 

A ação da professora em não conversar com a criança e de não apresentar 

possibilidades de reflexão sobre o comportamento inadequado que manifestava em sala de 

aula pode ser vista como uma forma de rejeição ao próprio aluno. Percebeu-se, nas cenas 

acima, que a professora se dirigia às crianças de maneira imperativa. Tais características 

marcaram, de maneira particular, a interação delas com a professora. A forma de falar 

interfere na dinâmica interativa da sala de aula e, quando traz certo constrangimento para o 

aluno, pode intervir negativamente na ação educativa. Com base em Vigotski, Mello 

(2010, p. 732) enfatiza a importância da  

      atitude que os adultos devem ter em relação aos atos de fala com as crianças, uma 
vez que elas não os compreendem como os adultos imaginam. Isso implica na 
necessidade de uma atitude intencional do professor ou da professora ao conduzir o 
trabalho educativo, observando mais atentamente as crianças e suas atitudes para 
perceber os níveis de compreensão dos significados das palavras utilizadas na 
comunicação oral entre adultos e crianças. 
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Na situação vivenciada por Gustavo, percebeu-se que a professora se mostrou 

insatisfeita em interagir com ele: pediu que a deixasse em paz. Isso pode ser internalizado 

pela criança com um significado de que ela não é benquista pela professora. Assim, essa 

ação demonstrou, além de um autoritarismo, a dificuldade da professora para dialogar e 

buscar uma solução menos perturbadora. Ação semelhante também foi visível no episódio 

que se segue: 

(...) Mateus está junto à professora Luíza na sua mesa para mostrar-
lhe o caderno. A professora pega o caderno da mão de Mateus e 
não olha, joga-o em cima da mesa de maneira brusca. A professora 
fala: “Está pensando que eu esqueci o que você fez com a mochila 
de J.N.?” A professora grita com ele: “É isso mesmo”. Mateus 
pega o seu caderno em cima da mesa, coloca-o em cima de sua 
cabeça e sai em direção a sua carteira. (4ª filmagem/2008 - 36’:35” 
a 37’:00”)  

 

 A ação de pegar o caderno do aluno sem olhar a tarefa e jogá-lo em cima da mesa 

demonstrou um desprezo da professora pela produção dele. Isso se agravou pela forma 

brusca e ameaçadora com que ela agiu e pelo fato de que isso ocorreu com uma criança 

que apresenta dificuldades no aprender. Não ver o caderno parece funcionar, aqui, como 

uma punição pelo comportamento anterior do aluno, como se observou na fala da 

professora: “Está pensando que eu esqueci o que você fez com a mochila de J.N.?”  

As ameaças foram observadas com frequência no cotidiano da sala da professora 

Luíza, quando os alunos não se comportavam de acordo com o que ela julgava adequado: 

“você não virá amanhã”, “será levado para a diretoria”, “ficarão sem recreio”. No 

segundo dia de observação dessa turma, um fato foi bastante significativo quando, ao 

repreender Mateus, ela disse: “se você não se comportar será levado por R. (a 

pesquisadora)”.  
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Outro episódio mostra, mais uma vez, a forma rude e impaciente que a 

professora Luíza usava no relacionamento com Mateus: 

(...) Mateus está sentado numa cadeira que não é a sua. Ele fala 
algo com um colega que bate com o caderno em sua cabeça. 
Mateus permanece sentado. Mateus fala para a professora Luíza, 
apontando com o dedo o colega que o agrediu. A professora puxa 
Mateus pelo braço, vira-o e coloca-o sentado em sua carteira 
dizendo com severidade e em tom alto: “Eu disse aqui. Não saia 
daí não”. A professora se afasta e Mateus permanece sentado. (7ª 
filmagem/2008 - 21’:00” a 21’:31”)  

 

 Afirmam Hart e Brassard (1991) que tratamento desdenhoso ou com desprezo 

(insultos, humilhação pública, recusa em ajudar), tratamento terrorista (ameaças que 

provocam medo e ansiedade na criança) e mesmo ignorância às solicitações de afeto são 

prejudiciais ao desenvolvimento da criança. Com base nessa afirmação, pode-se supor que 

a forma como a professora Luíza se comporta com os alunos, especialmente com os 

rotulados como tendo dificuldades de aprendizagem, coloca sérias barreiras ao seu 

processo de desenvolvimento, aumentando sua defasagem em relação ao que a escola 

espera que sejam capazes de fazer. 

 As situações que evidenciaram a falta de paciência da professora Luíza em lidar 

com as crianças, não explicando os conteúdos ou não questionando se eles compreenderam 

a tarefa a ser feita, ocorreu com frequência na sua prática educativa. Somente quando as 

crianças apresentavam alguma dúvida e questionavam, ocorria uma explicação dada pela 

professora. Durante todo o período de observação na sala de aula da turma de 2008, notou-

se a insatisfação da professora Luíza em promover a mediação do processo ensino-

aprendizagem; sempre aparentava estar nervosa e agitada, sem paciência para lidar com as 

crianças e raramente as auxiliava na execução das atividades.  

Novamente a professora não explicou às crianças como realizar a 
atividade. Elas não são ajudadas durante a execução das tarefas. 
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Não há uma aproximação da professora Luíza (diário de 
campo, 28/05/2008). 
 
Os deveres são passados como única forma deles aprenderem. Não 
constatei um esforço da professora Luíza em relação à 
aprendizagem das crianças, principalmente as que apresentam 
dificuldades de aprendizagem (Mateus, Felipe, Gustavo e 
Fernanda). Não houve uma explicação dos conteúdos; os alunos 
não foram questionados se compreenderam ou não o conteúdo. Só 
quando eles apresentaram alguma dúvida e questionaram, houve 
uma explicação “forçada” sobre o que não foi entendido. (diário de 
campo, 29/05/2008). 
 
Durante esse dia observei que a professora mostrou-se insatisfeita 
em dar aula, em ensinar as crianças, sempre nervosa e agitada; sem 
paciência ao lidar com as crianças. (diário de campo, 29/05/2008). 
 
A professora Luíza mostrou-se muito nervosa e impaciente hoje. 
Ela escreveu a tarefa na lousa sem explicá-la para os alunos. Os 
que sabiam copiavam. Os que não sabiam ler e escrever: alguns 
tentavam copiar outros abriam os cadernos faziam desenhos, 
copiavam do livro texto, perambulavam pela sala, etc. (diário de 
campo, 01/09/2008). 
 
A professora Luíza corrigiu as atividades dos alunos. Mas não 
corrigiu as de Gustavo e Mateus. (diário de campo, 05/092008). 
 
Hoje, a professora Luíza parece não estar bem. Mostrou-se 
insatisfeita e com má vontade na sala de aula. Não explicou as 
atividades, foi ríspida com as crianças. Não ocorreu uma interação 
dela com os alunos em relação às explicações e procedimentos de 
como eles deveriam realizar a atividade. As únicas intervenções 
foram para reclamar ou chamar a atenção dos alunos quando 
apresentaram um comportamento, considerado por ela, como 
inadequado. (diário de campo, 08/09/2008). 
 

O que se percebeu é que as crianças somente foram notadas quando precisavam ser 

advertidas por algum comportamento julgado inadequado. E, em muitos momentos, o que 

chamava a atenção era que a forma adotada pela professora Luíza, para advertir os alunos, 

provocava constrangimento e/ou desconforto (diário de campo, 28/05/2008). 

Enquanto realiza o trabalho docente, o professor precisa questionar-se quanto ao 

significado de suas ações, acerca de suas metas, cultivando o desejo de construir algo 
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novo. No decorrer do processo de investigação, à tentativa frustrada de controle, a 

professora Luíza tendia a responder de forma ríspida e mostrando desprezo pelos alunos.  

Também a professora Júlia, que na maior parte do tempo mostrou comportamento 

de apoio para com os alunos, em alguns momentos apresentou comportamentos de 

rejeição, como na cena que se segue: 

(...) A professora Júlia está em pé folheando um livro junto a sua 
mesa. Mateus se aproxima e diz: Tia, deixa eu fazer a ponta aqui. 
Em seguida mostra-lhe o lápis. A professora o olha e diz: “Você 
não vai fazer não Mateus. Você pára de quebrar a ponta do lápis, 
você pára de graça viu. Estou lhe avisando”. A professora continua 
olhando para Mateus, volta a folhear o livro e diz: “Estava com o 
lápis bonzinho agora e fica pegando o lápis e quebrando na boca”. 
(1ª filmagem/2009, 44’:54” a 45’:09”) 

 

A entonação da voz da professora Júlia demonstrou certa impaciência em relação 

ao pedido de Mateus. Percebeu-se que ela falou com rispidez. Das formas de falar com o 

aluno, segundo Tassoni (2008), as modulações de voz são apontadas como algo relevante 

na forma de as professoras falarem.  

O clima instaurado na sala de aula, segundo I. Oliveira (2001) pode fazer com que 

o aluno se sinta fracassado, limitado ou inadaptado se as experiências forem sempre 

desagradáveis. O clima evidenciado na sala da professora Luíza leva a supor a 

continuidade da história de fracasso escolar para essas crianças já rotuladas como tendo 

dificuldades de aprendizagem. 

 

Humilhação  

Dentre os atos de violência psicológica, a humilhação torna-se mais grave quando 

ocorre em situações públicas, como a sala de aula. Foram considerados humilhantes os 
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comportamentos da professora de gritar com a criança, ameaçá-la, empurrá-la e 

constrangê-la perante outros. 

Em uma das aulas observadas na sala da professora Luíza, uma situação que 

chamou a atenção aconteceu quando Fernanda questionou se amanhã haveria aula. A 

professora se irritou com a pergunta e respondeu em tom agressivo: “Eu disse o quê? 

Amanhã não tem aula, idiota! Limpe os ouvidos!”. Fernanda olhou com uma expressão 

“sem graça” para os colegas e depois para a pesquisadora. Em seguida desviou os olhos e 

abaixou a cabeça, pegou o lápis e começou a copiar no caderno (diário de campo, 

29/05/2008). Essa experiência, vivenciada por Fernanda, possibilitou pensar sobre o que 

significa para a criança ser chamada de “idiota”, principalmente em situação pública 

(frente aos colegas e à pesquisadora). Nesse caso, complementa-se, ainda, que a 

significação coloca em foco a constituição social e histórica da forma de interpretação das 

palavras da professora por Fernanda. Segundo Vigotski (1996, p. 383, tradução da autora) 

“a vivência possui uma orientação bio-social, é algo intermediário entre a personalidade e 

o meio, que significa a relação da personalidade com o meio, revela o que significa o 

momento dado do meio para a personalidade”. 

Essa atitude da professora Luíza, segundo Finkelhor, Ormrod, Turner e Hamby 

(2005) pode ser considerada como uma rotulação extremamente negativa numa situação de 

ensino-aprendizagem, ao fazer a criança sentir-se mal quando confrontada com 

verbalizações que uma professora, nem qualquer outra pessoa, deveria fazer: chamá-la de 

idiota na sala de aula.  

O episódio posterior mostra que, depois de ter sido advertido por sair do lugar 

estabelecido pela professora, Gustavo saiu novamente da carteira, o que provocou uma 

reação drástica por parte da professora.  
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(...) A professora Luíza, que está orientando um aluno, pára e 
vai até Gustavo, agarra-o pelo braço com força, retira uma aluna de 
uma carteira na frente da sala e o coloca sentado. Depois fala: “Se 
você voltar lá pra trás você vai embora. Estou te avisando”. A 
professora volta a orientar o aluno. Gustavo fica sentado, olhando 
para trás. (...) A professora volta a escrever no quadro. Gustavo 
muda de carteira. A professora Luíza vê que Gustavo saiu do lugar 
que ela havia colocado, para a atividade, e vai até ele. Arrasta-o da 
cadeira pelo braço e empurra-o para fora da sala. Gustavo, que está 
com uma sandália na mão, resiste em sair. Nesse momento, a 
professora o pega com as duas mãos e empurra-o com força para 
fora da sala. A professora fecha a porta e sai da sala. (...) A 
professora retorna para a sala. Gustavo foi expulso da sala. (9ª 
filmagem/2008 - 43’:20” a 45’:00”)  
 

Ao ser agarrado à força, Gustavo resistiu e foi arrastado, com força, pela 

professora. Ele tinha uma expressão que pareceu ser de medo, de desespero; pareceu 

querer chorar. Olhava para os colegas que riam. Abaixou os olhos tentando firmar os pés 

no chão para que a professora não o arrastasse para fora da sala. Ao ser empurrado, ele 

apresentou resistência, mas seus esforços foram inúteis, pois a professora Luíza conseguiu 

tirá-lo da sala de aula. A postura da professora ao expulsá-lo foi muito marcante, pois 

também gritava aos berros que ele teria que sair (diário de campo, 09/10/2008). Em 

momento posterior (entrevista com autoscopia), quando indagado sobre a cena, Gustavo 

afirmou sentir medo: ao ser suspenso da escola poderia apanhar da avó. 

O ser agredido fisicamente quando puxado e empurrado pela professora e, em 

seguida, expulso da sala, promoveu na criança um sentimento de humilhação e de 

inferioridade perante os colegas, a própria professora e a pesquisadora. A vergonha de ser 

exposto a uma situação tão humilhante pode promover um sentimento de não 

pertencimento àquele ambiente. Destaca-se, aqui a importância do papel da vivência na 

determinação da constituição do sistema meio-criança.  
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Ao estudar o conceito de violência imbricado nos relatos das professoras sobre 

a influência da violência no seu cotidiano e nas suas práticas sociais no âmbito da escola, 

Ristum (2001) analisou comentários feitos pelas professoras sobre os alunos em sala de 

aula, classificando-os em comentários elogiosos, reprovadores e pejorativos. Foram muito 

poucos os comentários elogiosos, quando comparados aos reprovadores e depreciativos. Os 

comentários reprovadores faziam referência a: indisciplina, comportamento acadêmico, 

comportamento social, má postura, comportamento anti-higiênico, comportamento anti-

convencional e atraso ou falta à aula. Dentre os comentários pejorativos destacaram-se as 

críticas depreciativas e a zombaria. Na crítica depreciativa foram classificadas as ações que 

colocavam o aluno criticado em uma situação ridicularizadora perante outros, causando 

constrangimento ao aluno. A zombaria tinha um “tom mais leve e, mesmo fazendo com 

que as atenções se voltassem para o aluno, geralmente não causava o mesmo 

constrangimento que a crítica depreciativa” (Ristum, 2001, p. 306). De acordo com a 

categorização do presente trabalho, os comentários pejorativos das professoras observadas 

por Ristum (2001) poderiam ser classificados como violência psicológica, na modalidade 

de humilhação, em que há uma clara depreciação pública da criança. 

Bonavides (2005) afirma que essas ações de depreciação agridem diretamente a 

constituição da subjetividade, da imagem e da personalidade da criança, por intermédio do 

processo de internalização, no qual os outros são significativos. Dessa forma, entende-se 

que a violência, qualquer que seja, traz danos consideráveis à dimensão subjetiva que é a 

autoestima. E essas vivências determinam de que modo influi sobre o desenvolvimento da 

criança um ou outro aspecto do meio (Vigotski, 1996). Vê-se, portanto, que o modo como 

a criança vive dada situação se reflete em sua relação consigo e com o outro.  
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Foram observados outros episódios de repreensão feita de uma forma 

constrangedora para o aluno, como se pode ver na cena descrita a seguir: 

(...) A professora Luíza aguarda os alunos responderem a atividade 
e, enquanto isso, passa pela carteira de alguns, observando o que 
estão fazendo. Felipe está em pé no fundo da sala. A professora 
agarra o braço de Felipe com força e fala: “Pra que duas camisas? 
Se uma vai usar a outra não vai Felipe” e o faz sentar-se na 
cadeira. Felipe olha em direção à câmera, sem graça. (3ª 
filmagem/2008 - 01:25’:25” a 01:25’:45”)  

 

Na cena acima, Felipe estava em pé no fundo da sala, vestia uma camisa e tinha 

outra amarrada à cintura, quando a professora Luíza o agarrou com força e o fez sentar-se 

(diário de campo, 22/08/2008). 

Em relação às ações da professora, observou-se que ela sempre manifestava 

comportamentos reativos e isso, talvez a fizesse apresentar essas atitudes inadequadas com 

os alunos e a não desenvolver ações planejadas que pudessem realmente ajudar os alunos 

na superação das dificuldades. 

Também protagonizada por Felipe e a professora Luíza, a cena que se segue mostra 

outras situações de humilhação: 

(...) Felipe levanta-se da carteira e vai até a professora Luíza que 
está reclamando dos alunos que estão em pé e diz: “Me dá um lápis 
tia”. A professora cruza os braços e em tom bravo pergunta: “O 
que?”. Felipe responde: “Um lápis tia”. A professora responde: 
“Pedir o que menino?”. Felipe responde: “Posso pedir um lápis 
pra tia R (a diretora)”. A professora fala: “Pra que você quer 
lápis? Você não faz nada”. Felipe abaixa a cabeça e caminha em 
direção à porta da sala. (9ª filmagem/2008 - 28’:55” a 29’:45”)  

 

 A desqualificação quase sempre era explícita, incisiva e constrangedora. Ao falar 

para Felipe “Pra que você quer lápis? Você não faz nada” quando ele solicitou o lápis 

para realizar a atividade, pareceu causar um constrangimento para a criança diante dos 

colegas e da própria observadora, já que Felipe mostrou-se envergonhado e, em seguida 
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sentou-se na carteira com a cabeça baixa. Permaneceu quieto durante uns dez minutos 

para, na sequência, abrir o caderno e pegar um lápis que o colega emprestou. A entonação 

da voz da professora era de deboche em relação à condição de Felipe (diário de campo, 

12/09/2008). Além disso, essa ação pode representar um desestímulo à realização da tarefa, 

uma vez que a professora, que seria a pessoa mais qualificada para ajudar Felipe na 

superação dessa dificuldade e que exerce um papel de autoridade na sala de aula, rotula-o 

como um aluno que não faz nada. Esse tipo de ação de desvalorização da criança pode 

despertar, nela, um sentimento de incompetência para a execução das atividades propostas 

(Amaral, 2001; Krepsky, 2004). Retoma-se aqui a afirmação de Ruiz e Martioli (2003) de 

que a violência psicológica se instala através das palavras que carregam sentidos variados, 

inclusive na entonação que se dá a elas.  

Durante a observação, a frustração frente às dificuldades de aprendizagem dos 

alunos era constantemente frisada pela professora Luíza (diário de campo, 29/05/2008). O 

processo de exclusão que a criança passa a vivenciar, à medida que ela não responde às 

exigências da professora, provoca significações que, segundo Smolka (2004, p. 43), são 

“marcas ou efeitos que se produzem e impactam os sujeitos na relação”.  

Nessa mesma direção apontam os dados do trabalho de Sirino (2009) que 

investigou, em uma escola pública estadual de Ensino Fundamental do Ciclo I, os atuais 

processos de exclusão intra-escolar. Em relação às práticas pedagógicas, observou que as 

concepções de ensino-aprendizagem ainda são norteadas pelo caráter seletivo e excludente 

dessas práticas que funcionam para reforçar as ideias e preconceitos em relação aos alunos 

que apresentam problemas escolares. Para a autora, apesar de a escola ter democratizado o 

acesso e a permanência dos alunos, as condições necessárias para que essa democratização 
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ocorra, inclusive, em termos de aprendizagem e acesso ao conhecimento, ainda não 

foram conquistadas. 

Ao mesmo tempo, essas atitudes conduzem ao questionamento sobre por que a 

professora Luíza não investe na melhoria da atividade pedagógica, ao invés de promover 

situações de humilhação para essas crianças que já apresentam uma história de insucesso 

escolar.  

 

Indiferença  

 Das ações de violência psicológica de autoria das professoras, a indiferença foi a 

modalidade mais frequente. A indiferença se manifesta por um comportamento de omissão 

ou de negligência frente às necessidades acadêmicas, afetivas e de relacionamento da 

criança. As ações indicativas de indiferença foram visíveis nos dois episódios abaixo, em 

que a professora não verificou a tarefa do aluno: 

(...) A professora Luíza está em pé junto à carteira de um aluno 
olhando a sua atividade. Mateus levanta-se do seu lugar, caminha 
em direção à professora e mostra-lhe o caderno. A professora Luíza 
não olha e caminha em direção a outro aluno. (4ª filmagem/2008 - 
15’:32” a 15’:44”)  
 
(...) A professora olha o caderno de um colega que está sentado 
junto a Mateus, mas não olha o dele. A professora Luíza se afasta. 
(...) A professora Luíza retorna e olha o caderno do colega que está 
junto a Mateus. Novamente não olha o de Mateus que permanece 
sentado. (4ª filmagem/2008 - 31’:00” a 33’:10”)  

 

Essa atitude tornou-se mais agravante quando essa indiferença vinha acompanhada 

de atitudes de rejeição. Durante toda a investigação, ações de aceitação e atenção foram 

dadas com maior frequência aos outros alunos em comparação com os alunos com 

dificuldades de aprendizagem. 
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(...) Após a correção, a professora Luíza disse aos alunos que 
eles fariam um ditado de frases. Iniciou-se a atividade. Percebi que 
alguns alunos não se interessaram em fazê-la, dentre eles estavam 
Gustavo e Mateus que perambulavam pela sala. A professora não 
interferiu em relação a eles. Impressionou-me o fato de Gustavo e 
Mateus não fazerem a atividade, perambularem pela sala e a 
professora nada fazer. A professora Luíza corrigiu as atividades 
dos alunos, mas não as de Gustavo e Mateus. (diário de campo, 
05/09/2008). 

 

A professora Luíza corrigia as atividades dos alunos individualmente, sem uma 

explicação coletiva sobre as respostas certas ou erradas emitidas pelas crianças; escrevia as 

instruções ou conteúdos na lousa sem explicar para os alunos os procedimentos, o que 

parecia necessário, uma vez que a maior parte dos alunos não sabia ler; alguns alunos 

copiavam, outros se mostravam indiferentes, outros andavam pela sala; com frequência, 

alunos que apresentavam comportamentos considerados por ela como inadequados eram 

expulsos da sala. Quando isso acontecia, ela falava: Não vou aturar vocês hoje não! (diário 

de campo, 13/10/2008). Mostrava-se insatisfeita e com má vontade em orientar as crianças 

que apresentavam dificuldades na aprendizagem. 

(...) A professora Luíza está sentada em uma cadeira no canto da 
sala. Gustavo se aproxima com o caderno e coloca-o em cima do 
braço da carteira para que a professora pudesse vê-lo. A professora 
Luíza cruza os braços, olha para Gustavo, olha para o caderno e 
fala: “Resolve”. Gustavo retorna ao seu lugar. (6ª filmagem/2008, 
01:15’:44” a 01:15’:56”)  

 

 Nesse episódio, além de não auxiliar o aluno na execução da tarefa, a professora 

impunha a condição de que cabia a Gustavo resolver a atividade, sem o seu auxílio, 

configurando, assim em uma indiferença frente à dificuldade apresentada, como se não 

fosse função da professora auxiliá-lo.  

 No trecho abaixo, a indiferença e a impaciência da professora em relação à 

orientação da tarefa foi percebida nos vários momentos em que essa ação de auxiliar a 
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aluna ocorreu. Não houve um efetivo envolvimento da professora no ato de orientar a 

criança na construção do conhecimento. 

(...) A professora Luíza senta-se junto a Fernanda para orientá-la na 
realização da tarefa. Uma aluna solicita à professora para ir ao 
banheiro e ela diz em tom severo: “Não está na hora não. Não 
adianta D. Ainda são nove horas”. A professora Luíza toca no 
braço de Fernanda, que está distraída e diz: “Vamos”. Fernanda 
começa a ler a tarefa, mas é interrompida pela professora. (...) A 
professora Luíza soletra a palavra que Fernanda errou. A 
professora para e chama a atenção de uma aluna que está fazendo a 
ponta do lápis fora do balde de lixo. Ela volta a orientar Fernanda, 
corrigindo as palavras erradas. (...) A conversa paralela na sala e as 
perguntas constantes dos alunos interrompem a orientação de 
Fernanda várias vezes. Fernanda continua a leitura, mas a 
professora demonstra impaciência, balança constantemente as 
pernas, passa a mão sobre a testa e levanta-se pedindo a um aluno 
para retirar algo, mas em seguida senta-se novamente. (1ª 
filmagem/2008 - 01:19’:00” a 01:26’:00”)  

 

 Era evidente a impaciência da professora para ensinar as crianças, principalmente, 

aquelas que exigiam uma maior atenção. A demonstração dessas posturas da professora 

denunciava a inexistência de afetividade na relação com os alunos: 

(...) A professora Luíza orienta alguns alunos na realização da 
tarefa. Caminha até o fundo da sala em direção a Fernanda. Ao 
chegar junto a Fernanda, alguns alunos se aproximam mostrando-
lhe o caderno e ela lhes dá atenção. Fernanda chama: “Oh tia”. 
Impaciente, Fernanda toca no braço da professora para chamar sua 
atenção. A professora continua olhando o caderno da colega. 
Fernanda vai apontando para o caderno enquanto aguarda. Quando 
a professora olha, Fernanda fala: “Tá certo? Tá certo?”. A 
professora olha rapidamente de longe, sem tocar no seu caderno e 
diz: “É isso”. Fernanda observa a professora orientar a colega e 
depois sorri. A professora anda em direção à frente da sala e 
Fernanda levanta-se para lhe falar algo. Fernanda toca no braço da 
professora, mas esta se desvencilha e não lhe dá atenção. Fernanda 
retorna ao seu lugar. A professora continua a passar pelas carteiras 
de outros alunos, chamando a atenção de alguns. (4ª 
filmagem/2008 - 29’:00” a 30’:08”)  
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 Nesse episódio, Fernanda solicitou a atenção da professora para que verificasse 

a sua tarefa, mas foi ignorada. No momento em que essa “atenção” aconteceu, não houve 

um envolvimento por parte da professora que respondeu: “É isso”. Novamente a aluna 

buscou a atenção da professora tocando-a no braço, mas esta se desvencilhou. A 

indiferença e a rejeição à aluna tornaram-se mais evidentes quando a professora passou a 

orientar os colegas, deixando-a sem resposta.  

A reflexão sobre as ações das professoras em relação às crianças remete à 

afirmação de Arendt (1992, p. 239), de que “em face da criança, é como se ele (o 

professor) fosse um representante de todos os habitantes adultos, apontando os detalhes e 

dizendo à criança: - Isso é o nosso mundo.” Nesse sentido, que mundo está sendo 

apresentado a essas crianças com essas práticas de violência psicológica observadas na 

escola?  

Ao considerar as consequências desses atos de violência para o desenvolvimento da 

criança, retoma-se a afirmação da American Academy of Pediatrics (2002) a respeito dos 

vários danos que podem caracterizar essas consequências como: medo, baixa autoestima, 

sintomas de ansiedade; comportamentos de instabilidade emocional, problemas em 

controlar impulso e raiva; problemas relativos a habilidades sociais tais como: 

comportamentos anti-sociais, problemas de apego, baixa competência social, baixa empatia 

e simpatia pelos outros; na área da aprendizagem, baixa realização acadêmica, prejuízo 

moral. 

No caso dessa investigação, faz-se necessário acrescentar, com maior 

especificidade, as consequências da violência psicológica para a imagem que as crianças 

que apresentam dificuldades de aprendizagem têm de si mesmas, isto é, a avaliação que 

elas fazem e mantêm em relação a si. Essa imagem perpassa o sentimento de autoestima, o 
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que implica em comportamentos de valorização ou desvalorização de si e aponta para o 

nível da capacidade, importância e valor que a criança coloca para si mesma.  

 

3.3. As vivências das crianças na relação com as professoras  

 

As verbalizações e manifestações das crianças exprimiram as emoções e 

sentimentos presentes nas relações professor-aluno, revelando como elas significavam suas 

experiências. Segundo I. Oliveira (2001, p. 172) “os sentidos que acompanham e 

constituem as formas de sentir e agir configuram-se nas relações concretas e socialmente 

delimitadas, envolvendo indivíduos que ocupam posições e papéis definidos”. 

Nesse item, são apresentados os dados referentes à visão das crianças sobre as 

ações das professoras e sobre si. As categorias de ação foram estruturadas mediante a 

análise das conversas/entrevistas realizadas com as crianças nas sessões de autoscopia. O 

uso da autoscopia possibilitou à própria criança expressar-se a respeito das situações 

vivenciadas na relação professor-aluno e produzir, assim, elementos/indícios para a 

compreensão do impacto dessa vivência nas formas de ver o outro e a si. A partir dos 

relatos verbais das crianças, extraíram-se os dados que possibilitaram delinear: a) A visão 

da criança sobre as ações da professora e b) A visão da criança sobre si. 

 

3.3.1. A vivência da relação professor-aluno construindo a visão da 

criança sobre as ações da professora 

 

A análise das falas das crianças, nas sessões de autoscopia, possibilitou a 

identificação de categorias nas quais foram classificadas as ações das professoras.  

Dentre as categorias mais marcantes, na percepção das crianças, destacaram-se: 
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1. Agressão verbal (xingamentos, gritos) 

2. Agressão física (colocar na carteira, fazer sentar, empurrar) 

3. Indiferença (não olhar a tarefa) 

4. Rejeição (falta de atenção em comparação com os colegas) 

 

Agressão verbal (xingamentos, gritos) 

As crianças relataram que se sentem ofendidas pela agressão verbal, pelo 

xingamento e pelos gritos que lhes são dirigidos. Entre o rol de agressões verbais que 

permeiam a relação professor-aluno, as crianças revelaram não gostar dos xingamentos da 

professora, como apresentado nos trechos a seguir: 

(...) 
P.: O que você acha dessa professora? 
Mateus: Ruim. 
P.: Porque você acha ela ruim? 
Mateus: Porque ela fica xingando. 
(...) 
P.: Como era a tia Luíza? 
Mateus: De vez em quando era boa, mas de vez em quando ela xingava os meninos. Mas 
não Tia Júlia. A professora que tô agora não xinga não.  
P.: A professora Luíza xingava você? 
Mateus: De vez em quando ela xingava os meninos lá.  
P.: E você? 
Mateus: Também. 
 

Essa agressão verbal dirigida aos alunos, representada pelo ato de xingá-los, não 

condiz com o papel de um professor. Na concepção das crianças, professora não deve 

xingar, principalmente porque ela representa, para o aluno, alguém a quem se deve 

respeito. Notou-se que Mateus percebeu a diferença na forma como as professoras 

tratavam as crianças na sala de aula, estabelecendo uma comparação entre a professora 

anterior e a atual.  
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 As falas de Mateus e Felipe denotaram a percepção das agressões verbais 

(gritos e xingamentos) sofridas no cotidiano escolar conforme trechos a seguir: 

(...) 
P.: Vocês conversavam sobre a professora? 
Mateus: Falava que ela era ruim. Olha ai! Ela não deixava ninguém ir para o banheiro ou 
beber água. 
P.: Aqui ela pediu por favor? Ela pede sempre? 
Mateus: Pede. Mas tem hora que ela ficava brava e fica xingando os meninos. 
P.: E ela fala como? 
Mateus: Ela fica xingando umas coisas ruins. 
P.: Você lembra o que? 
Mateus: Ela fala, ela grita. Ela fica xingando um tanto de coisa ruim. Grita. De vez em 
quando ela deixava a gente sem beber água, sem recreio. Um tanto de coisa que ela fazia.  
 

(...) 
P.: Que mais ela faz? 
Felipe: Ela xinga 
P.: Ela xinga? 
Felipe: (balança a cabeça afirmando) 
P.: Nesse dia ela xingou? 
Felipe: (balança a cabeça afirmando) 
 

Nos trechos anteriores, além das agressões verbais (xingamentos e gritos), as 

crianças observaram que a professora limitava suas necessidades básicas (Ela não deixava 

ninguém ir para o banheiro ou beber água; De vez em quando ela deixava a gente sem 

beber água) e não tinha hábitos de cortesia. 

A afirmação “Ela fica xingando umas coisas ruins”, mesmo não sendo esclarecido, 

pelo aluno, o que seriam essas “coisas ruins”, foi confirmada pelas outras crianças e 

também nas observações realizadas em sala de aula (alguns palavrões proferidos pela 

docente). Isso leva a uma reflexão sobre o que essa professora (Luíza) faz da sua ação 

pedagógica. Considera-se fundamental a boa relação entre professor e aluno, sendo o 

estabelecimento desse vínculo imprescindível para a aprendizagem escolar. O que as 

pessoas não se apercebem é de que, além das palavras, os gestos, as expressões faciais, as 
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inflexões de voz e posturas revelam as disposições inconscientes de aceitação/rejeição, 

crença/descrença no outro (I. Oliveira, 2001). Acrescenta-se, ainda, que a “linguagem 

como meio de comunicação nos leva a designar e expressar verbalmente nossos estados 

internos” (Vigotski, 1996, p. 379, tradução da autora). 

A fala de Fernanda representou uma reação à atitude da professora. Isso interfere 

não só no desenvolvimento do aluno como pessoa, mas também na sua aprendizagem. Não 

havia espaço para orientação, pois esta era feita à base de gritos e os alunos mostravam 

medo da reação da professora, como identificado em episódios anteriores nos quais se 

mostrava impaciente em lidar com os alunos. Evidencia-se, a seguir, a esquiva de uma 

situação de constrangimento mesmo que a consequência aqui seja o distanciamento da 

escola e, portanto, de oportunidades de aprendizagem formal.  

(...)  
P.: Por que você não gostava da professora Luíza? 
Fernanda: Ela era muito ignorante. 
P.: Ignorante como? O que ela fazia com você? 
Fernanda: Ela xingava eu.  
P.: Ela xingava você? 
Fernanda: Eu pegava e vinha embora depois falava pra minha mãe. Minha mãe pegou e 
falou que não era para eu ir pra escola não. Também não fui não. Daí ela (Luíza) falou 
bem assim: “Por que Fernanda não veio?” Eu falei bem assim: A senhora fica me 
“xingando”, me “gritando”. A maioria dos colegas responde ela e ela fica com 
ignorância, xingando. 
  

 Ao relatar que a professora Luíza era ignorante e que a xingava, Fernanda mostrou-

se insatisfeita e não foi à escola (com aquiescência da mãe). Na fala seguinte, percebeu-se 

que essa ação de xingar da professora provocou em Fernanda um receio em fazer perguntas 

sobre o conteúdo das atividades em sala de aula: 

(...)  
P.: Por que você acha que não sabia nada na primeira série? 
Fernanda: Porque a professora (Luíza) não me ensinava direito. 
P.: E você não perguntava as coisas para ela, quando não entendia? 
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Fernanda: Quando eu perguntava, ela vinha com ignorância. Daí eu peguei fechei meu 
caderno e fiquei lá esperando. 
P.: E quando ela fazia isso como você se sentia? 
Fernanda: Eu ficava com vergonha dos meus colegas. Meus colegas ficavam me xingando 
de burra.  
P.: Xingavam você? 
Fernanda: Hã, hã. De burra. 
P.: O que você sentia? 
Fernanda: Ficava com vergonha, pegava e vinha embora para casa. 

 

A palavra “burra” apareceu na fala de Fernanda e isso pareceu contribuir para a 

incorporação da ideia de que é “burra”. Dessa forma, internaliza o não saber como 

consequência de sua própria incompetência. Se, no cotidiano escolar, a imagem construída 

pelo aluno é a de ser “burro” e incapaz de aprender, a relação que com ela estabelecem a 

professora e até mesmo os colegas tende a reforçar essa imagem. Isso significa que a 

professora demonstra não acreditar no aprendizado do aluno, o que remete à probabilidade 

de que o aluno, além de ser incapaz na escola se torne incapaz em todos os espaços da 

vida. 

Gustavo e Felipe ressaltaram os gritos da professora como um comportamento 

recorrente: 

(...) 
P.: Ela está gritando com você? 
Gustavo: É. 
P.: Por quê? 
Gustavo: Porque eu tava aqui na carteira dela. 
P.: Ela sempre faz isso com você? 
Gustavo: Faz.  
 
(...) 
P.: Ela também te ensina em silêncio? 
Felipe: Não. Ela grita. 
P.: Ela grita? 
Felipe: (balança a cabeça afirmando) 
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Essas ações grosseiras da professora demonstraram que a relação vivenciada no 

dia-a-dia escolar era marcada pela falta de envolvimento e de afeição, ao ponto de 

Fernanda não respeitá-la como professora.  

(...) 
P.: Você gostava do jeito que ela (professora Luíza) te orientava? 
Fernanda: Tinha dia que eu nem perguntava a ela. 
P.: Não perguntava a ela? 
Fernanda: Não. Meu pai que é meu pai não grita para ela me gritar. Meu pai eu respeito 
agora ela não. 
P.: Mas ela você tem que respeitar. É a sua professora. 
Fernanda: Mas professora não grita. Ela gritava na sala. 
P.: Ela gritava muito com você? 
Fernanda: Hum, hum (afirmativamente) 

 

Assim, deixar de perguntar parecia evitar, para Fernanda, que a professora gritasse 

com ela. A forma de a professora ensinar também foi questionada por Fernanda ao 

comparar a forma de ensinar da professora Luíza com a da professora Carla:  

(...) 
P.: E a professora desse ano? 
Fernanda: Ela gosta de mim. 
P.: Gosta de você? 
Fernanda: (balança a cabeça afirmando). No dia que eu passei ela disse bem assim: não 
chora não senão eu choro também. 
P.: Foi? 
Fernanda: Tia Carla. 
P.: E por que você estava chorando? 
Fernanda: De Felicidade 
P.: Por que você estava feliz nesse dia? 
Fernanda: Porque eu passei. (risos) 
P.: Foi? 
Fernanda: Não repeti a segunda série. Já repeti a primeira. A segunda ainda não. 
P.: Você ficou muito feliz e por isso chorou de felicidade? 
Fernanda: (balança a cabeça afirmando). Aí tia disse bem assim: Chora não senão eu 
choro também. Peguei vim pra casa. Esqueci até do material. 
 
 A comparação com a professora Carla pareceu dar suporte ao desejo de Fernanda 

de não mais ser aluna da professora Luíza: 

(...) 
P.: E esse ano mudou tudo? 
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Fernanda: Mudou. Com a professora Carla mudou foi tudo agora. Ela ensina mais de 
que professora Luíza. 
P.: Ela ensina mais? 
Fernanda: Eu que num quero estudar com essa professora Luíza na terceira série. 
P.: E se por acaso você estudar com ela novamente? 
Fernanda: Eu vou pra outra sala. 

 

No episódio acima está implícita uma concepção de professora, que se contrapõe ao 

ser professor numa perspectiva histórico-cultural. Segundo Vigotski (2000), é na relação 

com o outro que o professor torna-se professor, por meio das relações. É, ainda, nas e pelas 

ralações que o professor conhece, experiencia e constrói o contexto, a prática docente e os 

aspectos das relações entre professor-aluno e suas particularidades. Vigotski (2000, p. 24) 

postula que: “através dos outros constituímo-nos” e explica que  

a personalidade torna-se para si aquilo que ela é, através daquilo que ela antes 
manifesta como seu em si para os outros. Este é o processo de constituição da 
personalidade. Daí está claro, porque necessariamente tudo que é interno nas 
funções superiores ter sido externo; isto é, ter sido para os outros, aquilo que agora 
é para si (Vigotski, 2000, p. 24).  

  

O que se percebeu, mediante a postura e as ações da professora Luíza é, talvez, uma 

falta de afinidade com sua profissão; não gosta do que faz e tem uma relação negativa com 

as crianças, constituída por experiências marcadas por posturas e práticas que não 

condizem com um processo de escolarização favorecedor da aprendizagem e do 

desenvolvimento dos alunos.  

(...) 
P.: Por que ela falava desse jeito? 
Gustavo: Na hora que ela vinha eu escondia a cara assim pra não me ver (Gustavo abaixa 
a cabeça demonstrando como fez). 
P.: E quando você precisava não a chamava? 
Gustavo: Não. Não sabia ainda. 
P.: Mas ela não te ensinava? 
Gustavo: Ensinava. Mas por causa que eu não sabia ainda.  
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No episódio anterior, a fala de Gustavo: “Na hora que ela vinha eu escondia a 

cara assim pra não me ver”, demonstrou uma tentativa de se esconder da professora, 

talvez por receio da atitude dela em relação ao seu “não saber”, o que contribuiria para 

aumentar a frustração e sentir-se incompetente. Para a criança, aprender passa a ser um 

processo doloroso. Mesmo precisando de auxílio para as atividades escolares, Gustavo 

preferia não chamar a professora para ajudá-lo e como justificativa afirmava que “Não 

sabia ainda”. O conflito entre a postura da professora e a vontade de aprender dos alunos 

estava atrelado a um temor e um sentimento de vergonha pelo não saber. Percebeu-se, 

então, que a criança pode, a partir dessa vivência, adquirir a consciência de que a 

consequência legítima do não saber é, em geral, não ter a atenção e o empenho da 

professora no auxílio à execução das tarefas. No caso de Gustavo, sua percepção é de que a 

professora age assim porque ele ainda não sabe.  

É nessa configuração que a violência psicológica torna-se simbólica, ou seja, 

quando a criança legitima o que o outro pensa ou sente sobre ela e, especialmente, legitima 

as ações do outro em relação a ela, já que a professora representa a autoridade na 

instituição escolar (Bourdieu, 1989). Nessa relação com a professora, a criança passa a 

constituir-se como incompetente, fracassada, aumentando, assim, o sentimento de 

desvalorização de si. Mas, quando a criança percebe essa forma de agir da professora como 

violência, então deixa de ser violência simbólica.  

Com base na perspectiva histórico-cultural, a professora não agia de forma que 

favorecesse as zonas de desenvolvimento proximal. Sendo assim, a criança que não sabia 

não encontrava oportunidades para aprender. Mas, ao mesmo tempo em que Gustavo 

parecia tomar para si a responsabilidade do não saber, concordava com a colocação da 

pesquisadora que professor tem a função de ensinar.  
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(...) 
P.: Mas quando você queria aprender ela não te ensinava? 
Gustavo: Ensinava os meninos e eu também. Mas é por causa que eu não sabia muito não. 
P.: Então professor é para ensinar? 
Gustavo: (Gustavo balança a cabeça confirmando.)  
 

Essas ações se constituíram como parte de um contexto hostil que se refletiu nas 

relações entre esses alunos e a professora. O estudo de Sirino (2002) é revelador neste 

sentido. Ao analisar o fracasso escolar por meio do discurso de alunos e professores, a 

autora concluiu que a violência verbal é, muitas vezes, promovida pelo próprio professor e 

isto pode ocorrer de duas maneiras: (a) quando ele promove um julgamento público de um 

aluno, fornecendo elementos para as "zuações" das crianças e (b) quando o educador trata 

de ironizar a condição social dos seus alunos. Para a autora, agressões verbais ou físicas 

parecem fazer parte do cotidiano desses alunos e são utilizadas como estratégia de 

enfrentamento tanto do professor quanto do aluno para se defenderem de um confronto. 

 

Agressão física (colocar na carteira, fazer sentar, empurrar, conter) 

 As falas das crianças evidenciaram a vivência de situações utilizando como forma 

de punição aquela que não corresponde ao esperado: a agressão física. Nas filmagens, 

foram identificadas cenas de agressão quando a professora retirava um objeto à força ou 

quando as crianças eram seguradas pelos braços, obrigadas a sentar ou empurradas. A 

análise contextual desse tipo de violência permitiu afirmar que se trata, nessa situação de 

sala de aula, de uma violência psicológica, já que contém todas as características de 

humilhação e rejeição. 

(...) 
P.: Agora ela fez o que? 
Gustavo: Tomou o lápis. 
P.: E fez o que com o lápis? 
Gustavo: Guardou. 
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P.: E você estava escrevendo? 
Gustavo: Tava. 
P.: E ela tomou o lápis foi? 
Gustavo: (Gustavo balança a cabeça confirmando.) 
P.: Ela sempre faz isso Gustavo? 
Gustavo: Às vezes faz. 
 

No trecho acima, Gustavo estava escrevendo algo no livro que não era a atividade 

que a professora colocou na lousa. Ao passar pela carteira do aluno, a professora percebeu 

que ele não a estava realizando. O procedimento da professora foi retirar, com 

agressividade, o lápis de sua mão, de forma a impedi-lo de realizar outra atividade que não 

a determinada por ela. No entanto, agindo assim, estava impedindo-o também de realizar a 

tarefa por ela proposta. O mais grave é que essa atitude já havia ocorrido outras vezes.  

O trecho abaixo demonstrou mais uma situação de agressão quando Gustavo foi 

empurrado pela professora para que se sentasse na carteira: 

(...) 
P.: E agora ela fez o que com você? 
Gustavo: Ela puxou.  
P.: Ela puxou você? 
Gustavo: Me empurrou para trás. 
P.: Ela lhe empurrou foi? 
Gustavo: Gustavo balança a cabeça que sim.) 
P.: Empurrou para você sentar, não foi? 
Gustavo: (Novamente balança a cabeça confirmando.) 
 

Fica claro aqui, que a professora utilizou, como forma de controle, a agressão 

física, ao empurrar a criança para se sentar na carteira. O comportamento inadequado do 

aluno foi impedido sem que houvesse uma mediação da professora através do diálogo: 

“Ela puxou”; “Me empurrou para trás”. 

Em seu estudo, Ristum (2001) também identificou formas agressivas de ação das 

professoras na sala de aula: segurar ou puxar o aluno pelo braço, queixo, pescoço, ombro, 

empurrar. As vivências de situações como essas fazem com que a criança passe a 
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manifestar sentimentos diversos com os quais tem que conviver desde muito cedo, tais 

como: medo, tristeza, raiva. Isso se agrava mais quando a criança passa a ver a escola 

como um espaço também de ameaça e sofrimento (Gagné & Bouchard, 2004).  

A repetição dessas ações no cotidiano escolar acaba gerando relações aversivas 

entre professora e aluno, contribuindo, assim, para a estigmatização desses alunos e para a 

promoção de relações conflituosas e excludentes.  

 Durante as observações na turma da professora Luíza, os alunos Gustavo, Mateus, 

Felipe e Fernanda, quase nunca sentados ou em silêncio, circulavam pela sala. Talvez por 

isso, observou-se que a professora havia estabelecido um vínculo negativo em relação a 

eles: constantemente chamava a atenção deles, mesmo quando eles estavam sentados em 

suas carteiras; era agressiva e impaciente; algumas vezes isolava os alunos no fundo da 

sala ou os proibia de participar junto com os outros de algumas atividades. A professora 

Luíza também pareceu ser irônica; expressava mais o que poderia ser identificado como 

raiva que do que uma afeição pelos alunos (diário de campo, 01/09/2008).  

 A seguir, se destaca mais um exemplo, vivenciado por Gustavo, caracterizado como 

agressão física:  

(...)  
P.: O que aconteceu ai? 
Gustavo: Só por causa desse encrenqueiro ela me botou pra fora. (cena em que a 
professora expulsa Gustavo da sala) 
P.: Ela levou você para a diretora? 
Gustavo: Não. Lá para fora da sala. Oh, o outro (mostra a cena). 
P.: Você ficou com raiva não foi? 
Gustavo: Foi. Eu fui embora. 
P.: Mas você ficou triste? 
Gustavo: Não. Mas eu fiquei com medo por causa da minha avó. 
P.: Por que você fica com medo da sua avó? 
Gustavo: Minha avó briga comigo. Me dá uma surra. 
P.: E a professora te colocou pra fora só porque você mudou de carteira? 
Gustavo: Foi. 
P.: E você sentiu o que? 
Gustavo: Eu ia pegar... Eu peguei ai... Ela foi e me pegou pelo braço. (Gustavo mostrou-se 
chateado com o ato da professora). 
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P.: Não conversou com você, não foi? 
Gustavo: Não. 
P.: Por que será que ela faz isso? 
Gustavo: Eu lembro da minha professora fazendo assim... (Gustavo levanta-se e 
demonstra) Pegava a gente, sentava a gente assim na carteira e reclamava, mas brincava 
com a gente. 
  

Do que foi exposto sobre o episódio acima, é possível afirmar que ações como essa 

determinam as relações estabelecidas na sala de aula, tanto as interpessoais quanto as 

relacionadas à construção do conhecimento. Ao ser expulso à força (“Ela foi e me pegou 

pelo braço”) da sala pela professora Gustavo ficou com medo da avó lhe dar uma surra. A 

ameaça de expulsão é constante e provoca insegurança quanto à continuidade de sua 

escolarização. Assim, constata-se que a incapacidade para aprender e o comportamento 

inadequado são os principais motivos percebidos para a expulsão.  

Gustavo não gostou da atitude da professora, comparando a sua ação com a de 

outra docente que não só reclamava, mas também conversava e brincava com o aluno: “Eu 

lembro da minha professora fazendo assim... Pegava a gente, sentava a gente assim na 

carteira e reclamava, mas brincava com a gente”. A convivência com outra professora 

permitiu-lhe construir uma imagem de professor que é a de uma pessoa que é mais 

acolhedora e menos punitiva. 

 

Indiferença (não olhar a tarefa)  

 Nessa categoria, observou-se que a prática pedagógica era marcada pelo fazer 

solitário: o aluno sozinho com suas dúvidas deveria encontrar as respostas para suas 

atividades e, vivenciava, diariamente, também, o sentimento de incompetência que essa 

prática lhe impunha. Salienta-se que esse fazer pedagógico faz com que os alunos 

incorporem, ao longo da escolarização, um sentimento de incapacidade e inferioridade. 
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 Nos trechos abaixo, destacou-se o descaso da professora em não olhar ou dar 

atenção as atividades dos alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem: 

(...) 
P.: Quando você quer ajuda para entender uma tarefa como você faz? 
Gustavo: Eu faço sozinho. 
P.: Pede ajuda a ela? 
Gustavo: Ás vezes ela ajuda.  
 
(...) 
P.: Você está fazendo o dever porque ela mandou? 
Gustavo: É. 
P.: E ela te explicava? 
Gustavo: Explicava mais os meninos. Eu fui fazendo. 
P.: Mas ela te orientou ou deixou sem orientar? 
Gustavo: Não. Deixou sem orientar. 
P.: Sem orientar? 
Gustavo: Ela deixou todo mundo fazer. Mas ela ia olhar e falava. 
P.: Mas ela ia a sua carteira olhar ou não? 
Gustavo: Ela olhava de todo mundo. 
P.: Ela só olhava ou explicava? 
Gustavo: Ela olhava, mas explicava às vezes.  
  

Os trechos apresentados acima confirmam a total indiferença da professora em 

olhar as tarefas das crianças quando os mesmos argumentavam: “Eu faço sozinho”; “Às 

vezes ela ajuda”; “Deixou sem orientar”; “Explicava às vezes”. Ser indiferente à 

necessidade das crianças em aprender não é uma atitude de um professor que assume o 

compromisso de educar. Esse comportamento nega, às crianças, o direito de auxílio às suas 

dificuldades, à construção do conhecimento. 

 A fala seguinte apresenta mais um exemplo dessa postura da professora:  

(...) 
P.: Você está sozinho ali no cantinho? Foi ela que te colocou ali? 
Gustavo: Foi. 
P.: Mas ela te colocou de castigo foi? 
Gustavo: Não. Era pra todo mundo fazer o dever, mas eu fiz. (Gustavo afirma com 
veemência) 
P.: Você fez? 
Gustavo: Fiz. 
P.: Mas você fez sozinho ou ela te explicou? 
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Gustavo: Ela explicou pra todo mundo. 
P.: Quando você não sabia fazer o dever ela te ajudava ou não te ajudava? 
Gustavo: Às vezes. Muitas não. 
P.: Às vezes você ficava sem entender? 
Gustavo: É. Eu não sabia ler e não sabia o alfabeto. Me passaram direto, a outra 
professora. Essa era boa. Ela me passou direto. Né essa não. Me passou direto. Eu não 
sabia o alfabeto. Fiquei lá dois anos. Ai depois foi que a outra professora me botou lá no 
M.A. Peguei essa professora. 
P.: E essa professora é boa como a outra? 
Gustavo: A outra era melhor também.  
P.: Essa daí não era muito não? 
Gustavo: Não. 
P.: Essa daí não? 
Gustavo: Muito não. Nesse dia ai que eu entendi, né. Ai eu fiquei bem sério mesmo. Ah, 
agora que eu entendi. Ai eu fiquei bem sério pra fazer o dever. 
P.: A outra professora te explicava o que você não sabia? 
Gustavo: Explicava. 
P.: Te ensinava? 
Gustavo: Ensinava. 
 

Isso pode ser caracterizado como indiferença quando um aluno necessita de auxílio 

para o desenvolvimento de atividades que não consegue realizar sozinho, principalmente 

quando não sabe ler ou escrever: “Eu não sabia ler e não sabia o alfabeto”. O que se 

percebe na fala é que a criança tem a compreensão da sua dificuldade, de seu não saber 

(justificativa para a reprovação) e, ainda, de que professor bom é aquele que ensina e que 

ajuda a criança a aprender. Essa importância que a criança dá ao aprender contrapõe-se a 

qualquer ato de indiferença da professora. 

 Mesmo quando a criança dizia que necessitava de auxílio, a fala e a ação da 

professora era para que o aluno fizesse a atividade sozinho. Isto é, uma criança que 

apresenta dificuldades de aprendizagem deveria fazer as tarefas escolares sozinha, sem o 

apoio de alguém que saiba mais, como expresso a seguir:  

(...) 
P.: O que você está fazendo? 
Gustavo: Minha tarefa. 
P.: Eu não vi você entregar seu caderno para ela. Ela não olhava? 
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Gustavo: Olhava poucas vezes. Algumas vezes. Tinha vez que eu falava: Tia eu vou 
fazer com minha mãe. Ai ela falava: é pra fazer sozinho.  
P.: Você ainda está copiando o dever. Ela te ajudou nesse dia? 
Gustavo: (Gustavo balança a cabeça indicando que não) 
 

E, quando a própria criança sugeria buscar ajuda, como no caso de Gustavo, a 

professora não aceitava e dizia que era para ele fazer sozinho. Nesse sentido, torna-se 

importante retomar as ideias de Vigotski (1993) em relação à aprendizagem e ao 

desenvolvimento. O autor enfatiza que a escola costuma valorizar o nível de 

desenvolvimento real dos alunos, nivelando o aprendizado àquilo que o aluno consegue 

fazer sozinho. Ignora-se, assim, o nível de desenvolvimento potencial. Mas, para Vigotski, 

é na Zona de Desenvolvimento Proximal que as intervenções do adulto devem ocorrer. 

Portanto, é de suma importância a mediação do professor na relação pedagógica. Na sua 

prática, o professor deve tomar, como ponto de partida, o nível de desenvolvimento real da 

criança, num dado momento, em relação a determinadas habilidades, e como ponto de 

chegada os objetivos estabelecidos por ele. A intervenção do professor nessa ZDP 

caracteriza a promoção da aprendizagem e, consequentemente do desenvolvimento do 

indivíduo, o qual reconstrói e reelabora os significados que lhe são transmitidos pelo grupo 

social.  

Distanciando-se dessa concepção de Vigotski, o que se observou com frequência, 

na sala de aula, foram crianças que fazem atividades sozinhas sem terem o conhecimento 

necessário para resolvê-las.  

(...) 
P.: Ela (professora) levanta da mesa para olhar a atividade? 
Gustavo: Eu fui lá, mas ela não olhou não. 
P.: Ela só ficava balançando a cabeça é?  
Gustavo: Era. Eu ficava olhando pra ela. Ai depois eu ficava olhando o dever. 
P.: Você ficava triste? 
Gustavo: (Gustavo balança a cabeça que sim) Ficava com raiva 
P.: Você queria que ela olhasse seu dever, não é? 
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Gustavo: Hum, hum (afirmativamente). 
P.: Que ela prestasse atenção se estava certo ou errado, não é? 
Gustavo: É. Por causa que ela pensava que eu atentava na sala. Eu só ficava ali quieto. 
P.: Por que você ficava tão quieto? 
Gustavo: Eu fazia o meu dever. 

 

No trecho acima, percebeu-se que a indiferença da professora em relação ao 

processo de orientação dos alunos na execução das suas atividades despertou sentimentos 

negativos como a raiva. Gustavo desejava aprender, tinha interesse (“fui lá, mas ela não 

olhou não”), mas era cerceado pela atitude da professora que se mostrava indiferente à sua 

atividade. Destaca-se, aqui, o papel das relações interpessoais, sobretudo as vivenciadas na 

escola, no desenvolvimento afetivo do aluno (Tassoni, 2000).  

 Nos trechos seguintes, também se constatou outro exemplo de indiferença da 

professora em relação às atividades dos alunos: 

(...) 
P.: Você copiou no quadro? 
Felipe: Foi. 
P.: E a professora viu seu caderno? 
Felipe: Viu não. 
P.: Mas você copiou? 
Felipe: (Balança a cabeça que sim.) 
P.: E ninguém vê seu caderno na sala? 
Felipe: Não. 
P.: E você copia por quê? 
Felipe: Eu copio. 
P.: Você gosta dessa professora? 
Felipe: (Ele fica quieto) 
P.: Você gosta mais dessa professora ou da de agora? 
Felipe: Da outra. Essa é ruim. 
P.: É ruim. Por que ela é ruim? 
Felipe: Ela não ensina. 
P.: E ela fazia o que? 
Felipe: Ela reclama. 
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 Felipe mencionou que a professora Luíza não corrigia as suas tarefas. Isso o fez 

apresentar uma visão negativa dessa professora, pois, para ele, professor bom é aquele que 

ensina, que orienta e isso não ocorreu com a professora Luíza. 

As observações (filmagens) realizadas em sala de aula poderiam respaldar a 

argumentação dos alunos de que a professora era ruim porque não ensinava, reclamava 

com eles e não olhava as atividades. Realmente, não havia qualquer orientação por parte da 

professora em relação a esses alunos com dificuldades de aprendizagem.  

Essa falta de orientação também foi abordada por Mateus:  

(...) 
P.: Ela passou uma tarefa para você fazer? 
Mateus: Foi. 
P.: E você fez? 
Mateus: Fiz. 
P.: Ela explicava para você? 
Mateus: Ela explicava, mas não ia na minha cadeira muito não. 
P.: E quando você queria saber, ninguém explicava? 
Mateus: Não. Uns colegas me ajudava. Felipe e Gustavo. Mas ninguém me ensina. Ai oh, 
nem a professora. Ela só explicava e depois deixava para lá.  
P.: E porque você ficava andando na sala? 
Mateus: Porque ela ficava olhando pra lá. (aponta para onde a professora estava) 
P.: Ela estava fazendo o que ali? 
Mateus: Ela ta olhando o caderno ali. Eu acho. 
P.: De quem é o caderno? 
Mateus: Não sei. 
P.: E o seu? Você não dava para ela olhar? 
Mateus: De vez em quando eu dava a ela pra olhar, mas ela só quer olhar pra lá. (indica o 
grupo de alunos onde a professora está). 
P.: Ela está reclamando você? 
Mateus: É 
P.: Ela fez o que aqui? Ela apagou o quadro foi? 
Mateus: Foi. 
P.: E você estava copiando? 
Mateus: Porque ela não tá vindo olhar meu caderno. 
P.: Você fica chateado? 
Mateus: Eu gosto mais de tia Júlia. Ela olha. Eu faço o dever lá na escola. Ela fica 
olhando o caderno. Ela nem me xinga nem nada. 
P.: A professora de agora te explica quando você quer saber algo? 
Mateus: Explica. Mas essa ai não fala nada não. (aponta para a imagem da professora) 
P.: E os seus colegas ficavam chateados como você? 
Mateus: Gustavo ficava, mas os outros não. 
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 No exemplo acima, a indiferença da professora em relação à atividade de Mateus 

foi bem identificada por ele. Ao mesmo tempo em que os alunos estavam insatisfeitos com 

a atitude da professora, eles acrescentavam que essa ação podia ser consequência da 

dificuldade deles em aprender. E, assim sendo, torna a ação aceitável, retirando-a do rol 

das violências; parece existir uma verdadeira negação de que fenômenos como 

humilhação, desqualificação, críticas depreciativas, exposição a situações vexatórias 

constituem, de fato, formas de violência (Silva et al., 2007).  

Essa atitude de indiferença da professora também foi visível na fala de Fernanda: 

(...) 
P.: O que você foi levar para a sua professora? 
Fernanda: Levar o meu caderno para ver se estava certo. 
P.: Ficava assim na sala? 
Fernanda: É. Aqui é eu. 
P.: O que ela fez no seu caderno? 
Fernanda: Anotou lá. 
P.: E não falou nada para você? 
Fernanda: Eu falei: tá bom, tá errado? 
P.: Você falou?  
Fernanda: Foi. 
P.: O que você gostaria que ela fizesse? 
Fernanda: Dava um visto de certo. 
P.: Falasse para você... 
Fernanda: Que tava certo. 
P.: E o que a professora está fazendo? 
Fernanda: Não me lembro. 
P.: E você está fazendo o que?  
Fernanda: (Ela ri) Xingando a tia. Essa daí dava vontade de dar um xingão. Quando eu 
chego lá em casa eu falo logo assim: Oh, mainha eu não gosto daquela professora, não. 
Depois que eu passei de ano dei graças a Deus, ter me livrado dela. 
 

 A fala apresenta que Fernanda tinha consciência do erro, mas manifestava o desejo 

de que a professora lhe tivesse sinalizado a correção. Assim como as outras crianças, 

Fernanda também apresentou uma concepção de professora construída a partir da forma de 
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ensino, o que foi percebido em muitos momentos das falas ao fazer comparações entre 

a professora Luíza e outras professoras: 

(...) 
P.: E esse ano mudou tudo? 
Fernanda: Mudou. Com a professora Carla mudou foi tudo agora. Ela ensina mais de que 
professora Luíza. 
P.: Ela ensina mais? 
Fernanda: Eu que num quero estudar com essa professora Luíza na terceira série. 
P.: E se por acaso você estudar com ela novamente? 
Fernanda: Eu vou pra outra sala. 
P.: Você sofreu muito? 
Fernanda: Foi. Ela falava assim: Não, fica aí. Ai meu colega respondia ela. Mandava ela 
tomar não sei onde. Ela dava ousadia. 
P.: Mas ela fazia isso só com você ou fazia com outros colegas também? 
Fernanda: Fazia com eu, com Gustavo. Só com nós três. E com E. também.  

 

As experiências de Fernanda com a professora Luíza foram percebidas por ela 

como desagradáveis. Ao estudar com a professora Carla e vivenciar fatos mais positivos, 

Fernanda se posicionou afirmando: “Eu que num quero estudar com essa professora Luíza 

na terceira série”. 

A postura de um professor nas relações de ensino-aprendizagem, segundo Vigotski 

(2003) é a de enfatizar a emoção na assimilação dos conteúdos pedagógicos, pois são as 

emoções que se devem constituir como base do processo educativo. O momento de 

emoção e interesse deve necessariamente servir de ponto de partida a qualquer trabalho 

educativo. Assim sendo, o professor deve “estruturar a atividade pedagógica de tal forma 

que oriente o conteúdo e os ritmos de desenvolvimento das Funções Psicológicas 

Superiores, ajudando a criança a guiar o seu comportamento” (Facci, 2007, p. 151). Dessa 

forma, cabe, portanto, ao professor encaminhar o ensino de maneira que leve o aluno ao 

desenvolvimento máximo de suas capacidades.  
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Rejeição (falta de atenção em comparação com os colegas) 

Os episódios dessa categoria foram marcados pela falta de atenção da professora 

Luíza para com os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. A diferenciação 

em relação aos outros alunos foi desvelada nas atitudes cotidianas de sala de aula. 

Percebeu-se uma nítida preferência pelos alunos que, de alguma forma, se aproximavam do 

modelo idealizado pela professora. Essas ações foram explícitas e as crianças pesquisadas 

reagiram a esse tratamento deixando transparecer o que sentiam e o que pensavam dessas e 

nessas situações vivenciadas cotidianamente, como se constatou no trecho abaixo:  

(...) 
P.: Esse aqui é você? 
Gustavo: É. 
P.: Está todo mundo em pé e só você que está sentadinho? 
Gustavo: (Gustavo balança a cabeça afirmativamente com expressão de tristeza.) 
P.: Por que? 
Gustavo: Por nada. Porque eu levantei. Gustavo fica em silêncio observando a cena e 
depois de algum tempo, mostra uma aluna na sala e diz: Ela só gostava dessa menina ai. 
P.: Por que ela a ajuda? 
Gustavo: É. 
P.: Você acha que a professora ajuda mais essa aluna? 
Gustavo: Ajuda essas ai. Só elas. 
P.: Somente essas meninas? 
Gustavo: Só essas que ficam aqui. (mostra o lugar onde está um grupo de meninas e a 
professora) 
P.: Então você acha que ela ajuda mais essas meninas? 
Gustavo: É. 
P.: E o resto da turma ela não ajuda muito? 
Gustavo: Não. 
P.: Por quê? 
Gustavo: Porque quando nós termina ela manda a gente fazer o dever. 
P.: Essa turma aqui da frente, ela não ajuda muito? 
Gustavo: Não. 
 

No trecho a seguir Mateus também fala sobre essa rejeição: 

(...) 
P.: Você foi fazer o que? 
Mateus: Mostrar o dever pra ela. 
P.: Ela viu? 
Mateus: Ela não gosta de ver as tarefas não. Dos meninos não. 



 

 

173 
P.: E das suas tarefas? 
Mateus: Não 
P.: Não gostava de ver suas tarefas? 
Mateus: Só gostava de uns meninos ai da sala. 
P.: E porque você acha isso? 
Mateus: (Mateus balança os ombros como se significasse não sei.) 
P.: Ela olhava suas tarefas? 
Mateus: Não. Só umas tarefas que ela olhava, mas quando eu mostrava essa tarefa aqui 
ela não viu. 
P.: Ela não prestou atenção foi? 
Mateus: Foi. 
P.: E você acha que ela gostava de você? 
Mateus: Não. 
P.: Porque ela não via suas tarefas? 
Mateus: Era. 
P.: Ela era boa com você? 
Mateus: (Mateus balança a cabeça negativamente.) 
P.: Ela fazia o que?  
Mateus: Ela sentava e não via meu dever. Só via os dos outros meninos. (M. observa a 
cena concentrado) 
P.: A professora fez o que agora? 
Mateus: Ela está olhando o dever dos meninos. 
P.: Ela viu sua tarefa? 
Mateus: Não. 
P.: Ela não olhou de novo foi? 
Mateus: Não. 
P.: Você a chamava? 
Mateus: Chamava. 
P.: Preste atenção agora para vermos o que acontece. Ela está fazendo o que? Você está 
mostrando a tarefa para ela? 
Mateus: Tô. Ela viu agora. 
P.: Mas você disse que ela não via? 
Mateus: Mas de vez em quando ela não via não. Ela só via os dos meninos. Mas ela 
também reclamava dos meninos da sala. Até os meninos das outras salas não gostam dela 
porque ela fica reclamando os outros meninos. Não gostam dela porque ela fica xingando, 
reclamando.  
 

Isso se complicou quando a rejeição da professora foi contrastada com a atenção 

dada aos colegas que sabiam mais do que ele. No trecho acima, as falas de Mateus diante 

da cena mostram que ele tem consciência de que é tratado de uma maneira diferenciada da 

dos colegas.  
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Essa ação da professora favoreceu o desconforto do aluno em pertencer a um 

lugar em que ele não era acolhido da forma que deveria ser, principalmente, pela pessoa 

que deveria ser a responsável pela sua aprendizagem e, consequentemente, também pela 

sua formação. Com base em Marçal (2005), para aprender, a criança deve confiar no outro 

que a ensina e sentir que esse outro acredita na sua capacidade. E ainda, o conteúdo torna-

se mais fácil de ser internalizado quando a forma de ensinar está mais próxima da realidade 

do aluno.  

 Retoma-se, aqui, a afirmação de Vigotski (1993) de que o ambiente tem qualidades 

e características que marcam o desenvolvimento da criança. Para o autor, são essas 

vivências decorrentes de qualquer situação que determinam o tipo de influência que este 

ambiente terá sobre a criança. Essas vivências resultantes das relações com a professora 

Luíza sugerem uma influência negativa no desenvolvimento das crianças, além de 

sentimentos de desprazer para com a escola.  

 As falas de Fernanda, a seguir, confirmaram o efeito dessa ação: 

(...) 
P.: Por que você fez essa careta quando ela (professora) virou as costas? 
Fernanda: Ela tá ensinando a colega ao invés de me ensinar para acabar. Ai ela fica lá. 
P.: Você fez isso porque queria que ela terminasse de te ensinar? 
Fernanda: É. Ela parou e ensinou outro... É por isso que eu não gosto disso.  
P.: Por isso você fez essa careta? 
Fernanda: Hum, hum. 
P.: Você falou para ela fazer só com você? 
Fernanda: Não. 
P.: Se você falasse, ela iria fazer? 
Fernanda: Ia muito. (Fala em tom de deboche) 
P.: Ela falaria o que com você? 
Fernanda: Não só tem você na sala! (imita a voz da professora) 
P.: E ela falava desse jeito? 
Fernanda: Ela falava comigo. Eu gritava com ela. (dá risada e logo em seguida pede 
desculpas) 
 
(...) 
P.: O que você achou do que ela fez com você? 
Fernanda: (coloca as mãos no rosto) 
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P.: Você achou certo o que ela fez? 
Fernanda: (balança a cabeça negando). 
P.: Você ouviu do que ela te chamou? 
Fernanda: De burra. 
P.: E você fez o que? 
Fernanda: Fiquei quieta. 
 

 Assim como Mateus, Fernanda também mostra ter consciência da rejeição, 

expressando claramente seus sentimentos (... eu não gosto disso). Quando questionada 

sobre porque ela não pediu à professora para ensiná-la antes do colega, muito 

provavelmente com base em situações anteriores, presumiu o que aconteceria: a professora 

responderia “Não só tem você na sala!”. No segundo trecho, Fernanda expressou que não 

achou certo o que a professora fez com ela e a situação se agravou quando a professora a 

chamou de “burra”. E Fernanda, que mostrava reações ao comportamento da professora, 

no momento em que foi chamada de “burra” emudeceu, paralisando suas reações.  

 Considerando o impacto dessas ações, analisadas a partir dos fundamentos de 

Vigotski, principalmente com base nos conceitos de mediação e internalização, salienta-se 

que a construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso processo de interação 

entre pessoas. É a partir dessas relações que a criança se constitui; dentre essas, as 

vivenciadas com as professoras assumem, nessa fase da vida da criança, especial 

importância para a sua constituição.   

Dessa maneira, as experiências que as crianças vivenciaram com as professoras 

marcaram e deram um sentido afetivo à construção das significações dos objetos 

internalizados.  
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3.3.2. A vivência da relação professor-aluno construindo a visão da 

criança sobre si 

 
Nessa investigação, os dados indicam que as vivências das crianças na relação 

professor-aluno contribuíram para que elas se avaliassem e se objetivassem no mundo.  

Para a construção dessa parte da pesquisa, as crianças foram ouvidas para além das 

questões pedagógicas, trazendo à tona significações que elas atribuíram, também, à sua 

condição de não aprendente, a partir de como se caracterizou a relação professor-aluno. 

Observou-se que as crianças demonstraram, na maior parte das vezes, ter consciência das 

agressões verbais, da rejeição, da humilhação e da indiferença a que foram submetidas. 

Embora tenham evidenciado alguma aceitação, não foram passivas o tempo todo; em 

algumas ocasiões, mostraram-se capazes de avaliar, de fazer críticas e ponderações à 

realidade vivenciada por elas, principalmente ao ser professor, à forma de ensinar e aos 

sentimentos experimentados no cotidiano da sala de aula. Isto sugere que o contraponto à 

violência psicológica, representado pelas relações positivas, em especial com uma das 

professoras, se constituiu em um importante balizador para a crítica e a não passividade. 

A percepção que a criança tem de sua realidade sinaliza o quanto ela se aproxima 

ou se distancia dos modelos, regras e padrões de conduta que são estabelecidos pelo meio 

em que vive. Considerando que as professoras são pessoas importantes para a criança, a 

forma como elas veem e se veem, depende da qualidade dessa relação vivenciada. Essa 

experiência subjetiva pôde ser acessada por meio dos relatos verbais e comportamentos 

observáveis das crianças - Gustavo, Mateus, Felipe e Fernanda - referentes às ações das 

professoras. 

Ao se abordar o processo de conscientização das crianças, é importante recorrer a 

Vigotski (1996), tendo em vista a necessidade de uma compreensão do desenvolvimento 
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da criança na sua dependência do meio vivenciado. Nesse sentido, convém focalizar os 

períodos de crise descritos por Vigotski, pois, em cada idade, a criança interpretará, 

compreenderá, atribuirá sentidos diferentes ao que vê e vive. E “nesse processo se 

apropriará das máximas possibilidades de desenvolvimento” (Mello, 2010, p. 735).  

Segundo Vigotski (1996, p. 377, tradução da autora), o que há de específico a partir 

dos sete anos é a construção de uma “nova formação afetiva, na qual as vivências isoladas 

se generalizam e a criança passa a ter, pela primeira vez, uma nítida avaliação sobre si 

mesma”. Para o autor é aos sete anos que se forma, na criança, “uma estrutura de vivências 

que lhe permite compreender o que significa “estou alegre”, “estou angustiada”, “estou 

enfadada”, “sou boa”, “sou má”, quer dizer, nela surge a orientação consciente de suas 

próprias vivências” (Vigotski, 1996, p. 380, tradução da autora). Nessa fase, a criança 

passa, então, a conhecer suas próprias vivências. 

Essa crise apresenta algumas peculiaridades que a caracterizam: a) as vivências 

adquirem sentido, com isso, se formam novas relações da criança com ela mesma, que 

antes eram impossíveis, pela não generalização das vivências; b) se generalizam, pela 

primeira vez, as vivências dos afetos; aparece a lógica dos sentimentos. É justamente na 

crise dos sete anos que surge a própria valorização e a criança julga seus êxitos, sua própria 

posição.  

Na crise dos sete anos, é que se forma uma nova unidade de elementos situacionais 

e pessoais que possibilitam uma nova etapa de desenvolvimento e, portanto, a relação da 

criança com o meio se modifica, torna-se distinta. Nessa crise, os conflitos passam a 

transcorrer, também, no núcleo interior das vivências infantis – existe uma mediação das 

memórias e das percepções de si/do mundo na relação criança-meio. (Toassa & Souza, 

2010). 
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Para Vigotski (1996), portanto, a vivência determina de que modo influi sobre o 

desenvolvimento da criança um ou outro aspecto do meio. Assim, o essencial não é a 

situação em si, mas o modo como a criança vive dada situação e esse vivenciar implica o 

modo como ela se apropria do que é vivido e de como ela lhe atribui sentido. Por exemplo, 

as crianças podem vivenciar situações idênticas, mas com distintas mudanças no seu 

desenvolvimento, uma vez que a situação é vivenciada por elas de diferentes modos 

(Vigotski, 2010). Isso se explica porque a relação de cada uma delas para com os 

acontecimentos é diferente, em um processo histórico e cultural. Significa que: 

      na vivência se reflete, por uma parte, o meio em sua relação comigo e o modo que 
o vivo e, por outra, se põem em manifesto as peculiaridades do desenvolvimento do 
meu próprio “eu”. Em minha vivência se manifestam em que medida participam 
todas as minhas propriedades que se formaram ao longo de meu desenvolvimento 
em um momento determinado (Vigostki, 1996, p. 383, tradução da autora). 
 

As particularidades pessoais da criança como que se mobilizam sob a forma de uma 

dada vivência e vão se acumulando para se cristalizarem nessa vivência, mas, ao mesmo 

tempo, tal vivência consiste não apenas na totalidade dessas particularidades pessoais da 

criança que, por sua vez, determinam como ela vivenciou esse acontecimento, mas se 

constitui também nos diferentes acontecimentos vivenciados de diferentes maneiras pela 

criança (Vigotski, 2010). Sendo assim, como referido acima, uma situação qualquer 

influenciará a criança de formas diferentes, dependendo de como a criança compreende seu 

significado e lhe atribui sentido. Por exemplo, as vivências na sala da professora Luíza, 

podem ter sido significadas de diferentes formas pelas crianças e influenciado, 

diferentemente, o desenvolvimento de cada uma. Entretanto, observaram-se significados 

comuns a elas; os sentimentos de inferioridade, de impotência, de vergonha, de tristeza, de 

raiva, relacionados às situações vivenciadas em sala de aula, foram relatados pelas quatro 

crianças focalizadas na pesquisa.  
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Quando Vigotski afirma que “Eu me relaciono comigo como as pessoas 

relacionaram-se comigo” (2000, p. 25), percebe-se a importância das vivências na 

construção da visão que as crianças têm das relações, a partir do olhar do outro, 

configurando, dessa forma, uma rede de significações. É através da relação com o outro 

que o homem se torna um ser humano pertencente a uma determinada cultura, com a 

linguagem, os conhecimentos, os valores e afetos próprios dessa essa cultura. A 

generalização das vivências na linguagem, central para a tomada de consciência, exerce 

uma transformação significativa nas relações sociais: a criança torna-se consciente não 

apenas dos objetos e das outras pessoas, mas também de si mesma (Vigotski, 1996).  

Dessa forma, as crianças trouxeram, principalmente, como parte de suas vivências 

escolares, a violência que vem sendo exercida de forma nem sempre sutil, no cotidiano 

escolar, que acabam por compor suas histórias de vida. Assim, elas se colocaram ou foram 

colocadas no lugar de fracassadas por se manterem submissas e, em raros momentos, se 

oporem às formas violentas oriundas das relações professora-aluno: “Tinha dia que eu nem 

perguntava a ela”, “Na hora que ela vinha eu escondia a cara assim pra não me ver”, 

“Essa daí dava vontade de dar um xingão”, “Eu que não quero estudar com essa 

professora Luíza na terceira série”, “Eu vou pra outra sala”.  

Tais relações vivenciadas pelas crianças as destituíram dos seus direitos básicos; 

não lhes permitiram uma apropriação do conhecimento que deveria, nesse espaço, ser 

construído e compartilhado. Ainda, essas experiências, em muitos momentos, 

impossibilitaram relações afetivas positivas: “Porque ela fica xingando, tem hora que ela 

ficava brava” (...), “Ela fica xingando um tanto de coisa ruim”, “Ela era muito 

ignorante”, “Ela gritava na sala”, “Me empurrou para trás”, “Ela não ensina’, “Ela não 

gosta de ver as tarefas não”. 
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A sensação de insegurança, os sentimentos de vergonha, de raiva e de tristeza, 

as ameaças de punição e de expulsão, de não serem desejadas, ou seja, a violência 

psicológica e até mesmo física que sofreram; a desconsideração ao seu saber e ao seu 

conhecimento, as faltas de acolhimento e de reconhecimento, a ausência de escuta, 

acompanharam-nas cotidianamente nessa relação. 

Ao se defrontarem com as cenas filmadas na sala de aula, Gustavo, Mateus, Felipe 

e Fernanda mostraram, em vários momentos, ter consciência desses conteúdos. Por 

exemplo, em relação à prática pedagógica, demonstraram ter consciência das dificuldades 

da professora Luíza, bem como a existência de privilégios nas relações: “Explicava mais os 

meninos”, “De vez em quando eu dava ela pra olhar, mas ela só quer olhar pra lá”, “Ela 

só gostava dessa menina ai”, “Só gostava de uns meninos ai da sala”, “Ela sentava e não 

via meu dever. Só via os dos outros meninos”, “Mas de vez em quando ela não via não. 

Ela só via os dos meninos”, “Ela tá ensinando a colega ao invés de me ensinar para 

acabar”.  

As falas das crianças acerca da dificuldade da professora Luíza no exercício 

pedagógico, inclusive sobre suas posturas verbais e não-verbais, mostraram que elas foram 

muito mais ativas na elaboração de uma imagem acerca da professora do que em relação às 

suas dificuldades de aprendizagem: “Eu lembro da minha professora fazendo assim...(...) 

Pegava a gente, sentava a gente assim na carteira e reclamava, mas brincava com a 

gente”; “Ela gosta de mim. (...) No dia que eu passei ela disse bem assim: não chora não 

senão eu choro também”. 

 O sentimento de carinho, o se importar com o aluno, foi significativo no tipo de 

vivência de Gustavo e Fernanda: uma relação afetiva positiva que favoreceu a construção 

do significado sobre o que é ser professora, principalmente quando a forma de ensinar é 



 

 

181 
valorizada pelo aluno: “Com a professora Carla mudou foi tudo agora. Ela ensina 

mais do que professora Luíza”. 

O contato cotidiano com diferentes professoras permitiu, às crianças, a elaboração 

de comparações entre as professoras e suas práticas pedagógicas. As crianças, por meio 

dessas relações, construíram uma imagem de professor, caracterizada por ações positivas 

(disponibilidade em atender as necessidades do aluno; proximidade; apoio, incentivo e 

elogio; correção das atividades; preocupação e acolhimento aos alunos) ou negativas 

(agressão verbal em forma de gritos e xingamentos), agressão física (colocar na carteira, 

fazer sentar, empurrar), indiferença (não olhar a tarefa), rejeição (falta de atenção em 

comparação com os colegas) e humilhação (constranger, depreciar). 

Destacaram-se, também, contradições que constituíram um conflito interno. Por 

exemplo, Mateus apresentou, a partir das vivências, um estado de ambivalência, o qual se 

encontra, com frequência, em situações em que a criança experimenta avaliações e 

sentimentos contraditórios para com a professora: “Eu queria, mas ela ficava xingando daí 

eu não gostava dela não. Eu achei que ela era boa (...) Porque de vez em quando ela 

xingava e não olhava o dever”. 

 Por um lado, a vontade de tê-la como professora e por outro a postura da professora 

- xingamentos e indiferença em relação às tarefas escolares – mobilizavam 

comportamentos e sentimentos contraditórios, ambivalentes. 

As crianças também apresentaram sentimentos de alegria, como no caso de 

Fernanda, ao relatar a felicidade que sentiu ao passar de ano e, por esse motivo, chorou. A 

professora Carla demonstrou uma empatia ao estado emocional de Fernanda: “Ai tia disse 

bem assim: Chora não senão eu choro também. Peguei vim pra casa. Esqueci até do 

material”. 



 

 

182 
Entretanto, foram muito marcantes os sentimentos negativos das crianças, 

como, por exemplo, a tristeza e a raiva, relatadas por Gustavo, ao se referir à ação da 

professora Luíza: “Eu gostava, mas era muito chatinha. Ficava: senta ai!”; “Eu ficava 

com raiva e triste”. Ou no seu relato sobre o episódio da sua expulsão: “Só por causa 

desse encrenqueiro ela me botou pra fora (cena em que a professora expulsa Gustavo da 

sala)”; “Mas eu fiquei com medo por causa da minha avó. Minha avó briga comigo. Me dá 

uma surra”; “Ela foi e me pegou pelo braço”. Gustavo manifestou sentimento de raiva, por 

ter sido expulso sem “motivo”, e de medo, porque ao ser expulso, poderia apanhar da avó. 

Poder-se-ia acrescentar o sentimento de vergonha, por ter sido humilhado, pela forma com 

que foi expulso pela professora.  

 O sentimento de vergonha pela humilhação sofrida, também foi apresentado por 

Fernanda, quando foi chamada de “burra” pelos colegas: “Quando eu perguntava ela vinha 

com ignorância. Dai eu peguei fechei meu caderno e fiquei lá esperando”; “Eu ficava com 

vergonha dos meus colegas. Meus colegas ficavam me xingando de burra”; “Ficava com 

vergonha, pegava e vinha embora para casa”. Esse comportamento dos colegas foi 

espelhado no da professora que a rotulou de burra, como se descreveu na cena em que a 

pesquisadora perguntou: Você ouviu do que ela te chamou? Fernanda: De burra. P.: E 

você fez o que? Fernanda: Fiquei quieta”. Ainda, quando foi chamada de “idiota” na sala 

de aula pela professora Luíza: “(...) Amanhã não tem aula, idiota!” (diário de campo, 

29/05/2008). 

Os relatos e as ações das crianças remetem à ideia de Vigotski (1996) de que os 

signos atuam de forma a permitir a interiorização de modos de agir e de sentir 

culturalmente elaborados. Para o autor, as funções psicológicas superiores constituem-se 

em relações sociais internalizadas; defende que todas as funções psicológicas, inclusive as 
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que incidem sobre a regulação do próprio comportamento e da volição, têm origem no 

plano interpsicológico. Sendo assim, no processo de interiorização das relações e das 

práticas sociais vivenciadas pelas crianças, funções inicialmente distribuídas na relação 

entre o eu e o outro, tornaram-se parte de um mesmo sujeito. Os modos pelos quais o outro 

percebe e se relaciona com o sujeito transformam-se em modos de o sujeito relacionar-se 

consigo mesmo. Dessa forma, as crianças, segundo Vigotski (1996), vivem em um meio 

impregnado de sentido e este aspecto é determinante para a construção de uma 

personalidade e uma consciência.  

Observando esse processo, a atitude das crianças apresentou uma situação em que a 

incorporação dessa condição estava tão intensamente consolidada, que elas passaram a 

crer, em certos momentos, que a dificuldade em aprender era delas como expresso nas 

falas seguintes:  

Eu não sabia ler e não sabia o alfabeto. (...) Ensinava os meninos e 
eu também. Mas é por causa que eu não sabia muito não. 
(Gustavo)  

 
Na primeira (série) eu não sabia nada. (Fernanda) 

Teve um dia que ele (Mateus) chorou na sala. Ele chorou muito. 
Eu fiquei angustiada sem saber o que fazer. Depois de muito 
insistir ele respondeu: É porque eu não sei ler. (professora Júlia) 

 

As falas apresentam, por parte das crianças, sentimentos negativos e um processo 

de desvalorização de si. Meshcheryakov (2010) considera que Vigotski, tendo em vista a 

influência do meio na criança, considera o surgimento de uma possível reação do sujeito 

aos eventos. Esses eventos “podem causar sérios efeitos negativos no comportamento, 

caráter, saúde somática e psicológica da criança” (p. 714). Quando uma criança vivencia o 

fracasso, isto causa efeitos emocionais negativos (Vigotski, 2010). 
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Acredita-se, portanto, que essas experiências negativas marcam o sujeito de tal 

forma que fica difícil para ele ressignificar sua história, mesmo diante de novas 

circunstâncias (Patto, 1997; Moysés, 2001; Amaral, 2001; Franco, 2009). Dessa forma, 

esses sentimentos, principalmente os de desvalorização de si mesmas, atingem diretamente 

a autoestima, a autoimagem, o que influenciará consequentemente, a sua constituição. O 

fato é que elas se constituem como pessoas afetadas e marcadas por essas relações e a 

imagem construída, segundo Amaral (2001), tem estreita relação com o lugar ocupado pela 

criança nas suas redes de relações. Retoma-se, aqui, o pensamento da autora de que “não se 

pode falar na constituição de uma imagem de si, mas de imagens que se vão engendrando, 

nos diferentes espaços sociais, contaminando-se, transformando-se, opondo-se ou se 

reforçando mutuamente” (p. 153).  

Pensar sobre si exigiu, das crianças, uma mobilização afetiva acerca das 

experiências, muitas vezes desagradáveis, que vivenciaram nas relações com o outro. 

Fernanda, por exemplo, apresentou uma autoimagem negativa, além de atitudes de 

desvalorização, principalmente nas relações com os colegas e para consigo. Essa 

desvalorização se agravou em virtude de ter sido, durante o ano de 2008, chamada de 

“burra” pela professora e pelos colegas (“meus colegas ficavam me xingando de burra”). 

Mateus também apresentou uma autoimagem negativa; sofria com os atos de agressão, por 

parte da professora Luíza, por parte dos colegas (em 2008 rasparam-lhe o cabelo) e do pai 

(batia-lhe com uma corda ou com a bainha de facão e também lhe fazia ameaças dizendo 

que o queimaria). Felipe também apresentou uma autoimagem negativa, além de rejeição 

por parte do pai. A carência afetiva teve como consequência sentimentos de inferioridade e 

culpa. Essa fragilidade emocional pode ter contribuído para o sentimento de tristeza que 

ele sempre demonstrava. Em relação a Gustavo, além de uma autoimagem negativa, 
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também se sentia rejeitado pelo pai que o abandonou. E ainda demonstrava medo de 

errar, por ser motivo de deboche em sala de aula e ser chamado de “burro” pelos colegas. 

Talvez por isso, nas relações com o outro mostrava-se inseguro e desconfiado.  

As crianças manifestaram os seus sentimentos e denunciaram a desvalorização 

sofrida, revelando o quanto valorizavam o ambiente escolar. Entretanto, se as crianças 

foram capazes de se autoavaliar, seriam capazes também de aprender, mas ocorre que as 

práticas escolares excludentes determinam trajetórias, criam rótulos e solidificam estigmas, 

facilitando a internalização de ideias e crenças na sua incapacidade, favorecendo, dessa 

forma, a construção de uma autoimagem negativa. Foram muitas as referências ao não 

conseguir, ao não saber, ao medo de errar. O não conseguir passou a ser o estigma dessas 

crianças reforçado pela professora Luíza, quando dizia que elas eram incapazes ou quando 

expressava isso em ações. 

Obviamente, as crianças desejavam alguém que as escutasse e que estivesse 

próxima a elas; pediam, portanto, reconhecimento. Somente com isso essas crianças 

possam, talvez, encontrar uma saída para o tumulto que as aprisiona, que as impede de se 

ver além das suas dificuldades.  

As vivências das crianças revelaram e denunciaram as situações ameaçadoras, 

violentas e aversivas vividas cotidianamente na escola. Por fim, nas vivências ocorridas no 

contexto escolar, constatam-se fragmentos do conteúdo dramático que elas podem adquirir 

quando se constata que são estas as relações que vão transformando e tecendo a vida, a 

história do sujeito, o seu desenvolvimento. Assim, as vivências da relação professor-aluno 

deixaram marcas impressas na vida de Gustavo, Mateus, Felipe e Fernanda. E o que se 

pergunta é que possibilidades de superação das marcas negativas e de impressão de marcas 



 

 

186 
positivas, representada pelas vivências de outras relações, como por exemplo, com a 

professora Júlia essas crianças terão? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Baseado em uma perspectiva histórico-cultural, pautada nos conceitos teóricos de 

Vigotski, este trabalho objetivou o estudo das significações das professoras e mães sobre 

dificuldades de aprendizagem e das significações dos alunos sobre as ações das professoras 

na relação professor-aluno. 

Considera-se que uma das contribuições desta pesquisa está em demonstrar que a 

autoscopia pode ser um recurso eficiente para a pesquisa com crianças em contexto 

educacional. As verbalizações e manifestações das crianças nas sessões de autoscopia 

possibilitaram a identificação de como perceberam e sentiram as vivências de suas relações 

com as professoras no cotidiano da sala de aula. Em vários momentos, também foi possível 

perceber o quanto as ações das professoras impactaram as crianças.  

É interessante observar que, ao lado disso, a pesquisadora pode vivenciar (na 

filmagem) e revivenciar (na autoscopia) situações de violência psicológica que, se por um 

lado permitiram uma maior reflexão por outro levaram, por vezes, em um processo de 

identificação com as crianças, a sentimentos negativos diante da percepção de que, por trás 

de atitudes que desqualificam e violentam o outro, está o sofrimento, a falta de afeto, de 

apoio e a insegurança. 

Retomando o objetivo desta investigação, os dados mostram que as dificuldades de 

aprendizagem ainda são, no contexto escolar, consideradas como sendo localizadas no 

aluno. Através das significações e ações construídas pelas professoras e mães foram 

observadas, como causas para as dificuldades de aprendizagem: questões cognitivas, 

questões orgânicas, questões familiares, problemas de alfabetização e questões estruturais 

da escola e de formação profissional. Constata-se, por meio dessas significações que as 
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dificuldades de aprendizagem não podem ser vistas como sendo das crianças, nem 

tampouco da família ou da escola, pois, como dito anteriormente, o aprender envolve 

interação com outros e, é nessa interação que se devem buscar possibilidades tanto para a 

aprendizagem como para as dificuldades. 

Quanto às consequências atribuídas pelas mães e professoras às dificuldades de 

aprendizagem destacaram-se três categorias: reprovação constante na vida escolar; 

perspectiva de não conclusão do período escolar; impossibilidade de avanços significativos 

no desenvolvimento da aprendizagem, dificuldade para alcançar uma profissão. Chama a 

atenção o fato de que sendo responsabilizadas por não aprenderem os conteúdos escolares, 

mesmo que se esforcem, as crianças internalizam a impotência e a incompetência como 

características suas. Essa constatação, partindo do pressuposto de Vigotski (2010) sobre a 

influência do meio no desenvolvimento da criança a partir das vivências, concretiza a ideia 

de que futuramente poderão desistir da escola. 

Dentre as ações das professoras que se caracterizam por ajuda e tentativa de 

superação das dificuldades de aprendizagem destacaram-se, como posturas verbais, 

cooperação, instrução, correção, apoio e elogio; como posturas não verbais, aproximação, 

atenção, receptividade e contato físico. Essas ações das professoras, considerando, 

principalmente, a dimensão afetiva da mediação, promoveram sentimentos positivos nas 

crianças, os quais devem estar presentes na relação professor-aluno e aluno-conhecimento. 

Por outro lado, intervenções inadequadas da professora afetam negativamente a relação do 

sujeito com a própria aprendizagem e, consequentemente, com o objeto de conhecimento.  

Este é o caso das ações de violência psicológica que, considerando as definições da 

literatura (Garbarino et al., 1986; Azevedo & Guerra, 1989; Hart & Brassard, 1991; 

Garbarino, 1993; Azevedo & Guerra, 2001, Gagné & Bouchard, 2004, Crawford & 
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Wright, 2007), foram classificadas em: rejeição, humilhação e indiferença. A rejeição 

destacou-se pela não aceitação de comportamentos que denotavam as dificuldades que as 

crianças apresentavam diante das tarefas escolares. A humilhação foi caracterizada pelo 

comportamento da professora de gritar com a criança, ameaçá-la, empurrá-la e constrangê-

la perante a turma. Quanto à indiferença, esta se manifestou por um comportamento de 

omissão ou de negligência da professora frente às necessidades acadêmicas, afetivas e de 

relacionamento da criança. 

Quando essas ações foram expostas às crianças, na autoscopia, suas falas 

destacaram: agressão verbal (xingamentos, gritos), agressão física (colocar na carteira, 

fazer sentar, empurrar), indiferença (não olhar a tarefa) e rejeição (falta de atenção em 

comparação com os colegas). As experiências que as crianças vivenciaram com as 

professoras marcaram e deram um sentido afetivo às significações sobre sua condição de 

não aprendente. Dessa forma, considerando o impacto dessas ações, as crianças desse 

estudo foram se desenvolvendo, apropriando-se de práticas culturalmente estabelecidas na 

relação com as professoras, que permitiram a construção do conhecimento, como também 

da constituição de si e de suas formas de agir. Foram essas características impressas na 

relação professor-aluno que permitiram subsidiar a visão das crianças sobre as ações das 

professoras e, ainda, estabelecer uma relação entre as características imprimidas pelas 

professoras e a imagem negativa que essas crianças construíram sobre si mesmas. 

Na visão das crianças sobre as ações das professoras observou-se, portanto, que elas 

demonstraram ter consciência das agressões verbais, da rejeição, da humilhação, da 

indiferença, e, ainda, que não foram sempre passivas, mas, também se mostraram capazes 

de avaliar, fazer críticas e ponderações à realidade vivenciadas por elas, principalmente ao 

no que se refere ao papel de professor e as formas de ensinar. Os dados demonstraram, 
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ainda, que as crianças apresentaram-se inseguras, com sentimentos de vergonha, de 

raiva e de tristeza diante das ameaças de punição, de expulsão e de violência psicológica, 

ou até mesmo física que sofreram. Configurou-se assim, uma clara desconsideração ao seu 

saber e ao seu conhecimento, como também a falta de acolhimento, de reconhecimento e a 

ausência de escuta que marcaram cotidianamente a relação professor-aluno. 

Observou-se que a presença de ações de violência no cotidiano escolar em muito 

contribuíram para o desenvolvimento de sentimentos de inferioridade e de incapacidade 

para as tarefas escolares, evidenciadas nas manifestações de desvalorização das crianças. 

Conforme Vigotski (1996) é justamente nesse período de escolarização que surge a própria 

valorização de si e a criança passa a julgar seu desempenho e ter sua própria posição para 

si e para o outro.  

Por isso, torna-se fundamental, no contexto escolar, o olhar atento do professor, sua 

escuta, suas intervenções permeadas por relações afetivas. O que se observou, na escola, 

foi que as crianças foram impedidas de expressar seus conhecimentos e sua subjetividade. 

Elas foram vistas como pessoas incapazes de superar suas dificuldades e, a partir do rótulo 

de crianças com dificuldades de aprendizagem, participaram de uma relação em que se 

fizeram presentes uma prática pedagógica deficiente e atos de violência psicológica. Essas 

considerações, portanto, mostram que, muitas vezes, as dificuldades enfrentadas no 

cotidiano escolar são estabelecidas por relações de violência que marcam o 

desenvolvimento da criança. Como citado anteriormente, as formas de relações sociais 

(escolares, ao menos), nas quais tais crianças participam, influenciam a construção das 

significações sobre si e, ao invés de promover a superação das dificuldades, naturaliza-as e 

as cristaliza. A marca do fracasso parece, pois, ser dominante, um aspecto marcante da 

imagem que a criança constrói de si. Constata-se, portanto que o problema, então, estaria 
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nas características das relações capazes de desqualificar ou desvalorizar a criança. 

Dessa forma, as ações das professoras sobre os resultados escolares das crianças assumem 

um papel fundamental, em especial no que diz respeito à sua atuação no espaço escolar. 

Por fim, este trabalho apresenta como proposta, a reflexão e a crítica sobre o efeito 

marcante que tem a violência psicológica no desenvolvimento da criança com o 

diagnóstico de dificuldade de aprendizagem, especialmente no seu processo de 

escolarização. Pensar a violência psicológica também enseja motivos para futuros estudos, 

já que os xingamentos e rejeições vivenciados no cotidiano escolar, principalmente na 

relação professor-aluno, estão a exigir maiores conhecimentos que possam contribuir para 

as transformações dessas relações. O que se pretende é que a realidade das quatro crianças 

desse estudo, principalmente a de Mateus, Felipe e Gustavo não se configure na 

perpetuação de um processo de exclusão da escolarização: em 2011, eles ainda cursam o 

segundo ano e as perspectivas de que este cenário sofra modificações substanciais parecem 

distantes. Urge, então, pensar em ações que privilegiem uma prática educativa pautada em 

relações sociais e pedagógicas que contribuam para a superação das dificuldades das 

crianças e, consequentemente, para a promoção de seu desenvolvimento.  

As relações vivenciadas nessa investigação confirmam a necessidade de 

investimentos em cursos de formação regular e continuada de professores que possibilitem 

a construção de experiências inovadoras, promovendo mudanças na escola, no projeto 

pedagógico, na docência e no próprio docente.  
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Diretora) 

Eu, __________________________________________________________, na condição 

de diretor (a) da instituição, _________________________________________, autorizo a 

realização do projeto de pesquisa intitulado “Entre xingamentos e rejeições: um estudo da 

violência psicológica na relação entre professor e aluno com dificuldades de 

aprendizagem”, desenvolvido pela doutoranda Rita de Cássia Souza Nascimento, do 

Programa de Pós-Graduação – Doutorado em Psicologia, da Universidade Federal da 

Bahia, sob orientação da professora Dra. Marilena Ristum. Fui informado (a) que esse 

projeto tem como objetivo de investigar as relações entre significações das professoras e 

mães sobre causas e consequências das dificuldades de aprendizagem de aluno/filho, bem 

como as ações das professoras na relação com a criança e a visão das crianças sobre as 

ações das professoras e sobre si. Fui esclarecido (a) de que a pesquisa utilizará entrevistas 

gravadas em áudio, com cassete e transcritas na íntegra, e vídeogravações. Os relatos 

produzidos nas entrevistas e as imagens produzidas nas sessões de vídeogravações serão 

utilizados unicamente para fins de pesquisa, respeitando-se as normas éticas quanto à 

identificação nominal dessa instituição, dos seus profissionais e dos alunos. A participação 

dessa instituição é feita por um ato voluntário, o que nos deixa cientes de que a pesquisa 

não me trará nenhum apoio financeiro, dano ou despesa, sendo possível, a qualquer 

momento, interromper a participação sem que essa decisão traga conseqüências para mim 

no âmbito de meu local de trabalho. Sei que o estudo contará com a gravação das 

entrevistas e das vídeogravações em vários momentos ao longo do ano. Todas as minhas 

questões quanto à pesquisa foram respondidas e a pesquisadora colocou-se à disposição 

para esclarecer quaisquer dúvidas que ocorra no decorrer da pesquisa. Estou ciente de que 

esse tipo de pesquisa exige uma apresentação de resultados com a transcrição das falas e 

das imagens. Por isso, autorizo a divulgação das falas e das imagens para fins exclusivos 

de publicação e divulgação científica. 

Salvador, _________ de _______________ de _______. 

Diretor (a): _________________________________________________________ 

Pesquisadora/Doutoranda Rita de Cássia Souza Nascimento: _____________________ 

Instituto de Psicologia/Programa de Pós-Graduação – Doutorado em Psicologia – Comitê 

de Ética/Universidade Federal da Bahia – UFBA – BA  

E-mail: ritaskouza@hotmail.com  Fone (77) 3261-6597 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Mães) 

 
 
Eu, __________________________________________________________, aceito 

participar do projeto de pesquisa intitulado “Entre xingamentos e rejeições: um estudo da 

violência psicológica na relação entre professor e aluno com dificuldades de 

aprendizagem”, desenvolvido pela doutoranda Rita de Cássia Souza Nascimento, do 

Programa de Pós-Graduação – Doutorado em Psicologia, da Universidade Federal da 

Bahia, sob orientação da professora Dra. Marilena Ristum. Fui informado (a) que esse 

projeto tem como objetivo investigar as relações entre significações das professoras e mães 

sobre causas e consequências das dificuldades de aprendizagem de aluno/filho, bem como 

as ações das professoras na relação com a criança e a visão das crianças sobre as ações das 

professoras e sobre si. Fui esclarecido (a) de que a pesquisa utilizará entrevistas gravadas 

em áudio, com cassete e transcritas na íntegra, e vídeogravações. Os relatos produzidos nas 

entrevistas e as imagens produzidas nas sessões de vídeogravações serão utilizados 

unicamente para fins de pesquisa, respeitando-se as normas éticas quanto à minha 

identificação nominal bem como a de minha família. A minha participação é feita por um 

ato voluntário, o que me deixa ciente de que a pesquisa não me trará nenhum apoio 

financeiro, dano ou despesa, sendo possível, a qualquer momento, interromper a 

participação sem que essa decisão traga conseqüências para mim. Sei que o estudo contará 

com a gravação das entrevistas e das vídeogravações em vários momentos ao longo do 

ano. Todas as minhas questões quanto à pesquisa foram respondidas e a pesquisadora 

colocou-se à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que ocorra no decorrer da 

pesquisa. Estou ciente de que esse tipo de pesquisa exige uma apresentação de resultados 

com a transcrição das falas e das imagens. Por isso, autorizo a divulgação das falas e das 

imagens para fins exclusivos de publicação e divulgação científica. 

Salvador, _________ de _______________ de _______. 

Pais/Responsáveis: _______________________________________________________ 

Pesquisadora/Doutoranda Rita de Cássia Souza Nascimento: _____________________ 

Instituto de Psicologia/Programa de Pós-Graduação – Doutorado em Psicologia – Comitê 

de Ética/Universidade Federal da Bahia – UFBA – BA  

E-mail: ritaskouza@hotmail.com  Fone (77) 3261-6597 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Professoras) 

 
 
Eu, __________________________________________________________, aceito 

participar do projeto de pesquisa intitulado “Entre xingamentos e rejeições: um estudo da 

violência psicológica na relação entre professor e aluno com dificuldades de 

aprendizagem”, desenvolvido pela doutoranda Rita de Cássia Souza Nascimento, do 

Programa de Pós-Graduação – Doutorado em Psicologia, da Universidade Federal da 

Bahia, sob orientação da professora Dra. Marilena Ristum. Fui informado (a) que esse 

projeto tem como objetivo investigar as relações entre significações das professoras e mães 

sobre causas e consequências das dificuldades de aprendizagem de aluno/filho, bem como 

as ações das professoras na relação com a criança e a visão das crianças sobre as ações das 

professoras e sobre si. Fui esclarecido (a) de que a pesquisa utilizará entrevistas gravadas 

em áudio, com cassete e transcritas na íntegra, e vídeogravações. Os relatos produzidos nas 

entrevistas e as imagens produzidas nas sessões de vídeogravações serão utilizados 

unicamente para fins de pesquisa, respeitando-se as normas éticas quanto à minha 

identificação nominal bem como a dos alunos de minha turma. A minha participação é 

feita por um ato voluntário, o que me deixa ciente de que a pesquisa não me trará nenhum 

apoio financeiro, dano ou despesa, sendo possível, a qualquer momento, interromper a 

participação sem que essa decisão traga conseqüências para mim no âmbito de meu local 

de trabalho. Sei que o estudo contará com a gravação das entrevistas e das vídeogravações 

em vários momentos ao longo do ano. Todas as minhas questões quanto à pesquisa foram 

respondidas e a pesquisadora colocou-se à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas 

que ocorra no decorrer da pesquisa. Estou ciente de que esse tipo de pesquisa exige uma 

apresentação de resultados com a transcrição das falas e das imagens. Por isso, autorizo a 

divulgação das falas e das imagens para fins exclusivos de publicação e divulgação 

científica. 

Salvador, _________ de _______________ de _______. 

Professora: _________________________________________________________ 

Pesquisadora/Doutoranda Rita de Cássia Souza Nascimento: _____________________ 

Instituto de Psicologia/Programa de Pós-Graduação – Doutorado em Psicologia – Comitê 

de Ética/Universidade Federal da Bahia – UFBA – BA  

E-mail: ritaskouza@hotmail.com  Fone (77) 3261-6597 
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 APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Aluno) 

 
Oi, (nome da criança!) 

Meu nome é Rita. Estou aqui para fazer um trabalho da minha escola. O trabalho é para conhecer 

crianças como vocês que apresentam dificuldades de aprendizagem. Por isso, venho aqui para 

conversar com vocês. Durante essa conversa, peço para a criança falar sobre ela mesma, o lugar 

onde ela mora e onde ela estuda. Essa conversa precisa ser gravada. Se você quiser participar, você 

poderá ouvir suas falas. Só você e mais ninguém, saberá que foi você quem contou. Se você tiver 

alguma dúvida, fique à vontade para me perguntar o que quiser. Você quer conversar comigo? 

Mesmo que decida participar, você poderá desistir a qualquer momento. E, se você não quiser 

participar, tudo bem. Antes de começarmos eu vou ler para você o que está escrito neste papel. É um 

“Termo de Consentimento” que, depois de eu terminar de ler, você precisará assiná-lo caso concorde 

com o que está escrito nele. 

 

Eu, _______________________________________, de ___ anos, declaro que concordo em 

participar da entrevista conduzida por Rita de Cássia Souza Nascimento. Sei que essa 

conversa está sendo realizada para conhecer melhor as crianças com dificuldades de 

aprendizagem. Contarei histórias sobre mim em segredo à Rita. Sei que a conversa será 

gravada, mas ninguém, além dela, saberá o meu nome, somente o que eu contar. Ninguém 

está me obrigando a isso e sei que, se eu quiser, posso deixar de falar a qualquer momento. 

E, se tiver alguma dúvida sobre o assunto, poderei perguntar a ela. O que eu disser será 

transformado em um trabalho que será apresentado em sua escola, para ajudar as pessoas a 

conhecer melhor as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem.  

Salvador, _________ de _______________ de _______. 

Nome do aluno: _________________________________________________________ 

Pesquisadora/Doutoranda Rita de Cássia Souza Nascimento: _____________________ 

Instituto de Psicologia/Programa de Pós-Graduação – Doutorado em Psicologia – Comitê 

de Ética/Universidade Federal da Bahia – UFBA – BA E-mail: ritaskouza@hotmail.com  

Fone (77) 3261-6597 
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Apêndice E - Questões Eixo - Entrevista 

 
 

 

1) O que você poderia falar sobre a história de vida e escolar dos alunos/filhos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem? 

 

2) Quais as causas que você atribui às dificuldades de aprendizagem do seu aluno/filho? 

 

3)Quais as consequências das dificuldades de aprendizagem na vida escolar e familiar do 

seu aluno/filho? 
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APÊNDICE F- Anotações extraídas do Diário de Campo – Observação 

 
 

Observação turma 1ª série da professora Luíza 

 

 

3ª Observação (28/05/2008) – Hoje compareceram 21 alunos (08 meninas e 12 meninos). 

A turma estava aparentemente calma. Não apresentavam tanta inquietação quanto à do dia 

anterior. Hoje as crianças fizeram uma oração. Em seguida a professora Luíza corrigiu os 

deveres dos alunos individualmente. Ainda persiste a dúvida: Porque essa correção não é 

coletiva? Porque simplesmente dar um visto para verificar se o aluno fez a atividade? Será 

que ele aprendeu? A próxima atividade foi escrita na lousa. Alguns alunos copiavam, 

outros se mostraram indiferentes, outros andavam pela sala. Enquanto isso a professora 

continuou escrevendo no quadro. Percebi que algumas crianças ainda não sabiam ler. 

Então porque quando ela terminou de copiar não leu as questões da lousa e as explicou 

para os alunos? Hoje no terceiro dia de observação, novamente a professora não explicou 

às crianças como realizar a atividade. Elas não são ajudadas durante a execução das tarefas. 

Não há uma aproximação da professora Luíza. Algumas crianças dão indícios de que 

podem apresentar problemas visuais, por exemplo, Felipe e E. parecem apresentar 

dificuldade em enxergar de longe. Impressiono-me com a falta de concentração das 

crianças durante a realização das atividades. Elas são muito dispersas. Será que não gostam 

de realizar as atividades ou apresentam esse comportamento por não saberem? Muitas das 

crianças demonstravam serem copistas. A professora Luíza saiu da sala por um momento e 

a turma passou a conversar muito. Elas, todo momento procuravam a professora para 

saberem se a atividade estava correta. As crianças apresentavam indícios de que careciam 

de uma formação social. Não havia um controle das crianças, não um controle físico, de 

disciplina, mas de condução nas atividades de modo que elas prestassem atenção. A 

professora Luíza iniciou a correção da atividade. Em algumas atividades, Mateus, ao tentar 

responder um exercício na lousa foi ignorado. Será que essa postura foi uma legitimação 

da conduta da professora em relação aos alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem? Hora da merenda. Havia um compartilhamento das atividades (alguns 

colegas serviam os outros). Quando iniciou as atividades, a professora falou em tom de 

ameaça para com os alunos: Se você não se comportar, não virá amanhã? Essa situação 
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ocorreu com uma das crianças da pesquisa, quando ela afirmou que se Mateus não se 

comportasse seria levado por mim: se você não se comportar será levado por R. Notei que 

Felipe só ficava olhando para mim. Desde o dia anterior que ele ficava me observando. 

Enquanto algumas crianças terminavam o dever outras aguardavam o “toque” do recreio. 

T. ficou sem recreio na sala de aula. Observei que ela abriu a bolsa de uma colega e retirou 

um lápis de colorir. Em seguida o colocou na sua bolsa. T. se aproximou de onde eu estava 

e começou a conversar. Perguntou o que eu estava fazendo ali. Depois falou sobre a 

família e que tinha nove anos. Perguntei se ela sabia ler. Respondeu que sim. Perguntei se 

todos na turma sabiam ler. Ela respondeu que não, que somente três alunos liam direito. 

Falou que a tia (professora Luíza) disse que se eles não lessem ficariam sem recreio. 

Perguntei se ela fazia isso. A aluna respondeu que não que ela só faz falar. As crianças e a 

professora retornam do recreio. A professora Luíza passou uma atividade na lousa. Os 

alunos copiavam, mas poucos davam atenção à atividade. Muitos deles não demonstravam 

interesse. Apresentavam apatia e faziam outras atividades (fazer a ponta do lápis era 

constante na sala), andavam, perturbavam os colegas. Felipe não fez a atividade, 

permaneceu sentado sem ao menos pegar o caderno. Após alguns minutos Felipe abriu o 

caderno e levantou-se. Foi copiar na mesa da professora. Observei que era a segunda vez 

que ele fazia isso. Mateus também não fez a atividade e se dispersou conversando com 

outro colega. Felipe é retirado pela professora da mesa e senta-se no chão para fazer as 

atividades. Depois se levantou e procurou um lugar para sentar-se. Ele era lento para 

escrever. Novamente essas crianças não foram orientadas sobre as atividades. Elas não 

foram ajudadas durante a execução das atividades. Não havia uma aproximação. Na 

verdade, será que o que eles faziam no caderno estava correto? Mateus não fez a atividade 

e fazia a ponta do lápis. Levantava-se demais, não se concentrava. Felipe continuou sem 

fazer nada. A professora se aproximou de Felipe e perguntou: Terminou? Felipe então 

guardou o caderno. Não fez a atividade e foi conversar com outro colega. Ao terminar 

deitou-se sobre a carteira. O que há com ele? As crianças passavam muito tempo copiando 

e respondendo as atividades. A professora passou tarefa para casa. Algumas crianças não 

conseguiram localizar a atividade pela página do livro. Às 11h e 30min as crianças já 

estavam sem atividade. Ficaram aguardando o horário para saída. Elas ficaram inquietas e 

a professora se mostrou mais nervosa com essa situação. Tocou o sinal para liberação da 

turma. 
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APÊNDICE G – Edição das cenas com e sem atos de violência psicológica no 

contexto escolar  
 

Fernanda 

1ª filmagem 

2008 

49’:33” a 57’:00” – A professora Luíza orienta alunos. Fernanda estava 
presente, mas não foi orientada na realização das atividades. 
 
A professora Luíza está sentada no fundo da sala orientando uma aluna na 
realização da atividade. Fernanda está ao lado dela, mas não está sendo 
orientada. Fernanda olha para o quadro e depois olha para a professora 
Luíza que ensina uma aluna. Fernanda passa a mão na testa e volta a 
copiar a atividade do quadro. Novamente Fernanda olha para a professora 
Luíza, mas continua a copiar a atividade. A professora Luíza continua 
explicando a atividade para a aluna. Uma aluna se aproxima e pergunta se 
o que escreveu no caderno está certo. Sem olhar para o caderno a 
professora Luíza balança a cabeça e diz que sim. Continua a orientação 
da aluna. Professora Luíza pergunta: “Pronto E.?”. Fernanda continua 
copiando a atividade. Um aluno chama a professora Luíza e ela diz: 
“Senta, que eu já chego lá”. Fernanda pára a atividade e fica olhando a 
professora Luíza e a colega que está sendo orientada e volta a copiar a 
atividade do quadro. Em seguida olha a professora Luíza. A professora 
Luíza olha em direção à câmera. Fernanda novamente pára de copiar e 
fica observando a professora Luíza e a colega. Gustavo se aproxima da 
professora Luíza e mostra o caderno. A professora Luíza olha 
rapidamente, não diz nada e continua a orientação. Fernanda pega o 
caderno, vira algumas folhas e fica olhando-as. Escreve algo em uma 
delas. Pára, observa a sala e continua folheando o caderno. Alguns alunos 
conversam na sala e professora Luíza pede silêncio. Fernanda bate o lápis 
na cadeira e continua observando a sala. A professora Luíza chama a 
atenção dos alunos que estão conversando. Uma aluna se aproxima da 
professora Luíza e solicita orientação. Ela diz: “Senta lá B.”. Em seguida 
outro aluno se aproxima da professora e ela diz: “Já estou terminando”. 
O aluno volta à sua carteira. Uma aluna se aproxima da professora Luíza, 
mas ela a manda voltar ao seu lugar. Uma aluna se aproxima da 
professora Luíza novamente e mostra-lhe o caderno. A professora olha o 
caderno dela, reclama um aluno que está em pé na sala e faz um gesto 
para a aluna pegar a carteira e sentar-se junto a ela. A professora Luíza 
ajuda a aluna a puxar a carteira. Fernanda continua sem orientação e 
observa a situação. A professora Luíza pára a orientação da aluna e ajuda 
a que se aproximou. Fernanda, com o caderno nas mãos, observa a 
professora Luíza orientar a aluna. Um aluno se aproxima para pedir o 
estilete (objeto que sempre fica com a professora) para fazer a ponta do 
lápis e ela diz que não, que ele já fez a ponta do lápis. Fernanda segura 
seu caderno, aguardando orientação. Um aluno diz: “Tia. Terminei” e a 
professora diz: “Tá. Já vou”. Fernanda olha a professora, a sala, os 
colegas que estão sendo orientados e novamente volta à atenção para a 
atividade do caderno. Nesse período, a professora não faz nenhuma 
orientação para Fernanda. A professora Luíza levanta-se, dirige-se a 
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Fernanda e diz: “Espera que eu já volto” e vai orientar outro aluno. 
 
01:19’:00” a 01:26’:00” – A professora Luíza orienta Fernanda.  
 
A professora Luíza senta-se junto a Fernanda para orientá-la na realização 
da tarefa. Uma aluna solicita à professora para ir ao banheiro e ela diz em 
tom severo: “Não está na hora não. Não adianta D. Ainda são nove 
horas”. A professora Luíza toca no braço de Fernanda, que está distraída 
e diz: “Vamos”. Fernanda começa a ler a tarefa, mas é interrompida pela 
professora. A professora responde que sim. Fernanda continua lendo e é 
corrigida pela professora. Uma aluna pergunta algo e a professora diz: 
“Não sei” e aguarda Fernanda fazer a leitura. A professora Luíza soletra 
a palavra que Fernanda errou. A professora pára e chama a atenção de 
uma aluna que está fazendo a ponta do lápis fora do balde de lixo. Ela 
volta a orientar Fernanda, corrigindo as palavras erradas. Três colegas 
que estão ao lado observam a cena. A conversa paralela na sala e as 
perguntas constantes dos alunos interrompem a orientação de Fernanda 
por várias vezes. Fernanda continua a leitura, mas a professora demonstra 
impaciência, balança constantemente as pernas, passa a mão sobre a testa 
e levanta-se pedindo a um aluno para retirar algo, mas em seguida senta-
se novamente.  A professora Luíza chama a atenção dos alunos que estão 
conversando. Fernanda espera. Mais uma vez a orientação é interrompida. 
Um aluno se aproxima solicitando orientação e ela o atende. Fernanda 
fica aguardando. Outra aluna solicita atenção e a professora diz em tom 
severo: “Eu estou ocupada, calma!”. A professora solicita que Fernanda 
leia uma frase e diz: “Vamos lá!”. Ela não espera Fernanda falar e 
completa: “Feijão com arroz”. A professora diz “eeepa” pelo fato de 
Fernanda não estar sabendo fazer a leitura. A professora balança a cabeça 
e o dedo fazendo sinal de não, mostrando-se insatisfeita com a leitura 
feita por Fernanda. Nesse momento, a professora chama a atenção de uma 
aluna e levanta-se para repreender outros alunos. Enquanto isso, Fernanda 
fica aguardando. Fernanda olha o caderno, a professora, os colegas 
enquanto espera a orientação. A professora ainda orienta um aluno e, só 
então, retorna para orientar Fernanda que não sabe a palavra que lhe foi 
perguntada. A professora diz com rispidez: “Que palavra é essa?”. 
Fernanda aponta com o dedo para o caderno, perguntando se a palavra é 
essa. A professora diz: “Formiga? Não é formiga”. Fernanda continua 
lendo as palavras e é corrigida pela professora que não se mostra muito 
paciente. Um aluno se aproxima, a professora interrompe a orientação de 
Fernanda, virando-lhe as costas e explica a atividade para o aluno. 
Fernanda fica aguardando e desvia a atenção. Nesse momento, Fernanda 
faz uma careta e um sinal batendo na testa com a mão fechada e olha as 
colegas sados ao lado que riem. A professora toca em seu ombro fazendo-
a retornar à atividade, mas não a orienta, pois uma aluna pergunta sobre a 
sua atividade. A professora orienta a aluna. Fernanda fica aguardando. A 
professora Luíza soletra as palavras para Fernanda, impacientemente. 
Uma aluna pergunta algo e a professora diz: “Ah, D. como você está 
chata! Senta. Na hora certa eu mando você ir”. A professora volta à 
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atenção para Fernanda que soletra as palavras. Uma aluna a faz desviar a 
atenção, enquanto ouve a leitura de Fernanda. Fernanda soletra e a 
professora Luíza corrigiu. A professora Luíza balança as pernas e mostra 
impaciência; chama a atenção de Gustavo e dá atenção a uma aluna que 
está sentada na carteira em frente a outro aluno que se aproxima, 
enquanto Fernanda espera, olhando para o caderno. A atenção da 
professora continua é dividida entre Fernanda e esses dois alunos. Outro 
se aproxima e solicita que o deixe ir ao sanitário. A professora Luíza 
observa-o e diz: “Ta brincando demais lá!”. O aluno se retira. A 
professora Luíza continua interrompendo a orientação de Fernanda para 
chamar atenção ou orientar outros alunos. A professora Luíza parece estar 
impaciente, pois durante a orientação a Fernanda, ela sempre desvia a 
atenção para os outros alunos. Ela levanta-se da cadeira e deixa Fernanda 
sozinha. 
 
32’:57” a 33’:58” – A professora Luíza corrige as atividades dos alunos e 
Fernanda acha que sua resposta está errada. 
 
A professora Luíza está sentada em sua cadeira quando Fernanda diz: 
“Cabei tia”. A professora então diz: “Traz, deixa eu ver se está certo”. 
Fernanda responde: “Tá errado, tudo, tudo, tudo”. A professora Luíza 
fala: “Ué, quero ver”. Fernanda responde: “Ah tia, deixa sem ver”. 
Fernanda levanta-se vai em direção à professora com o caderno na mão e 
fala: “Está errada, está errado. Oh!”. Fernanda entrega o caderno à 
professora e retorna à sua carteira sorrindo com a mão na boca. A 
professora Luíza olha o caderno de Fernanda, corrige e fala: “Toma 
Fernanda”. Joga o caderno sobre a mesa, enquanto fica com a mão no 
queixo, olhando séria para Fernanda. Fernanda se aproxima e pega o 
caderno da mesa, olha a professora e fala: “Viu!? Tava errado!”. 
Fernanda retorna à sua carteira com o caderno nas mãos. A professora 
Luíza permanece sentada na cadeira com a mão no rosto e joga o lápis 
sobre a mesa, parecendo irritada. 
 

3ª filmagem 51’:15” a 51’:30” – A professora Luíza olha a atividade de Fernanda 

A professora Luíza passa pela carteira de alguns alunos observando se 
estão fazendo a atividade. Quando passa pela carteira de Fernanda, esta 
tenta segurar o caderno para que a professora não veja. A professora 
Luíza segura no braço de Fernanda com uma mão enquanto pega, com a 
outra, o caderno para olhar. Observa a atividade do caderno de Fernanda 
de longe, depois solta o braço dela e deixa o caderno em cima do braço da 
carteira enquanto olha séria para Fernanda que apenas ri. A professora 
passa pela carteira da aluna que está ao lado olha rapidamente a atividade 
dela e vira-se novamente para Fernanda chamando sua atenção para fazer 
a atividade. 
 
01:25’:30” a 01:29’:15” – A professora Luíza orienta Fernanda. 

A professora Luíza vai para o fundo da sala onde Fernanda está e senta-
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se. Fernanda está em pé com o livro na mão. A professora a manda 
sentar-se e pede para que leia a atividade. A professora interrompe a 
orientação para repreender um aluno. Fernanda lê e a professora faz as 
correções soletrando. A professora pára e chama a atenção de um aluno. 
A professora volta a orientar Fernanda, mas constantemente volta a 
atenção para a turma. Fernanda responde a atividade. A professora aponta 
com o lápis as palavras para Fernanda ler e corrige as que ela leu errado. 
A professora chama a atenção de uma aluna. Fernanda faz a leitura e a 
professora a corrige. Enquanto realiza a orientação, a professora desvia o 
olhar em direção à turma. Ambas olham para fora da janela e a professora 
fala algo para Fernanda e depois levanta-se para orientar outros alunos. 
Uma colega pergunta a Fernanda o que a professora falou. Fernanda 
responde que falou que ela está ótima na escola. Nesse momento, 
Fernanda faz um sinal de legal, com o polegar. A colega diz: “Nós duas 
está ótima na leitura”.  
 

4ª filmagem 18’:45” a 18’:50” – A professora Luíza orienta Fernanda.  

A professora Luíza vai até o fundo da sala onde Fernanda está sentada, 
copiando a atividade e fala: “Isso é só para passar um traço em baixo”. 
A professora vira as costas para Fernanda e chama a atenção de um aluno. 
Fernanda responde algo no caderno, apaga e novamente copia. 
 

29’:00” a 30’:08” – A professora Luíza orienta Fernanda. 

A professora Luíza orienta alguns alunos na realização da tarefa. 
Caminha até o fundo da sala em direção a Fernanda. Ao chegar junto a 
Fernanda, alguns alunos se aproximam mostrando-lhe o caderno e ela 
lhes dá atenção. Fernanda chama: “Oh tia”. Impaciente, Fernanda toca 
no braço da professora para chamar sua atenção. A professora continua 
olhando o caderno da colega. Fernanda vai apontando para o caderno 
enquanto aguarda. Quando a professora olha, Fernanda fala: “Tá certo? 
Tá certo?”. A professora olha rapidamente de longe, sem tocar no seu 
caderno e diz: “É isso”. Fernanda observa a professora orientar a colega 
e depois sorri. A professora anda em direção à frente da sala e Fernanda 
levanta-se para lhe falar algo. Fernanda toca no braço da professora, mas 
esta se desvencilha e não lhe dá atenção. Fernanda retorna ao seu lugar. A 
professora continua a passar pelas carteiras de outros alunos, chamando a 
atenção de alguns.  
 
40’:18” a 41’:06” – A professora Luíza orienta Fernanda. 

Fernanda e mais duas colegas estão sentadas no fundo da sala. A 
professora Luíza caminha em direção a Fernanda. Dois alunos se 
aproximam da professora mostrando-lhe os cadernos, mas ela pega, 
primeiro, o caderno de Fernanda. A professora olha o caderno e pede para 
Fernanda apagar algo. Um aluno se aproxima para mostrar o caderno e a 
professora o afasta com as mãos. A professora fala: “Me dá a borracha”, 
pega a borracha e apaga o que Fernanda escreveu. Em tom nervoso ela 
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diz alto: “Chega de graça, acaba logo com essa história” (as crianças 
faziam uma produção de texto). Ela parece olhar com raiva para 
Fernanda, puxa, pelos braços, uma aluna que está em pé ao lado de 
Fernanda e a leva empurrando-a. A professora repreende Fernanda que 
fala: “Eu vou fazer. A escola é bonita” e depois volta a escrever. 
47’:12” a 47’:42” – Fernanda chama a professora Luíza para orientá-la. 
Uma colega que está com Fernanda vai à frente da sala chamar a 
professora Luíza. A professora vai até onde as meninas estão. Fernanda, 
ao ver a professora se aproximar, senta em sua carteira. A professora 
Luíza vai até Fernanda para orientá-la na realização da tarefa e diz, 
quando Fernanda pergunta algo: “Pode. Tanto faz”. Enquanto a 
professora olha seu caderno e diz o que fazer, Fernanda ri com a mão na 
boca. A professora pede que Fernanda apague algo que estava errado e se 
afasta. 

 

Gustavo 

3ª filmagem 

2008 

36’:00” a 41’:00” – Gustavo não faz a atividade proposta pela professora. 
 
Os alunos estão, no momento, realizando uma atividade que a professora 
Luíza solicitou que fizessem no livro. Gustavo, que está com o boné na 
cabeça, não faz a atividade proposta, apenas risca uma atividade 
mimeografada que está colada no caderno. Em seguida, Gustavo levanta 
algumas vezes e pede a borracha de Mateus que está sentado na carteira à 
sua frente. Gustavo levanta o caderno e o coloca próximo aos olhos para 
olhar a atividade. Continua riscando o desenho que está no caderno. 
Levanta-se, olha o caderno, pega um lápis com Mateus e volta a sentar. 
Enquanto isso, a professora Luíza está sentada a sua mesa, orientando alguns 
alunos. Gustavo pára a atividade fica em pé junto à carteira, olhando para a 
câmera, pega um lápis de colorir com Mateus e volta a sentar. Continua 
pintando algo no caderno. Felipe pára em frente à câmera. Gustavo vê e fica 
por trás de Felipe, olhando para a câmera. Alguém diz: “Estou vendo 
Gustavo.” Gustavo então, faz um gesto obsceno com o dedo para a câmera. 
Em seguida repete o gesto por mais duas vezes. Gustavo permanece em pé 
junto à carteira, levanta-se e vai com o caderno até o colega que está do 
lado. Retorna, deixa o caderno na carteira e novamente vai até Mateus, 
permanecendo em pé ao lado da carteira dele. Pega dois lápis de colorir e 
retorna ao seu lugar, sentando. Gustavo abaixa a cabeça e continua pintando 
o desenho. Levanta-se novamente, olha para a câmera e entrega o lápis para 
Mateus. Pega o caderno e mostra o desenho para a pesquisadora. Retorna ao 
seu lugar, deixa o caderno sob a carteira e fica em pé ao lado de Mateus. 
Retorna ao seu lugar, senta-se e continua pintando.  
 

43’:00” a 46’:37” – Gustavo é repreendido pela professora Luíza. 

A professora Luíza está sentada em sua cadeira. Gustavo continua sem fazer 
a tarefa do livro, levanta-se da carteira e conversa com os colegas. Gustavo 
vai até a carteira de um colega que a professora está chamando a atenção. A 



 

 

219 
professora Luíza se levanta devido a não obediência do aluno e chama a 
atenção também de Gustavo caminha em direção à sua carteira e senta. Ao 
sentar, a professora fala: “Senta lá. Senta, por favor. Tira isso da cabeça” e 
puxa-lhe o boné da cabeça de forma agressiva e joga-o em cima de sua 
mochila. Gustavo olha para a professora, pega o boné, ajeita-o e coloca-o 
novamente na cabeça. Gustavo continua pintando a atividade mimeografada 
que está em seu caderno. Olha para a professora novamente e volta a pintar a 
atividade. Dois alunos conversam no fundo da sala. A professora chama a 
atenção pedindo que façam silêncio. Gustavo continua de cabeça baixa 
pintando no caderno. Os alunos começam a conversar, todos ao mesmo 
tempo. Gustavo bate o caderno três vezes na cadeira e levanta-se. Gustavo 
fica em pé, olhando a atividade que fez no caderno. A professora Luíza olha 
em direção a Gustavo, que está em pé, sai de junto de sua carteira e caminha 
rapidamente em direção a Mateus e fala para ele: “Aqui, oh. Eu mandei você 
fazer isso aqui e você não fez. É pra fazer aqui. Não é para pintar nada ai”. 
A professora fala alto, apontando para o caderno. Gustavo permanece em pé 
ao lado da carteira, olhando para seu caderno. A professora, então, ao 
retornar ao seu lugar puxa-lhe o boné da cabeça e também puxa o boné da 
cabeça de outro aluno que está sentado à frente e os coloca na estante junto a 
sua mesa. Mateus ri de Gustavo. Gustavo fica em pé olhando para a 
professora e depois de um tempo, senta-se e continua pintando. Em seguida, 
levanta e senta novamente. 
 

4ª filmagem 37’:59” a 38’:07” – Gustavo é puxado para a carteira pela professora Luíza 
 
Gustavo está em pé ao lado de sua carteira, arrumando sua mochila. A 
professora Luíza orienta alguns alunos a fazer a atividade. A professora 
Luíza olha em direção a Gustavo, que está em pé, conversando com alguns 
colegas e fora da sua carteira. Então, a professora volta-se para ele, pegando-
o pelos braços e fala: “Você quer fazer o favor de sentar”. Empurrando-o, 
coloca-o com firmeza na cadeira falando novamente: “Vai para seu lugar. 
Senta ai, por favor.”- em tom embravecido. A professora retorna, cruza os 
braços e olha aborrecida para os alunos que estão conversando. Uma aluna a 
chama e ela a orienta.  
 

39’:00” a 39’:33”– Gustavo agride um colega. 

Gustavo sai de sua carteira e bate em um colega. O colega pega o chinelo 
com uma das mãos e dá uma chinelada em Gustavo. Gustavo abaixa, pega o 
chinelo e também bate no colega. A professora Luíza, que está atrás dos 
dois, vê a cena. Ela segura Gustavo com força pelo braço e grita: “Sente 
logo. Só tem tamanho” - e o empurra até a carteira. Gustavo olha aborrecido 
para o colega e fica resmungando. 
 

51’:50” a 53’:55” – A professora Luíza repreende Gustavo. 

Gustavo conversa com Mateus que está em pé junto a sua carteira. Gustavo 
assobia. A professora caminha até a carteira de Gustavo e afasta Mateus que 



 

 

220 
está junto a Gustavo. Gustavo é repreendido pela professora Luíza que 
também começa a pegar as coisas de Gustavo e, em tom agressivo, pede 
para ele guardar o material e que a deixe em paz. Gustavo, com a cabeça 
baixa, guarda o material e balbucia algumas palavras não identificadas. 
Após guardar o material, Gustavo senta e observa a sala. Ele volta a escrever 
algo no caderno e fica com a cabeça baixa. 
 

01:00’:00” a 01:03’:41” – Gustavo retorna ao lugar. 

Gustavo permanece sentado, desenhando, junto à mesa da professora Luíza. 
Gustavo está com uma expressão triste. Ele olha para os colegas. A 
professora Luíza se aproxima, põe um material sobre a mesa e sai 
novamente. A professora retorna a sua mesa, mexe em sua bolsa e sai. 
Gustavo continua desenhando algo no caderno. A professora retorna a sua 
mesa, senta-se, pega um livro e começa a folhear. Gustavo olha a professora. 
Dois alunos se aproximam da mesa, mostram o desenho e ela balança a 
cabeça afirmativamente. Depois de algum tempo, Gustavo mostra a folha 
para a professora e pergunta se o desenho está bonito. A professora olha 
rapidamente e fala que está. Gustavo volta a colorir o desenho enquanto a 
professora continua na sua mesa. 
 

6ª filmagem 

 

26’:58” a 28’:46” – A professora Luíza bate em Gustavo com o caderno. 

Gustavo está em pé junto a sua carteira. A professora está em pé na frente da 
sala com um caderno na mão e repreende um aluno. Ela vira-se em direção a 
Gustavo e, ao vê-lo em pé, bate duas vezes com o caderno em seu bumbum. 
Em seguida, pega com força no seu braço e fala com rispidez: “Senta ai. 
Não. Vai ficar ai!”. A professora Luíza caminha em direção a Mateus e o 
faz voltar ao seu lugar. Gustavo continua em pé em frente a sua carteira. 
Gustavo não senta de imediato e quando senta vai para uma carteira 
localizada no fundo da sala e faz gestos de que está escrevendo. Gustavo 
levanta, caminha em direção à professora, que está em sua mesa, e volta ao 
seu lugar sem o caderno, mas não senta, conversa com um colega. Enquanto 
isso Mateus dá língua para um colega que, depois, dirige-se a Mateus e lhe 
dá um tapa. Um empurra o outro. O colega chuta Mateus. Gustavo levanta-
se e fica em pé ao lado da carteira de Mateus. Gustavo pega o apontador na 
mochila de um colega e vai até a lixeira apontar o lápis. Enquanto isso, a 
professora começa a ditar o exercício para que os alunos copiem. 
 

01:15’:44” a 01:15’:56” – A professora orienta Gustavo. 

A professora Luíza está sentada em uma cadeira no canto da sala. Gustavo 
se aproxima com o caderno e coloca-o em cima do braço da carteira para 
que a professora pudesse vê-lo. A professora Luíza cruza os braços, olha 
para Gustavo, olha para o caderno e fala: “Resolve”. Gustavo retorna ao seu 
lugar. 

7ª filmagem 03’:30” a 14’:05” – Gustavo não faz a atividade 
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II Gustavo está sentado em sua carteira e não faz a atividade. A professora 

Luíza está sentada em uma carteira próxima a Gustavo de onde corrige as 
atividades que os alunos lhe mostram. Ela chama a atenção de alguns alunos 
que estão conversando. Gustavo conversa com um colega que vai até ele. 
Em seguida levanta e fica em frente à câmera, sério, com a mão no queixo, 
olhando algumas vezes para a câmera. A professora passa pela carteira de 
alguns alunos e olha as suas atividades. Gustavo vai para o meio da sala 
sorrindo e dando rodopios. A professora percebe e vai até ele dizendo: “Oh 
moço, volta pro seu lugar agora!”. Aponta o dedo para o lugar onde está a 
carteira dele. A professora coloca a mão na cintura e observa Gustavo 
retornar à sua carteira. Gustavo retorna e fica em pé junto a sua carteira. 
Mateus está jogando a borracha para cima e aparando com as mãos. A 
professora pega Mateus pelo braço e o coloca sentado. Ela vai até sua mesa, 
mexe na lata que está em cima e volta para o meio da sala, observando a 
atividade de alguns alunos. Gustavo ainda permanece em pé junto a sua 
carteira. Gustavo ajoelha-se na sua carteira, virando-se para trás e conversa 
com o colega. O colega sai e Gustavo vira-se para a parede e começa a bater 
nela. Ele pára, olha um pouco para os colegas e depois se levanta. A 
professora fala: “Hei!” - para Gustavo que está pirraçando alguém junto à 
porta. Gustavo volta ao seu lugar e fica em pé. Ele ajoelha-se em sua carteira 
e fica com os braços para cima fazendo movimentos.  
 

9ª filmagem 11’:16” a 12’:00” – Mateus pede um lápis para Gustavo.  

A professora Luíza está escrevendo a atividade no quadro. Mateus vai até a 
professora e fala que Gustavo está pedindo um lápis. A professora fala com 
tom bravo e impaciente: “Não. Gustavo tem lápis, muito lápis”. Mateus fala 
para Gustavo, jogando a borracha para cima e aparando-a com as mãos: 
“Falou que tem muito lápis. Vai pede a ela. Ela te dá”. A professora 
continua escrevendo no quadro e Mateus fala para Gustavo: “Ela falou que 
tinha. Vai, vai lá. Ela me deu, deu Felipe”. 
 
30’:00” a 34’:00” – Briga de Gustavo e Mateus. 

Os alunos estão sentados fazendo uma atividade do quadro. Alguns alunos 
se levantam para conversar um com o outro. Um colega conversa com 
Gustavo. A professora não está na sala de aula. Mateus está sentado no 
fundo da sala e não faz a atividade do quadro, apenas conversa com os 
colegas. Os alunos passam a levantar com mais frequência, permanecer em 
pé e brincar. A professora não está na sala. Um colega chama Gustavo. 
Mateus começa a cantar para o colega, pirraçando-o. Mateus também canta 
para Gustavo, pirraçando-o: “Chiqueteiro eu, chiqueteiro ela”. Gustavo, 
com expressão triste, apoia o queixo no encosto da carteira. Gustavo levanta 
e vai até Mateus, pirraçando-o e fala: “E seu pai na hora que foi brigar com 
o cara fez bem assim” (Gustavo faz gesto colocando as mãos nas orelhas, 
dobrando-as). Mateus olha e começa a cantar: “Chupetinha ela, chupetinha 
ela” - e a passar o lápis na cara de Gustavo. Gustavo tira o lápis de sua cara 
com a mão e dá um tapa no rosto de Mateus. Mateus se defende tampando o 
rosto com os braços. Mateus continua cantando. Gustavo, então, passa a dar 
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murros em Mateus, parecendo estar com raiva. Mateus se protege com os 
braços. Enquanto apanha, Mateus ainda continua cantando. Quando Gustavo 
pára de esmurrá-lo, Mateus faz sinal com as mãos fechadas dizendo: “É o 
que safado?”. Gustavo se afasta e volta à sua carteira. Mateus fica sem 
graça e escuta o colega que está ao seu lado falando de outro colega. Então, 
Mateus fala para o colega cantar a música para pirraçar esse outro colega. O 
colega que seria ofendido bate na boca de Mateus. Mateus e o colega que 
estava falando começam a cantar para pirraçá-lo. Esse colega tenta bater na 
cara de Mateus por quatro vezes, mas Mateus se protege com os braços. Eles 
continuam cantando e o colega continua tentando bater na cara de Mateus 
que algumas vezes consegue se desvencilhar. Mateus continua cantando: 
“Chiqueteiro ela. Cadê Chiquinha”. O colega então fala: “Pára de 
brincadeira, tô falano”. Um colega se aproxima e tenta bater em Mateus 
que se protege e conversa com esse colega. Gustavo se levanta e fala algo 
com o colega. Mateus se levanta correndo e vai para a frente da sala. Um 
aluno conta para a professora, que está na porta da sala, o que está 
acontecendo. O aluno tenta segurá-lo e Mateus dá murros nas mãos dele. O 
aluno retorna ao seu lugar, chateado e com cara de choro. Mateus continua 
cantando: “Chiqueteiro ela” para pirraçar o colega. Gustavo conversa com 
os colegas no fundo na sala falando sobre Mateus: “A orelha do pai dele é 
bem pequenininha” (Gustavo tampa as orelhas). Um colega pergunta: “É 
como Gustavo? Faz ai” e Gustavo pega nas orelhas novamente. Depois 
Gustavo senta. Mateus ainda canta. A sala continua na algazarra. A 
professora não chega. 
 

43’:20” a 45’:00” – A professora Luíza muda Gustavo de lugar. Ele sai e 
retorna. 
 
Um colega fala: “Oh tia, oh tia, Gustavo saltou pra cá de novo. Oh tia, 
saltou de novo”. A professora Luíza, que está orientando um aluno, pára e 
vai até Gustavo, agarra-o pelo braço com força, retira uma aluna de uma 
carteira na frente da sala e o coloca sentado. Depois fala: “Se você voltar lá 
pra trás você vai embora. Estou te avisando”. A professora volta a orientar 
o aluno. Gustavo fica sentado, olhando para trás. O colega se aproxima e 
senta-se atrás da cadeira de Gustavo, fala algo e Gustavo rapidamente se 
levanta e vai para o fundo da sala. Mateus fala: “Oh tia, ele saiu tia”. 
Gustavo volta à sua cadeira. O colega abre a porta, olha para fora e fecha-a 
quando vê que a professora caminha em sua direção. O colega então anda, 
conversa com Gustavo e volta dançando e cantando para o fundo da sala. A 
professora volta a escrever no quadro. Gustavo muda de carteira. A 
professora Luíza vê que Gustavo saiu do lugar que ela havia colocado, para 
realizar a atividade, e vai até ele. Arrasta-o da cadeira pelo braço e empurra-
o para fora da sala. Gustavo, que está com uma sandália na mão, resiste em 
sair. Nesse momento, a professora o pega com as duas mãos e empurra-o 
com força para fora da sala. A professora fecha a porta e sai da sala.  Os 
alunos gritam. Um aluno abre a porta, vê o que acontece lá fora e volta 
correndo. A professora retorna para a sala. Gustavo foi expulso da sala. 
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Mateus 

4ª filmagem 11’:20” a 12’:50” – Mateus pergunta algo à professora Luíza. 

A professora Luíza fala para os alunos escreverem: “Ô gente o nome de 
vocês ai oh, na primeira linha e a data”. A professora volta à mesa e olha 
para a atividade que está em suas mãos. Mateus levanta de sua cadeira e 
fala: “Oh tia, o nome e a data, né tia”, mas a professora não lhe dá atenção. 
Continua olhando as folhas que estão em suas mãos. Mateus volta ao seu 
lugar, olhando para o caderno, pára, olha novamente a professora e caminha 
em direção à carteira. Senta-se. A professora começa a ler a atividade para 
explicar aos alunos como respondê-la: “Começa assim ó, complete as frases 
com as palavras que estão no (...). No cachorro ai tem algumas palavras, 
tem Dalila, Bilu, palito, chocolate, Sara, leitão e Leo. Ai tem três frases, ai 
vocês vão colocar come, bolo, tia. Ai vocês vão ver quem é que come e onde 
que coloca”. Um aluno fala: pau. A professora responde: “O nome tá aqui 
dentro, não é pau não, é daqui de dentro”, mostrando a atividade. A 
professora continua: “Saiu da, vai por, saiu da. Era da”. Mateus está 
sentado escrevendo. A professora continua: “Era na, rasgou o da vovó. Ai 
vê o espaço e coloca. Ai embaixo tem, agora é sua vez. Faça frases 
criativas. Vocês vão fazer. Formar frases. Coloca ai embaixo”. Um aluno 
pergunta: “Formar frase quer dizer”... A professora Luíza interrompe e fala: 
“Leia as palavras que estão dentro do cachorro, com palavras soltas, 
frases”. Uma aluna fala: “Ah, não sei não”. Mateus levanta para conversar 
com o colega. 
 

15’:32” a 15’:44” – Mateus solicita algo à professora Luíza e ela não lhe dá 
atenção. 
 
A professora Luíza está em pé junto à carteira de um aluno olhando a sua 
atividade. Mateus levanta-se do seu lugar, caminha em direção à professora 
e mostra-lhe o caderno. A professora Luíza não olha e caminha em direção a 
outro aluno.  
 
20’:40” a 20’:52” – A professora orienta Mateus. 

A professora Luíza anda pela sala observando as atividades dos alunos e 
aproxima-se da cadeira de Mateus que lhe mostra o caderno, dizendo: “Oh 
tia! Tá certo tia?”. A professora Luíza olha, aponta para o caderno e fala: 
“Aqui não. Rasgou o chocolate da vovó?”. Em seguida, a professora se 
afasta e vai orientar uma aluna. 
 

28’:10” a 28’:58” – A professora orienta Mateus. 

Mateus levanta-se do seu lugar e caminha em direção à professora Luíza que 
está na frente da sala orientando um colega. Mateus observa a professora 
orientando o colega e volta para o seu lugar. 
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31’:00” a 33’:10” – A professora orienta Mateus. 

A professora Luíza está olhando os cadernos dos alunos. Mateus está 
sentado e não faz a atividade. Mateus fala para um colega: “Quem ta rindo é 
o macaco”. A professora olha o caderno de um colega que está sentado 
junto a Mateus, mas não olha o dele. A professora Luíza se afasta. Mateus 
fala para o mesmo colega: “Vai pra rua sem sapato pra não peidar”. 
Mateus conversa com o colega que está ao seu lado. Mateus dá língua ao 
colega e diz: “Quem dá língua é macaco, vai pra rua sem sapato”. Mateus 
retoma a conversa com o colega. Mateus continua dando língua ao colega. A 
professora Luíza retorna e olha o caderno do colega que está junto a Mateus. 
Novamente não olha o de Mateus que permanece sentado. Mateus dá dedo 
ao colega. Mateus continua dando dedo e língua ao colega. Mateus fala algo 
com o colega. O colega levanta-se vai até Mateus e lhe dá um tapa. O colega 
retorna ao seu lugar. O colega levanta e vai até Mateus novamente, mas a 
professora se aproxima e ele senta. 
 

36’:35” a 37’:00” – A professora orienta Mateus. 

Mateus está junto à professora Luíza na sua mesa para mostrar-lhe o 
caderno. A professora pega o caderno da mão de Mateus e não olha, joga-o 
em cima da mesa de maneira brusca. A professora fala: “Está pensando que 
eu esqueci o que você fez com a mochila de JN?” A professora grita com 
ele: “É isso mesmo”. Mateus pega o seu caderno em cima da mesa, coloca-o 
em cima de sua cabeça e sai em direção a sua carteira. A professora ainda 
diz: “Oh, Mateus teimoso”. 
 

7ª filmagem 21’:00” a 21’:31” – Mateus é advertido pela professora Luíza. 

Mateus está sentado numa cadeira que não é a sua. Ele fala algo com um 
colega que bate com o caderno em sua cabeça. Mateus permanece sentado. 
Mateus fala para a professora Luíza, apontando com o dedo o colega que o 
agrediu. A professora puxa Mateus pelo braço, vira-o e coloca-o sentado em 
sua carteira dizendo com severidade e em tom alto: “Eu disse aqui. Não saia 
daí não”. A professora se afasta e Mateus permanece sentado. 
 
33’:00” a 35’:13” – Mateus é advertido pela professora Luíza. 

A professora Luíza está em sua mesa orientando uma aluna. Mateus chuta 
Felipe e vira-se para a professora e diz apontando para ele: “Oh tia aqui oh, 
atentando eu aqui”. A professora não lhe dá atenção e continua olhando o 
caderno da aluna. A professora sai rapidamente de onde estava ao ver 
Mateus chutando novamente o colega. Quando Mateus vê a professora se 
aproximar, volta ao seu lugar e diz: “Eu não tava atentando”. A professora 
fala: “Hoje ...”. Mateus senta. Nesse momento, a professora pega as pernas 
de Mateus com agressividade e coloca-as virada para a frente na carteira 
para sentá-lo na posição correta da carteira e fala: “Sente ai agora e não sai 
daqui não” e dá um tapinha em suas costas. Depois disso, uma colega pega 
o caderno de Mateus, que está em sua carteira. Mateus levanta-se 
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imediatamente e toma seu caderno das mãos da colega, joga-o em cima do 
braço da carteira e depois senta. A professora senta na carteira atrás de 
Mateus e chama L. Mateus pega o caderno, joga-o para cima algumas vezes 
e o apara com as mãos. Levanta-se da carteira, procura algo na mochila, põe 
o caderno na cadeira depois o pega-o e fica girando-o na ponta do dedo 
como um pião. A professora continua sentada atrás dele. Ao jogar o caderno 
para cima, este cai e Mateus levanta-se para pegá-lo. Mateus levanta-se. A 
professora Luíza pega-o pelo braço e o mandar sentar-se. Ele novamente 
roda o caderno com o dedo. A professora repreende alguns alunos na sala. A 
professora Luíza ainda está sentada atrás da carteira de Mateus, orientando 
uma aluna, quando ele levanta e ela fala alto: “Volta”. “Vooolta” - 
apontando com o dedo para o lugar em que Mateus deveria sentar. Ele volta, 
senta e fica jogando o seu caderno para cima. 

 

Felipe 

3ª filmagem 

 

01:25’:25” a 01:25’:45” – A professora Luíza repreende Felipe. 
 
A professora aguarda os alunos responderem a atividade e, enquanto isso, 
passa pela carteira de alguns, observando o que estão fazendo. Felipe está 
em pé no fundo da sala. A professora Luíza agarra o braço de Felipe com 
força e fala: “Pra que duas camisas? Se uma vai usar a outra não vai 
Felipe” e o faz sentar-se na cadeira. Felipe olha em direção à câmera, sem 
graça. 
 

7ª filmagem 

II/2008 

17’:45” a 19’:40” – Conflito entre Mateus, JN e Felipe.  

Mateus chuta Felipe com o pé na altura da coxa e depois ficam batendo os 
braços como se estivessem lutando. Mateus vai até a carteira de JN e diz: 
“Felipe chamou você de...” e aponta para Felipe. Felipe aponta o dedo 
para Mateus e diz que é mentira. JN levanta-se e faz cara de bravo para 
Felipe, vira-se e vai choroso para frente da sala. No meio do caminho ele 
volta, pega o chinelo e caminha em direção a Felipe, com expressão de 
raiva. Felipe fala que é mentira de Mateus e aponta-o com o dedo. Mateus 
fala: “Você xingou disso sim” e dá um murro no dedo de Felipe. A 
professora chega, puxa Mateus pelo braço e empurra-o para a sua carteira. 
Também coloca JN em seu lugar dizendo, em tom embravecido: “Eu acho 
isso demais viu” e o manda fazer a atividade. Felipe fica atrás de JN 
dizendo que é mentira. A professora vê e caminha em direção a ele com 
cara feia e o faz sentar-se. Felipe novamente insiste com JN dizendo que é 
mentira. Mateus levanta-se e sai de sua carteira para conversar com outro 
colega e Felipe levanta-se para falar com JN. Senta-se novamente e fica 
batendo no ombro de JN enquanto a professora está junto dele. Mateus se 
aproxima da professora dizendo que a sua colega está pintando. A 
professora vai com o rosto sereno até a colega, toma-lhe o lápis e fala: 
“Termina de responder a atividade”. Uma aluna se aproxima e ela 
reclama. Outra aluna se aproxima e mostra-lhe o caderno, ela olha e vai 
para sua mesa guardar os lápis. Enquanto isso, Mateus e Felipe estão se 
esmurrando no fundo da sala. Mateus volta a chutar Felipe. JN levanta-se 
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enquanto Mateus continua chutando as pernas de Felipe. A professora 
Luíza vê a cena, cruza os braços na frente da sala e grita: “Mateus e 
Felipe”. Dirige-se até Mateus, pega-o pelo braço com força e arrasta-o até 
a carteira e fala: “Senta aqui e não sai daqui não por favor”. 
 
I - 28’:55” a 29’:45” – Felipe está sem lápis.  

Felipe levanta-se da carteira e vai até a professora Luíza que está 
reclamando dos alunos que estão em pé e diz: “Me dá um lápis tia”. A 
professora cruza os braços e em tom bravo pergunta: “O que?”. Felipe 
responde: “Um lápis tia”. A professora responde: “Pedir o que menino?”. 
Felipe responde: “Posso pedir um lápis pra tia R (a diretora)”. A 
professora fala: “Pra que você quer lápis? Você não faz nada”. Felipe 
abaixa a cabeça e caminha em direção à porta da sala. A professora volta-
se para Felipe e responde-lhe com a expressão de raiva: “Aqui tem lápis 
Felipe”. Um colega grita: “Aqui tem lápis Felipe”. Felipe então volta e a 
professora lhe entrega um lápis. Felipe vai até sua carteira pega a mochila, 
abre, pega o caderno, guarda a mochila, senta-se e começa a escrever no 
caderno. 
 

9/10ª 

filmagem 

01:08’:36” a 01:17’:40” – Relação de Felipe e a professora Luíza. 

A professora está no meio da sala olhando a atividade dos alunos. Felipe 
levanta-se do seu lugar no fundo da sala e senta-se na carteira da 
professora. Dois colegas se aproximam da mesa e conversam com Felipe. 
Um colega sai e o outro continua conversando com Felipe. Felipe está 
fazendo a atividade do quadro. A professora continua orientando os alunos. 
Um aluno folheia um livro na mesa da professora e Felipe pára de copiar a 
atividade e levanta-se para olhar o livro que o colega está folheando. Uma 
colega se aproxima e pede para outro aluno pegar a lata que está na parte 
de cima da estante. Felipe observa. O colega pega a lata, mas a professora 
a coloca novamente na estante abaixo. O aluno, então recomeça a folhear o 
livro e Felipe, a fazer a atividade. A professora orienta um aluno. Felipe 
continua copiando a atividade na mesa da professora. Felipe retorna para 
seu lugar e continua copiando a atividade do quadro. A professora orienta 
um aluno e retorna à sua mesa. Felipe olha para o quadro e continua 
copiando. Felipe levanta-se do seu lugar com o caderno na mão e senta-se 
numa carteira no fundo da sala. Felipe fecha o caderno e guarda-o em sua 
mochila, levanta-se e vai mexer nos pratos da merenda que será 
distribuída. Felipe mexe na janela. Felipe retorna e senta numa carteira 
próxima ao armário onde estão os pratos, pega um caderno e põe em cima 
de sua cabeça enquanto conversa com uma colega. Ele levanta, coloca o 
caderno na carteira e a colega tenta agarrá-lo, mas ele foge. Felipe volta e 
toca duas vezes com as mãos nas costas da colega e depois conversa com 
ela. A colega se irrita, corre atrás de Felipe e lhe dá um murro nas costas. 
Felipe volta à sua carteira no fundo da sala. A professora não dá atenção a 
Felipe. 
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APÊNDICE H - Anotação extraída do Diário de Campo – Sessões de 

Autoscopia 
 

Sessões de Autoscopia 
 

Em conversa com a psicóloga achou-se que as crianças responderiam melhor ao 
instrumento incluindo as sessões nos dias em que as crianças estariam em atendimento das 
crianças, para que, dessa forma, não causasse prejuízo, quando da exposição das cenas a 
serem analisadas por elas. A psicóloga mediou as sessões cabendo a pesquisadora a 
instrução de como o processo seria realizado e a gravação das sessões. Foi explicado à 
psicóloga como seriam desenvolvidos os procedimentos e os questionamentos às crianças 
sobre as cenas com atos de violência psicológica e as cenas com atos de ajuda, apoio e 
orientação. Estas sessões duraram em média 30 minutos. Às crianças foi garantido o direito 
de interromper a sessão sempre que sentissem vontade. Durante a realização dessa 
investigação, um ponto a ser considerado na aplicação da autoscopia como recurso na 
pesquisa com crianças é a implicação em relação ao tempo de duração das sessões. Muitas 
vezes as crianças se desestimulavam e mostravam-se desmotivadas, sendo necessária a 
interrupção imediata da sessão. Isso confirma a necessidade do fornecimento de outros 
estímulos para as crianças. A idéia da inclusão da sessão de autoscopia no horário de 
atendimento foi um ponto significativo, pois de certa forma também se viabilizou o 
fornecimento de dados que também permitiram à psicóloga obter bons resultados de seu 
trabalho com as crianças.  
 
Sessão (11/05/2009) – As cenas utilizadas foram: 37’:00” a 39’:25”; 43’:00” a 46’:00”  
P.: O que você está fazendo? 
Gustavo: Pintando. 
P.: Foi a professora que mandou? 
Gustavo: Eu que pintei. 
P: O que ela está dizendo? 
Gustavo: Que é para escrever de lápis. 
P.: Essa tarefa é legal? 
Gustavo: Ele balança a cabeça afirmativamente. 
P.: Você tinha copiado no quadro? Ela pediu para você copiar? 
Gustavo: Eu ia copiar mais tarde. 
P.: Você pergunta as coisas a ela quando não sabe? 
Gustavo: Gustavo permanece quieto. 
P.: Era essa a professora que você falou que era ruim? 
Gustavo: É. Ela gritava. 
P.: Mas ela não gritava com você, não é? 
Gustavo: Na hora que eu levantava ela gritava comigo. 
P.: Falava como? 
Gustavo: Gustavo senta ai, vai. 
P.: E quando você queria perguntar as coisas para ela? 
Gustavo: Eu pedia lápis e dizia que não tinha. 
P.: Ela olhava sua tarefa? 
Gustavo: Gustavo balança a cabeça afirmativamente. 
P.: Essa tarefa que você fez, ela viu? 
Gustavo: Parece que viu. 
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P.: Teve alguma vez que ela era legal? 
Gustavo: Quando eu chegava, ela falava senta ai. 
P.: Falava senta ai? E ela era legal? 
Gustavo: Era. Os meninos atentavam muito ela. Ai ela gritava. 
P.: Mas ela gritava com você? 
Gustavo: Gritava com todo mundo. 
P.: E você? (mostra a cena) O que estava escrevendo? 
Gustavo: Tava copiando daqui para o caderno. 
Gustavo solicita que a sessão seja terminada.  
 
Sessão (01/05/2009) – As cenas utilizadas foram: 21’:00” a 21’:31”; 33’:00” a 33’:56”; 
35’:00” a 35’:01”  
P.: O que você acha dessa professora? 
Mateus: Ruim. 
P.: Porque você acha ela ruim? 
Mateus: Porque ela fica xingando. 
P.: O que você acha da professora com os seus colegas? 
Mateus: Não sei. (Balança os ombros) 
P.: Você acha que ela é ruim com você? 
Mateus: Não sei. 
P.: Ela passou o que? 
Mateus: Dever. 
P.: E você fez? 
Mateus: Fiz. 
P.: Ela explicava para você? 
Mateus: Ela explicava mais não ia na minha cadeira muito não. 
P.: E quando você queria saber, ninguém explicava? 
Mateus: Não. Uns colegas me ajudava. Felipe e Gustavo. Mas ninguém me ensina. Ai oh, 
nem a professora. Ela só explicava e depois deixava para lá.  
P.: E porque você ficava andando na sala? 
Mateus: Porque ela ficava olhando pra lá. (aponta para onde a professora estava) 
P.: Ela estava fazendo o que ali? 
Mateus: Ela ta olhando o caderno ali. Eu acho. 
P.: De quem é o caderno? 
Mateus: Não sei. 
P.: E o seu? Você não dava pra ela olhar? 
Mateus: De vez em quando eu dava ela pra olhar, mas ela só quer olhar pra lá. (indica o 
grupo de alunos onde a professora está). 
P.: Ela está reclamando você? 
Mateus: É 
P.: Ela fez o que aqui? Ela apagou o quadro foi? 
Mateus: Foi. 
P.: E você estava copiando? 
Mateus: Porque ela não ta vindo olhar meu caderno. 
P.: Você fica chateado? 
Mateus: Eu gosto mais de tia Júlia Ela olha. Eu faço o dever lá na escola. Ela fica 
olhando o caderno. Ela nem me xinga nem nada. 
P.: A professora de agora te explica quando você quer saber algo? 
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Mateus: Explica. Mas essa ai não fala nada não. (aponta para a imagem da professora) 
P.: E os seus colegas ficavam chateados como você? 
Mateus: Gustavo ficava mas os outros não. 
P.: Vocês conversavam sobre a professora? 
Mateus: Falava que ela era ruim. Olha ai! Ela não deixava ninguém ir para o banheiro ou 
beber água. 
P.: Aqui ela pediu por favor? Ela pede sempre? 
Mateus: Pede. Mas tem hora que ela ficava brava e fica xingando os meninos. 
P.: E ela fala como? 
Mateus: Ela fica xingando umas coisas ruins. 
P.: Você lembra o que? 
Mateus: Ela fala, ela grita. Ela fica xingando um tanto de coisa ruim. Grita. De vez em 
quando ela deixava a gente sem beber água, sem recreio. Um tanto de coisa que ela fazia.  
P.: O que ela está fazendo aqui? (aponta para a cena) 
Mateus: Ela está xingando Gustavo 
P.: Seus colegas tinham medo dela? 
Mateus: Não. Eles só não gostavam que ela xingava eles. (Mateus pede para parar) 
 
Sessão (18/05/2009) – As cenas utilizadas foram: 28’:55” a 29’:45”  
P.: Você gosta de ver esse filme não é? 
Felipe: É 
P.: Onde é isso? 
Felipe: Na escola. 
P.: Onde você está? 
Felipe: Aqui. 
P.: Você gostava dessa escola e da professora? 
Felipe: Balança a cabeça que sim. 
P.: É Mateus ? O que ele está fazendo com você? 
Felipe: Brincando. 
P.: Por que você não está fazendo a tarefa? 
Felipe: Ele fica quieto. 
P.: Mateus está fazendo o que? 
Felipe: Brincando. 
P.: E ele quer brincar com você é? 
Felipe: Não. 
P.: A professora fez o que? 
Felipe: Brigou. 
P.: Brigou porque você estava em pé foi? 
Felipe: Foi. 
P.: Ela te ajuda nas tarefas? 
Felipe: Não. 
P.: E quem te ajuda nas tarefas na sala de aula? 
Felipe: Essa aqui oh. (mostra uma colega) 
P.: Sua colega? Quem corrige seus cadernos? 
Felipe: Tia vê. 
P.: Ela falou o que agora? 
Felipe: Falou só com Mateus. 
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P.: Quer ouvir de novo? Escuta. (retorno a cena) O que ela falou foi com Mateus e 
Felipe. O que você estava fazendo? 
Felipe: Não era eu não. Era Mateus. 
P.: Ela viu sua tarefa? 
Felipe: Balança a cabeça negativamente. 
P.: Você gosta de ver esse filme? 
Felipe: Gosto. Ta brincando. 
P.: Você copiou no quadro? 
Felipe: Foi. 
P.: E a professora viu seu caderno? 
Felipe: Viu não. 
P.: Mas você copiou? 
Felipe: Balança a cabeça afirmativamente. 
P.: E ninguém vê seu caderno na sala? 
Felipe: Não. 
P.: E você copia por que? 
Felipe: Eu copio. 
P.: Você gosta dessa professora? 
Felipe: Ele fica quieto. 
P.: Você gosta mais dessa professora ou da de agora? 
Felipe: Da outra. Essa é ruim. 
P.: É ruim. Por que é ruim? 
Felipe: Ela não ensina. 
P.: E ela fazia o que? 
Felipe: Ela reclama. 
P.: Você ainda está em pé. Você está brincando ou brigando? 
Felipe: Brincando. 
P.: E você não está fazendo a tarefa? 
Felipe: Não. 
P.: Por que? 
Felipe: Balança a cabeça negativamente. 
P.: E não tem tarefa no quadro? 
Felipe: Tem. 
P.: Mas não está fazendo por que? 
Felipe: Felipe fica quieto e não responde. 
P.: Seus colegas estão fazendo a tarefa? 
Felipe: É. 
P.: E você não está? 
Felipe: Não. 
P.: Por que? Você está brincando, não é? E cadê a professora? 
Felipe: Ta lá. 
P.: Ela viu você brincando? 
Felipe: Viu. 
P.: E o que ela fez? 
Felipe: Nada. 
P.: Você gosta de professora assim? 
Felipe: Não. 
P.: Lá vem ela. (...) Cadê o seu material? 
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Felipe: Na mochila. 
P.: Porque você não tirou? 
Felipe: Não. 
P.: Você deixa na bolsa é? 
Felipe: É. 
P.: Toda vez? 
Felipe: É. 
P.: A professora pede? 
Felipe: Não. 
P.: Não pede? E você fica na sala sem fazer a tarefa? 
Felipe: (Ele fica quieto). 
P.: E ela pergunta? 
Felipe: Balança a cabeça negativamente. 
P.: Não pergunta? 
Felipe: Não. 
P.: Você gostaria que ela perguntasse? 
Felipe: Fica quieto. 
P.: Você gostaria que ela visse sua tarefa? 
Felipe: Balança a cabeça negativamente. 
P.: Olhasse sua tarefa, seu caderno? 
Felipe: Fica balançando a cabeça para cima e para baixo. 
P.: É ou não é? 
Felipe: É. 
P.: O que eles estão fazendo? 
Felipe: Fazendo o dever. 
P.: E a sua? 
Felipe: Não. 
P.: Você não está fazendo a tarefa? 
Felipe: Não. 
P.: Por que Felipe ? 
Felipe: É chato. 
P.: O que? 
Felipe: Chato. 
P.: É chato o dever ou a professora? 
Felipe: Ela. 
P.: Por que não presta atenção? 
Felipe: Não. 
P.: Por que ela é chata? 
Felipe: Não sei. 
P.: Porque não cuida da sua tarefa? 
Felipe: Não. 
P.: Não cuida não? 
Felipe: Não. 
P.: Você gostaria que ela cuidasse, não é? 
Felipe: É.  
P.: Ela cuida dos outros meninos? 
Felipe: Balança a cabeça afirmativamente. 
P.: De quem ela não cuida? 
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Felipe: Fica quieto. 
P.: Quais são os meninos que ela não cuida? 
Felipe: Esse aqui, oh. (mostra um colega na sala) 
P.: Ela também não cuida desse ai? 
Felipe: Não. 
P.: Quer parar agora? 
Felipe: Quero. 
 
Sessão (08/06/2009) – As cenas utilizadas foram: 49’:33” a 57’:00” 
P.: Vamos ver o que acontece? 
Fernanda: Não é desse ano. Perdeu, passou de ano (Fernanda vai apontando colegas que 
vê na cena) 
P.: Onde você está? 
Fernanda: Aqui. 
P.: E essa professora? 
Fernanda: Tia Luíza. 
P.: O que você acha dela? 
Fernanda: Boa. Lá na sala chamam ela de baleia. 
P.: Foi ela que pediu silêncio? 
Fernanda: Foi outra pessoa. Esse aqui é meu colega. Esse aqui. 
P.: Olha você? 
Fernanda: Fernanda sorri. 
P.: O que você está fazendo? 
Fernanda: Meu dever. 
P.: Quem ela está ajudando? 
Fernanda: L. 
P.: Ela te ajuda? 
Fernanda: Ajudava. 
P.: Mas ela te ajudava sempre que você precisava? 
Fernanda: Hum, hum. 
P.: Você fica lá atrás copiando é? 
Fernanda: Eu gosto de sentar mais na frente. 
P.: Hoje você senta mais atrás ou na frente? 
Fernanda: Eu sento atrás, na frente. 
P.: O que ela está falando? 
Fernanda: Tava xingando o A. 
P.: Xingando? 
Fernanda: Tava gritando, xingando. Ah, sei lá. 
P.: Ela grita? 
Fernanda: Não. 
P.: Você prefere essa professora ou a desse ano? 
Fernanda: Tia Carla é boa. 
P.: Você não disse que tia Luíza era boa? 
Fernanda: Tia Luíza é boa. Até hoje ela é. 
P.: Mas você prefere quem? 
Fernanda: As duas. 
P.: Seja sincera. 
Fernanda: Tia Carla 



 

 

233 
P.: Por que? 
Fernanda: Porque eu gosto muito dela. 
P.: Ela é mais paciente? 
Fernanda: É. 
P.: Ela explica melhor? 
Fernanda: Explica 
P.: Ela é mais cuidadosa? 
Fernanda: É. 
P.: Por que você está cobrindo seu dever? 
Fernanda: Fernanda fica quieta. 
P.: A professora não vê isso não? 
Fernanda: Eu tava com preguiça. Tem dia que eu tava com preguiça, tem dia que não. 
P.: Ela estava bem pertinho de você e você não pediu ajuda? 
Fernanda: Mas eu sabia fazer. 
P.: Ah, então você não precisava de ajuda. 
Fernanda: Aquela menina ali que tá mais eu é burra. 
P.: Por que burra? 
Fernanda: Burra não. Como é que é... 
P.: Ela só precisa de ajuda Fernanda. A pessoa não é burra. 
Fernanda: É que ouço falarem. 
P.: Alguém fala assim com você? 
Fernanda: Quando fala, fala assim mesmo.  
P.: Quem é que fala? 
Fernanda: Minha irmã. 
P.: Sua irmã fala que você é burra? 
Fernanda: Tem vez que fala. (Fernanda desvia a atenção) Essa aqui é minha colega. 
P.: É sua colega? 
Fernanda: A gente tudo passou. 
P.: Você fica sempre olhando para a professora. Por que? 
Fernanda: Fernanda ri. 
P.: Por que você faz isso? Olha você ai de novo. Você fica lá atrás. Ela te ajuda? 
Fernanda: Meu colega. Esse aqui. 
P.: Esses todos são seus colegas? Qual é a hora que ela te ajuda? 
Fernanda: Quando eu preciso. 
P.: E você não precisa? 
Fernanda: Não responde. 
P.: Ela passa por todas as carteiras é? 
Fernanda: É. 
P.: O que ela faz? 
Fernanda: Ver o dever. 
P.: Ela viu o seu nesse dia? 
Fernanda: Tem dia que ela nem precisa ver. 
P.: Ela não olhava porque você não deixava ou não precisava ver. 
Fernanda: Não precisava.  
P.: Por que? 
Fernanda: Eu ia na carteira. Ou então eu respondia certo pelo do colega. 
P.: Então ela não respondia para todo mundo  junto? 
Fernanda: Não. 
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P.: Era sempre assim que ela fazia? 
Fernanda: Era. 
P.: Você gostava? 
Fernanda: Ela ia na cadeira. Mas quando fazia no quadro e tivesse errado a pessoa ia lá 
e... 
P.: O que a professora está falando? 
Fernanda: Não estou entendendo nada. 
P.: Vou voltar para você ver de novo. Ela vai ficar perto de você. Ela vai te explicar, não é? 
Fernanda: Fernanda balança a cabeça que sim. 
P.: Quem é F.? 
Fernanda: É atentada que só ela. 
P.: Ela está te ajudando? 
Fernanda: Balança a cabeça que sim. 
P.: Ela é nervosa? 
Fernanda: Não. 
P.: Ela já ficou com você duas vezes mas não consegue terminar sua tarefa, não é? 
Fernanda: É. Tô feia. 
P.: Não está. Ela voltou, não foi? Você gostava do jeito que ela orientava você? 
Fernanda: Balança a cabeça que sim. Tinha dia que eu nem perguntava a ela. 
P.: Não perguntava a ela? 
Fernanda: Não. Meu pai que é meu pai não grita para ela me gritar. Meu pai eu respeito 
agora ela não. 
P.: Mas ela você tem que respeitar. É a sua professora? 
Fernanda: Mas professora não grita. Ela gritava na sala. 
P.: Ela gritava muito com você? 
Fernanda: Hum, hum. 
P.: E o que você está fazendo agora? 
Fernanda: O dever. 
P.: De novo? 
Fernanda: É. 
P.: Vamos parar? 
Fernanda: Vamos. 
 


