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RESUMO 
 
 

As crianças que apresentam qualquer marca em seu desenvolvimento, seja um 

defeito físico, ausência sensorial ou, até mesmo comportamento de maior ou 

menor agitação, com regularidade têm as dificuldades, fato comum no 

processo de aprender, justificadas pela escola por uma provável incompetência 

cognitiva. A diversidade ganha realce de diferença e esta fica evidenciada por 

um diagnóstico que marca o sujeito como menos do que os seus 

companheiros. É nesse cenário que ouvimos os professores descreverem suas 

turmas como sendo compostas por um número “X” de alunos mais dois TDAH 

ou Dmu. A criança tem sua identidade ocultada pela deficiência, que, por sua 

vez, ganha status de sujeito. Em decorrência desse equívoco, à criança é 

oferecido menos em termos de conteúdo, pois acredita-se que ela possa 

menos, com base na certeza de sua insuficiência cognitiva. E como numa 

profecia, ela de fato responde com um rendimento abaixo do apresentado 

pelos colegas, confirmando a suposta incapacidade. No âmbito desse trabalho, 

procuramos identificar e refazer os caminhos que levam a criança à condição 

de inferioridade, na tentativa de realizarmos uma intervenção que fosse capaz 

de fazer o caminho de volta, ou seja, que devolvesse, ou ajudasse a criança a 

reencontrar a sua condição de eficiência, a sua identidade. Participaram da 

pesquisa duas crianças, uma menina e um menino, com nove e catorze anos 

de idade, alunos de escolas públicas de Goiás e do Distrito Federal, 

respectivamente. Ambos em processo de investigação de deficiência 

intelectual, embora com origens biológicas diferentes. A epistemologia 

qualitativa ofereceu suporte à compreensão dos fenômenos estudados e que 

foram compreendidos por meio de uma análise construtivo-interpretativa. A 

pesquisa, contou com os aportes teóricos da Psicologia Individual de Alfred 

Adler, da Psicologia Histórico Cultural de Lev Vigotski e da Teoria da 

Subjetividade, de González Rey. 

 

Palavras chave: deficiência, desenvolvimento, sujeito, capacidade. 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Children that show evidence of physical disabilities, sensorial absence, higher 

or lower agitation behavior, regularly, present learning difficulties. That is 

common in the learning process and is sometimes justified by the school as a 

possible cognitive incompetence. Diversity starts to be seen as difference and 

the latter is defined by a diagnosis that places the subject as less than one’s 

fellows.  In such a confuse environment, it is very common to listen to teachers 

describing their groups as composed by an indefinite number of students with 

Attention-deficit and hyperactivity disorder or multiple disabilities. The child has 

its own identity hidden by a disability that gains the status of subject. 

Consequently, since there is a belief on the child’s cognitive insufficiency, fewer 

contents are offered. In addition, as in a prophecy, the result is an average 

lower than the other students’ grades, confirming the kid’s hypothetical 

inferiority. The aim of this work is to identify and reconstruct the path that takes 

a child to the condition of inferiority as well as make an intervention capable of 

bringing the kid back, able to recover or – at least – help the child regain the 

condition of efficient, an original identity. Took part in the research two children, 

a boy and a girl, age 9 and 14 respectively, both public school students. In spite 

of having different biological origins, the two of them are part of an intellectual 

deficiency diagnosis. So as to support the comprehension of the phenomena 

studied, qualitative epistemology and constructive-interpretation were used. The 

research is based on the Individual Psychology of Alfred Adler, the Historic 

Cultural Psychology of Lev Vygotsky and the Subjectivity Theory of González 

Rey.  

 

Key-words: disability, development, subject, capacity 
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      “Cada ser, em si, carrega o dom de ser capaz de ser feliz”  

Um estudo de caso baseado em Alfred Adler, Lev Vigotski e 
González Rey 

      Anelice da Silva Batista2 

 
 

Este trabalho se origina muitos anos atrás, nas minhas inquietações no 

exercício da profissão de técnica de enfermagem. Nesta profissão o foco era a 

doença e o tratamento do corpo doente. A doença era um inimigo a ser vencido 

e as armas eram os procedimentos, as drogas e a habilidade técnica da equipe 

de cuidados em saúde. Não importava muito conhecer a pessoa doente, mas a 

doença que modificava a vida e as reações da pessoa, submetendo-a 

imperativamente a uma nova condição. Trabalhei em quase todas as unidades 

que compõem um hospital geral, mas tinha preferência pela unidade de 

emergência e de terapia intensiva. Dedicava-me sempre ao aperfeiçoamento 

das técnicas e à busca de conhecimentos para exercer melhor a minha 

profissão, mas não conseguia compartilhar da idéia de que a doença se 

sobressai ao doente, o que tem amparo na minha própria história de vida. 

Quando criança, tinha fortes crises de falta de ar que me levavam a  

hospitalizações com relativa frequencia. Tinha alergias de pele e respiratórias. 

Sentia medo, muito medo de morrer e de perder meus pais. Não me lembro o 

que aparecia primeiro, se o medo ou se a falta de ar, mas lembro bem que 

sentia tudo ao mesmo tempo sempre que entrava em mais uma crise. Não 

compreendia o que estava acontecendo e nem o porque dos remédios ou das 

nebulizações e das vacinas.  Só sabia que tinha que ser daquele jeito. Nunca 

recebia nenhuma orientação da equipe médica sobre os mecanismos de 

funcionamento da asma ou sobre como prevenir uma investida da doença. 

Além disso ouvia frequentemente em casa as preocupações dos familiares 

expressos em lamentos como: “coitada, quase não consegue respirar, e não 
                                                
2 Mestranda em Educação pelo Programa de pós graduação em Educação – FE/UnB .  
Trabalho orientado pela Profª Dra. Maria Carmen Villela Rosa Tacca. 
. 
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tem jeito, quando adulta, a asma só irá piorar”, também era comum ouvir 

“nunca poderá frequentar lugares fechados ou viajar para regiões frias”. Havia 

também a sentença “ficará para sempre refém da bombinha”, fazendo alusão 

ao remédio de uso contínuo, comum nos casos de afecções respiratórias 

crônicas, ou ainda ouvia as histórias que se contava em casa de mulheres que 

morriam no parto em decorrência da falta de ar, porque a criança “rouba o 

oxigênio da mãe”.  Em determinado momento, por volta dos 12 anos de idade, 

minha mãe ficou impossibilitada de me levar ao tratamento que eu recebia no 

Hospital dos Servidores do Estado, localizado no centro da cidade do Rio de 

Janeiro, a 50 km de distância da minha casa. Tive então que aprender a fazer 

isso sozinha, e tal como na afirmação do filósofo alemão Friedrich Nietzsche 

(1844-1900) de que o que não me mata me torna mais forte, decidi 

compreender o que de fato acontecia, ou seja, o que era a asma e como ela 

agia no meu corpo, modificando a minha vida, e ainda o que eu poderia fazer 

para evitar as crises. Decidi que não me limitaria a ir ao hospital tomar as 

vacinas, passar pelas consultas e voltar para casa. Mas transformaria  cada 

oportunidade em uma situação de aprendizagem. Foi a partir dessa atitude que 

pude de fato, controlar a doença. Apesar de muito jovem, os sentidos 

subjetivos produzidos por mim a partir da situação de adoecimento e nas 

relações com as pessoas envolvidas no meu tratamento, me levaram à 

compreensão dos mecanismos de funcionamento da doença, proporcionando-

me também as possibilidades de me antecipar à sua instalação, por meio do 

controle dos primeiros sinais de uma crise. 

Foi com essa nova configuração pessoal que comecei o exercício da 

enfermagem, na cidade do Rio de Janeiro, onde nasci. Buscava compreender 

quem era a pessoa doente, de que maneiras a doença se desenhava nesta 

pessoa e que atitudes suas poderiam promover estados de bem-estar. Assim, 

trabalhei em várias unidades de saúde em minha cidade. 

Em 1980 deixei o Rio de Janeiro transferindo-me para Brasilia, indo 

trabalhar no  no Hospital de Base – HBDF, uma das unidades da Fundação 

Hospitalar do Distrito Federal. Trabalhei em muitas unidades neste hospital, e 

em outros da mesma rede de saúde, incluindo Pronto Socorro e Unidade de 

Terapia Intensiva. Nestas unidades, o tempo é o maior adversário dos 

profissionais que cuidam dos pacientes. Ali, ser eficiente implica no 



 

afastamento, elimina a possibilidade da relação entre pessoas. Em nome da 

eficiência, aplicamos os conhecimentos técnicos com rigor, na certeza de que 

isso seja suficiente para a recuperação do paciente. É comum não 

percebermos o sujeito com o qual estamos nos relacionando, além do corpo 

adoecido. 

Muito tempo mais tarde, entrei em contato com a obra “Apologia da 

História” do respeitado historiador francês Marc Bloch. Nesta obra, que fica 

inacabada com sua morte inesperada, Bloch recomenda que “o bom historiador 

se parece com o ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está 

sua caça” (1944/2001, p. 20). Esta recomendação deve ser, indubitavelmente, 

estendida a todos os profissionais cujo foco de investigação seja o humano. 

No exercício da enfermagem, minha convicção era a mesma com 

pacientes conscientes e com os que se encontravam em estado de coma, até 

porque acredito que não sabemos quando o paciente começa a sair do estado 

de inconsciência passando a perceber e a ouvir o que acontece no ambiente à 

sua volta. Agia assim sem a preocupação com nenhuma fundamentação 

científica, intuitivamente. Mas foi esta reflexão que me despertou interesse 

pelos estudos da filosofia e da psicologia. 

Quando fui transferida para a enfermaria pediátrica, segui agindo da 

mesma maneira. Observava que as crianças choravam muito nos momentos 

de administração de medicações e nos procedimentos como curativos, soros 

ou nebulizações. As crianças choravam e demonstravam medo desde o 

momento de sua admissão na enfermaria. A explicação mais plausível que 

encontrava  para esta reação ancorava-se no costume dos adultos de 

utilizarem a injeção como ameaça potencial na tentativa de reprimir um 

comportamento inadequado da criança, como quando ameaçam: “se não se 

comportar vou te levar para tomar injeção”. Mas me incomodava presenciar tais 

cenas de pavor.  

 Cada tentativa de intervenção era seguida de uma manifestação de 

repulsa ou de medo, e a reação mais comum dos profissionais era pedir que 

algum adulto segurasse a criança para que o procedimento fosse levado a 

termo. Justificava-se este comportamento com a falta de tempo para conversas 

com  crianças, com a necessidade de aplicar a medicação ou fazer o curativo, 
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ou simplesmente porque segurar a criança era mais fácil e rápido do que 

perder tempo conversando com ela, convencendo-a. 

Foi então que iniciei uma maneira diferente de execução destes 

procedimentos. Na tentativa de mudar o quadro de pavor na enfermaria, passei 

a indagar o que a criança sabia sobre o procedimento ao qual seria submetida, 

e diante da resposta, explicava-lhe, antes, tudo a respeito, adequando o 

vocabulário à sua compreensão para que parte nenhuma se perdesse. Ao 

contrário do que se pensa, uma criança é capaz de compreender o 

procedimento mais complexo, basta para isso que a linguagem técnica utilizada 

por profissionais seja traduzida para a sua fala, com os elementos de narrativa 

que ela possa dominar.  Não detalharemos essa história neste trabalho, apenas 

o resultado alcançado, que foi ter na enfermaria crianças mais tranquilas e 

responsáveis por si e pelos companheiros e considerável diminuição no tempo 

de internação e na frequencia ao hospital, no caso das crianças com doenças 

crônicas. Tal é que recentemente fui procurada por uma médica daquela 

mesma enfermaria que gostaria que toda a equipe de enfermagem fosse 

sensibilizada a se relacionar com as crianças e explicar-lhes os procedimentos, 

e queria que eu fizesse uma intervenção neste sentido.  

Além de médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, as 

crianças também eram visitadas e assistidas na enfermaria por uma professora 

da Secretaria de Estado de Educação. Uma vez por semana, às terças-feiras, 

uma professora itinerante se apresentava na enfermaria para auxiliar as 

crianças que estavam matriculadas em escolas da rede pública de ensino e se 

encontravam ausentes pela hospitalização. Havia na enfermaria uma sala 

destinada a este atendimento que é denominado Classe Hospitalar. Trata-se de 

uma modalidade de educação criada pelo MEC para atender as crianças que 

se encontram internadas. Mas é importante dizer que esta mesma sala também 

era o local de assistir TV e onde aconteciam as conversas particulares entre os 

médicos e os pais das crianças. Não era um local destinado exclusivamente às 

aulas. A professora não parecia se importar com isso já que não reclamava 

nem criava uma alternativa de atendimento. Perguntei-lhe se a classe 

hospitalar não poderia funcionar todos os dias, ao que ela respondeu 

negativamente justificando que ela era a pessoa responsável por aquele 

hospital, mas também respondia por outros atendimentos, cada um 



 

acontecendo uma vez por semana. Seguindo no relato, afirmou que achava 

bom que fosse apenas às terças-feiras porque ela não gostava do ambiente 

hospitalar. Fiquei curiosa com essa informação e perguntei porque então ela 

escolhera atender crianças internadas. Ela respondeu que não havia escolhido, 

mas por ser itinerante, tinha que fazê-lo e preferia ser itinerante a ter uma sala 

de aula cheia de crianças todos os dias.  

As melhores histórias da minha infância estão relacionadas à escola, que 

teve um papel fundamental no meu desenvolvimento. Eu não ficava feliz em 

me ausentar das atividades escolares por causa de internações, e o fato de ter 

crianças em idade escolar na enfermaria me despertou especial interesse, 

principalmente por saber que o atendimento pedagógico que recebiam ali era 

feito por alguém que não escolheu fazer isso, e que sequer gostava de fazê-lo. 

Pesquisei por minha conta outras classes hospitalares existentes no DF e o 

que encontrei foi curioso porque eram espaços dentro das enfermarias, que 

recebiam as crianças com suas tarefas escolares para serem auxiliadas por 

uma professora. A diferença entre esta sala na enfermaria e uma na escola era 

o contexto, mas a prática educacional era a mesma. Ou seja, a criança se 

dirigia à sala com seu material, não havia o movimento em direção à criança, 

no leito, na UTI, onde ela estivesse. Era a escola, no seu formato tradicional, 

transposta para o hospital, sem adaptações. Nesta ocasião eu era estudante 

de Pedagogia na Universidade de Brasilia e pensava em me dedicar à 

educação de crianças hospitalizadas, com atuação em classes hospitalares. 

Passei então a acompanhar de perto este trabalho, buscando conhecer as 

classes hospitalares do DF, principalmente as que eu não havia conhecido na 

primeira pesquisa, tentando compreender a importância do contato com o 

conhecimento escolarizado para a criança internada. 

Em minhas observações e conversas com crianças hospitalizadas, pude 

constatar que elas ficam à espera de um adulto que as auxilie com as tarefas. 

Se não recebem este auxílio, ao retornarem à escola encontram-se em 

desvantagem com relação à turma e no caso de crianças com doenças que 

requerem afastamentos mais frequentes, estas não recuperam a defasagem e 

ficam aquém dos demais alunos da mesma turma. Um fato muito curioso nessa 

equação é que a desvantagem da criança é explicada pelo adoecimento e fica 

tudo bem. Em lugar da escola encontrar maneiras de possibilitar a esta criança 
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que acompanhe os demais, criando estratégias de ensino que superem as 

barreiras impostas pelas internações, parece que ela toma um caminho da 

justificativa excludente apoiando-se numa incapacidade gerada pela doença.  

Em minha atuação, passei a considerar o papel ativo da criança na 

educação, sua ação como protagonista, que busca alternativas de estudo para 

compensar as ausências. A escola continua tendo papel muito importante, mas 

deixa de ser a única a movimentar o processo de educação da criança 

enferma, que deve assumir sua autonomia neste processo. Muitos professores 

se amparam na máxima de que uma criança que já está doente não vai ainda 

querer estudar. Penso que isso passa pelo significado que estes professores 

atribuem ao “estudar” e ao “aprender” na escola.  

Já como Pedagoga, interessada no tema da aprendizagem, resolvi me 

dedicar a investigar os dois contextos mais comuns à criança com doença 

crônica: escola e hospital, e como, estando num ou noutro espaço, ela poderia 

se garantir como sujeito do seu processo de aprendizagem. A enfermaria já 

havia sido observada e explorada, foi então que decidi acompanhar nas 

escolas as crianças com doenças crônicas e tentar compreender se a doença, 

mesmo a mais grave, frustra a aprendizagem, elimina o desejo de aprender ou 

se a criança, por ser desacreditada na sua capacidade de aprendizagem, é 

quem perde o interesse pelo ensino escolarizado. 



 

Capítulo 1  
A organização escolar – cada criança no seu lugar 

Procurando bem, todo mundo tem... só a bailarina que não tem. 

(Edu Lobo – Chico Buarque) 

 

Encontramos com freqüência, nas escolas, professores que se referem às 

suas turmas como sendo compostas por 25 alunos e 3 TDAH, 30 alunos e 2 

DM, ou ainda os que têm turmas reduzidas, compostas de 12 alunos + 3. O 

que significa o algarismo 3 adicionado ao número de alunos que compõem a 

turma? São os alunos com necessidades educacionais especiais – estas 

necessidades sempre se referem a algo que lhes falta ou algo neles que não 

funciona como deveria. Nesta categoria, enquadra-se uma infinidade de 

sujeitos cujas características os diferenciam dos demais previstos pela escola, 

a fim de que sejam separados dos que não as têm, ou seja, daqueles alunos 

com funcionamento normal. Eles foram aí alocados através de uma taxonomia 

utilizada para assegurar a organização do espaço de ensino-aprendizagem. 

Tão logo as dificuldades sejam identificadas em sala de aula, as crianças são 

encaminhadas para avaliação de uma equipe psicopedagógica responsável por 

confirmar ou refutar as suspeitas do professor de que exista alguma patologia 

capaz de justificar a inadequação da criança ao ensino. Uma vez que as 

suspeitas levantadas pelo professor sejam confirmadas pela equipe, as 

crianças recebem então um diagnóstico que lhes dá o direito de serem 

encaminhadas para o atendimento em sala de recursos pedagógicos, a fim de 

que sejam atendidas nas suas dificuldades. Essa prática educacional, que 

busca nas patologias físicas ou psíquicas a resposta para o fenômeno de não-

aprendizagem, é chamada de medicalização da educação, definida por 

Collares & Moysés como sendo: 
“a busca de causas e soluções médicas, a nível organicista e 
individual, para problemas de origem eminentemente social. Este 
problema ocorre na Educação quando, frente às altas taxas de 
fracasso escolar, tenta-se localizá-lo na própria criança, explicando-o 
através de doenças. Isentam-se assim, de responsabilidades a 
instituição escolar e o sistema social” (1986, p.10 apud Werner, p.83). 

 
 Ela cria um desenho de escola que separa os que aprendem dos que 

não aprendem, apesar de não tornar clara esta segregação. O trabalho 

pedagógico organizado sob estas referências tende a negar aos sujeitos 
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diagnosticados o direito à identidade de criança, substituindo-a por uma 

identidade refratada pela deficiência, caracterizando um sujeito de faltas, de 

defeitos. Principalmente porque a criança tem diminuída a convivência com 

seus pares em sala de aula e em outros espaços de aprendizagem. As 

crianças diagnosticadas formam um grupo separado para o qual é dirigido um 

olhar que enxerga menos possibilidades e mais impedimentos, que tem 

dificuldade em vislumbrar um futuro a ser construído com o desenvolvimento 

de potencialidades. O futuro destas crianças é previsto dentro dos limites 

impostos pela doença ou pela deficiência.   

Acompanhamos atendimentos em duas escolas públicas de ensino 

fundamental do Plano Piloto de Brasilia, entre os anos de 2006 a 2008, e 

tivemos acesso a relatórios de muitas dessas crianças. A análise destes 

relatórios deixa claro que a grande maioria tem diagnóstico de deficiência 

mental, o que, segundo os documentos, justifica o insucesso escolar das 

crianças diagnosticadas. Em muitos destes casos, a sigla DM/DI (deficiente 

mental/deficiente intelectual) aparece como subproduto de outra patologia, e é 

atribuído após avaliação do handicap escolar aliado à aplicação de testes de 

prontidão para leitura e escrita.  Muitas destas crianças vivenciaram a 

reprovação escolar antes dos oito anos de idade, ou seja, no início da vida na 

escola, marcando assim, como uma repetência, o seu ingresso na educação 

formal. A nossa cultura educacional visa como bom resultado, a aprovação do 

aluno ao final de determinado ciclo. Esta é alcançada por meio das notas 

alcançadas nas diversas avaliações, que devem ser iguais ou acima da média 

estipulada. São as notas que traduzem desempenho do aluno. Elas são os 

indicadores do quanto ele aprendeu daquilo que lhe foi ensinado. Normalmente 

não são valorizadas outras maneiras de revelar as capacidades dos alunos, as 

notas são preponderantes.  

Aprender, como lemos em Tacca & González Rey (2008), “é uma 

atividade que precisamos desempenhar, pois sem ela não conseguiremos 

sobreviver” (p. 139). Ou seja, aprender é muito próximo de viver. Aprendemos 

nas vivências diárias, nas relações que estabelecemos com a natureza e com o 

meio social no qual estamos inseridos. Aprendemos muitas coisas de muitas 

maneiras diferentes. À medida que nos desenvolvemos, vamos descobrindo 

nossas habilidades, e elas nos levam à aquisição de conhecimento e a novas 



 

descobertas. Inventamos coisas para melhorar nossa condição de vida e 

alcançarmos conforto, e fazemos isso desde a idade precoce. Ao ingressar na 

escola, a criança que em outros espaços da vida, consegue resolver questões 

complexas para a sua idade, é informada de que existe uma maneira certa de 

aprender e que há uma sequência para a aprendizagem. Ou seja, na escola há 

um porque, um quando e um como que organiza o saber. Uma boa ilustração 

desta situação é o caso de crianças que não aprendem matemática na escola, 

mas utilizam com desenvoltura habilidades que exigem conhecimentos desta 

área, como por exemplo, conferir o troco da passagem do ônibus ou das 

compras da padaria. Para a escola, muitas vezes, há uma forma certa de 

resolver problemas de matemática. A criança tem a sua forma particular de 

fazê-lo, que poderia ser conhecido e valorizado pela escola. Podemos dizer, 

utilizando-nos do que diz Vigotski (2004) sobre os conceitos cotidianos e os 

conceitos científicos, que este “saber matemático” do cotidiano, que deriva da 

atividade real, poderia ser utilizado pela educação formal como um 

ancoradouro na aprendizagem do conceito científico que o sustenta. 

Muito antes dos primeiros estudos sobre o desenvolvimento psíquico, 

João Amos Comenio, bispo da Morávia, estudioso da organização escolar e da 

filosofia educacional de sua época, recomendava que a educação deveria ser 

intuitiva, definindo intuição como a capacidade do mestre de sentir as 

possibilidades e aptidões da criança e nesta medida, ir acrescentando aos 

poucos os conteúdos do ensino. A este respeito, Tarozzi afirmou que “o 

princípio característico do método de Comenio é que o fundamento e o ponto 

de partida seja a percepção sensível”, demonstrando desta forma a 

preocupação com a observação particularizada que deve nortear a prática 

educativa.  

 Na obra Didática Magna, escrita em 1657, Comenio definiu o termo 

didática como sendo a arte de ensinar e aprender. O autor condenava o ensino 

pela memorização ao mesmo tempo em que exaltava a prática pedagógica que 

estimula na criança o desejo de aprender. Afirmava que “Procedem mal os que 

obrigam as crianças a estudarem contra a sua vontade”. Também insistia em 

que o material didático deveria ser “rico e variado”, criado na vigência de cada 

nova situação de aprendizagem.  
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Comenio chamava atenção para que o mestre não impusesse às 

crianças regras as quais não seguisse, e ainda, que não se devia criar regras 

sem sentido, apenas com a finalidade da disciplina. Verificamos isto nas 

seguintes recomendações: 

“a) os exemplos devem anteceder as regras; 

  b) as regras devem ser curtas, claras e exatas; 

 c) as regras devem ser acompanhadas de exercícios, para que seja 

manifesta sua utilidade.” (1954, p. 12). 

Por compreender o homem como uma unidade que reúne inteligência, 

vontade e sentimento, recomenda que a educação tenha como fundamento o 

saber que:  
“o homem nasce com aptidão para adquirir o conhecimento das 
coisas; o homem encerra em si tudo o que há no mundo – 
microcosmo; o homem é dotado de sentidos e de inteligência e que é 
imanente ao homem o desejo de saber (tendência ao conhecimento)” 
(p. 17) 

 
É importante também ressaltar que ele não é partidário da elaboração de 

muitos métodos de ensino, ao contrário, recomenda que o método possa ser 

único, pois o que importa é que sejam feitas adequações às características 

pessoais do aluno. Em outras palavras, deve-se conhecer cada sujeito ao qual 

é destinando o ensino – o sujeito que aprende, considerando suas 

particularidades, as formas como se apropria dos saberes, seus interesses e 

motivos para aprender. Esses elementos devem nortear o ensino, por isso não 

importa a criação de muitos métodos, mas a aplicação particularizada no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Trouxemos um autor do século XVII, por compreendermos que sua fala 

ecoa na atualidade, servindo-nos como referência para discutirmos a 

organização da escola hoje, remetendo-nos ao nosso objeto de estudo, ou 

seja, as crianças escolares com doenças crônicas, nas quais foram 

identificadas dificuldades de aprendizagem. 

Apuramos em nossos estudos, observando as intervenções 

educacionais feitas nas classes hospitalares, conforme relatado anteriormente, 

que a aprendizagem é uma habilidade que depende fundamentalmente da 

intencionalidade e da motivação do sujeito que aprende. A capacidade para 

aprender está presente no ser humano desde o nascimento, como 



 

potencialidade a ser desenvolvida pela mediação das relações sociais. 

Aprendemos vencendo os desafios, por meio dos quais desenvolvemos 

habilidades e competências.  É natural no humano querer e poder aprender. 

Apuramos também, que não podemos atribuir o insucesso escolar das crianças 

às suas situações de vida. As enfermidades e suas consequências, a pobreza, 

a desnutrição e outras privações, podem se configurar como barreiras de vários 

tipos: dificultando o acesso ou a frequência da criança à escola, a qualidade da 

presença quando a criança comparece à escola, mas não consegue participar 

de todas as atividades propostas pelos professores, ou não consegue desfrutar 

das brincadeiras no horário de recreio. Entretanto, embora sejam obstáculos 

indiscutíveis, ainda assim não se constituem em impedimento definitivo à 

aprendizagem. Porém, as crianças que compõem o grupo das eleitas pela 

escola como as que não aprendem ou que têm dificuldade para aprender, são 

assim apontadas por apresentarem características ligadas a estes fatores que 

são condições ambientais, e que não podem ser vistos como determinantes do 

desenvolvimento e da aprendizagem. O que importa são os significados 

atribuídos a estas condições e os sentidos produzidos por cada criança que as 

vivencia, e não a situação em si.  

 Diante disso, ficamos com a interrogação sobre o motivo para essas 

crianças serem vistas pela escola como incapazes ou como tendo dificuldades 

de aprendizagem, justificando desta maneira o seu insucesso acadêmico. 

Nesse sentido, prosseguimos com as investigações no campo das dificuldades 

de aprendizagem, a fim de tentar descobrir a origem da incapacidade 

apresentada pela criança e como fazê-la passar da condição de inferioridade 

que a leva à exclusão, para a situação de participante ativa na aprendizagem, 

crendo que, desta forma, podemos evitar a implantação do complexo de 

inferioridade e o fraco interesse social, prejudiciais ao desenvolvimento.  

Acreditamos que a intervenção pedagógica deva ser dirigida à criação 

de estratégias capazes de auxiliar a criança a tornar-se uma pessoa 

responsável pela sua aprendizagem. Por meio da descoberta de sua 

capacidade, e da conquista da autoconfiança, as dificuldades desaparecem 

dando lugar a possibilidades de aprendizagem. Mas como a autoconfiança se 

perdeu, ou porque não se formou? Quando e porque a criança deixou de 

acreditar-se capaz de aprender? 
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Objetiva-se neste estudo compreender então como devolver à criança as 

condições necessárias para que busque em si a capacidade de aprender. 

Como podemos auxiliá-la a tornar-se sujeito no seu processo de escolarização 

e nos demais âmbitos da sua vida. 



 

Capítulo 2: 
Aportes teóricos 

 
“Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa 

realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e com seu trabalho pode criar um 
mundo próprio: seu eu e suas circunstâncias”. 

(Paulo Freire, Educação e mudança) 
 

 
O fato de existirem na escola crianças que não aprendem ou que 

apresentam uma aprendizagem claudicante, enquanto seus pares caminham 

harmonicamente na vida acadêmica, incomoda muito mais pelas explicações 

dos professores, do que pela verificação do fato em si. Porque as explicações 

oferecidas repousam sobre uma incapacidade localizada na criança. O 

discurso é de que escola tem um bom método, às vezes utiliza até mais de um, 

tem salas de apoio para atendimentos aos atrasados no conteúdo ou aos 

deficientes, e também há as classes de aceleração, para os alunos que 

precisam se atualizar em relação à turma e alcançar os demais no conteúdo 

curricular. Assim, todas as possibilidades de que a escola dispõe para que a 

criança aprenda são oferecidas a ela, então, se ela não se consegue êxito a 

partir desse investimento é porque algo deve estar errado na recepção dos 

conteúdos. As pessoas responsáveis pelo ensino acreditam que deva haver 

algo cognitivamente errado com a criança que deveria, mas não aprende. Seja 

uma deficiência física ou intelectual, alguma doença, talvez ela viva em 

situação de pobreza, tenha condições desfavoráveis de moradia, nutrição ou 

até mesmo falta de afetos. Algo acima das possibilidades de intervenção da 

escola está interferindo na sua aprendizagem. 

No curso deste trabalho de investigação buscamos aportes teóricos que 

pudessem oferecer respostas às nossas indagações. Onde pudéssemos 

ancorar nossos achados sobre a situação de não aprendizagem de crianças 

que frequentam regularmente a escola, e também, se há relação entre a 

condição de saúde da criança com doença crônica e sua capacidade para 

aprender.  
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2.1. Alfred Adler – Sentimento de inferioridade, estilo de vida, interesse social, 

compensação. 
 “Os sintomas da vida individual se exprimem em movimento, em progresso” 

 

Temos estudado a personalidade, as emoções e o desenvolvimento 

humano, e nesses estudos encontramos valor em alguns princípios postulados 

pelo psicólogo austríaco Alfred Adler que julgamos pertinentes e que pensamos 

poder compor o embasamento teórico procurado para esta pesquisa. Diante 

disso, consideramos importante discutir suas idéias mais detidamente.  

Nascido em um subúrbio de Viena - Áustria em 07 de fevereiro de 1870, 

morreu subitamente de um ataque cardíaco durante uma conferência em 

Aberdeen – Escócia, em 28 de maio de 1937.  

Formou-se em Medicina em 1895, aos 25 anos de idade. Exerceu 

inicialmente a profissão como oftalmologista e clínico geral. Nesta época 

trabalhava em uma comunidade localizada na região pobre de Viena, 

atendendo pessoas que, por causa de deformidades físicas, representavam o 

que era uma combinação de parque de diversões e circo, sendo exploradas 

como figuras de exibição pública. Os atrativos e frequentados human freak 

shows eram espetáculos que tinham como atração seres humanos, explorados 

por outros seres humanos, exibidos em jaulas como animais a outros seres 

humanos que pagavam para contemplar suas deformações físicas, motivados 

simplesmente pela curiosidade. Por causa desta vivência, seus biógrafos e 

muitos dos seus colaboradores sugerem que as debilidades físicas e a força 

destas pessoas, sobrevivendo a situações de maus tratos, foram elementos 

motivadores das reflexões de Adler sobre as inferioridades orgânicas e a 

compensação. Sendo isso verdade ou não, fato é que as inquietações e 

curiosidade acerca do funcionamento e adaptação do sistema nervoso 

levaram-no a tornar-se neurologista e psiquiatra. Na obra intitulada La 

Psicologia Individual de Alfred Adler (1959), onde Heinz e Rowena Ansbacher 

reúnem sistematicamente seus escritos, encontramos a informação de que o 

pensamento adleriano sofreu significativa influência da filosofia ficcionista do 

“como se” de Hans Vaihinger, que ganha força em 1911 e tem por princípio 

orientador, a ficção como elemento de suporte para a realidade. Para Vaihinger, 

as ficções são idéias que não têm paralelo direto com a realidade, no entanto 



 

nos ajudam a lidar melhor com ela, na medida em que percebemos e 

elaboramos as situações que podem vir a ser reais em algum momento, num 

plano ficcional. Ele alerta para o caráter subjetivo da ficção e também para o 

fato de que o limite entre o pensamento saudável e o neurótico está em 

distinguir ficção e realidade. Os autores sugerem que é daí que surge a idéia 

do estilo de vida, conceito cunhado por Adler mais tarde. Outra importante 

influência vem do sistema psicológico com o qual mais simpatizava, a 

Psicologia Personalista de Wilhelm Stern, definida pelo próprio autor como “a 

ciência da pessoa que se torna pela experiência” (1959, p.39). Tanto as teses 

de Vaihinger quanto de Stern reforçam o caráter idiográfico do pensamento 

adleriano, em oposição ao caráter nomotético de Freud. Não aprofundaremos 

essa discussão aqui, pois não é objeto deste estudo. 

Durante a I guerra mundial, serviu como médico nas forças austríacas, 

experiência que, além de oferecer-lhe ainda mais material para reflexão acerca 

da compensação dos defeitos, também o fez refletir sobre o que viria a ser um 

postulado seu, o interesse social. Estava convicto de que se a humanidade 

quisesse sobreviver, teria que mudar de comportamento e parar de destruir uns 

aos outros. Com a ascensão do nazismo, ele, que era de origem judia, deixa a 

Áustria, radicando-se nos Estados Unidos, onde, a partir de 1926 exerceu o 

cargo de professor no Colégio de medicina de Long Island. 

Em 1902, a convite de Sigmund Freud, ingressou na Sociedade 

Psicanalítica de Viena. Era um membro importante do grupo e muito estimado 

por Freud que o nomeou seu sucessor, indicando-o também como co-diretor da 

mais importante revista psicanalítica daquela cidade. Porem, devido às bases 

nas quais seu pensamento se constituiu, não demorou até que aparecessem 

as primeiras diferenças entre eles, diferenças que foram aumentando até 

chegar ao aponto em que ambos as consideraram inconciliáveis.  

Era o ano de 1911 quando Adler deixou o círculo freudiano. Um pequeno 

grupo, que também discordava dos princípios seguidos pelo grupo de Viena, o 

acompanhou e fundaram então, a Sociedade para a Investigação Psicanalítica 

Livre. No ano seguinte, as idéias de Adler já estavam suficientemente 

solidificadas, e ele decide dar vida à sua escola, como o nome de Psicologia 

Individual. Em 1914 o grupo funda sua própria revista de estudos 
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psicanalíticos, chamada Zeitschrift für Individualpsychologye (Revista de 

Psicologia Individual). 

 Voltemos a 1907. Adler ainda pertencia ao grupo de Freud quando 

publicou aquele que seria seu estudo mais conhecido, intitulado “Studie über 

Minderwertigkeit von Organen” (Estudo sobre a inferioridade dos orgãos e a 

compensação psíquica), traduzido posteriormente em inglês (1917 – “Study of 

organ inferiority and its psychical compensation),  espanhol (1927) e francês 

(1956). Seus críticos foram incisivos dizendo que, nesta obra, Adler mostra a 

influência que sofreu da teoria evolucionista de Darwin, ao afirmar que a luta 

pela superioridade é baseada na premissa de que todos os animais evoluem 

porque sobrevivem na natureza por meio da força. Ou seja, os mais fortes 

vencem os mais fracos. Porem, em trabalhos posteriores faz profunda reflexão 

sobre esse assunto e afirma que a diferença fundamental entre a evolução 

humana e a evolução das outras espécies vivas é que, para os humanos o 

sentimento de cooperação é mais relevante do que a luta competitiva. Estes 

trabalhos são, então, os que marcam os primeiros sinais de distanciamento 

entre ele e a psicanálise de orientação freudiana, além de discordar com 

veemência do excessivo valor conferido por Freud às pulsões sexuais na 

origem das neuroses. Também não aceitava a prática psicanalítica de estudo 

do indivíduo isolado e afirmava que este só poderia ser compreendido no 

âmbito das relações sociais, além de compreender o inconsciente “não como 

uma categoria separada, mas como uma parte do esforço do sujeito que ele 

não compreende” (1959, p.31). No ano de 1911, como já dissemos, as 

diferenças entre Adler e Freud tornam-se mais intensas e insuportáveis. 

Intensificam-se os questionamentos sobre os estudos psicológicos existentes, 

ao que Adler chamava de Psicologia de massas, que estavam a serviço de 

uma orientação que obedecia à tendência de generalização, ou seja, 

considerava fatos isolados da vida do indivíduo sem estabelecer conexão entre 

eles, para se chegar ao conhecimento do funcionamento psíquico, fazendo 

disso uma lei geral para todos os homens3. Para Adler (1964), cada indivíduo é 

único e deve ser compreendido na sua particularidade. Sobre isso, afirma 

(1953) que mais do que o acontecimento objetivo e o ambiente, importa a 

                                                
3La Psicologia del individuo, p. 21-24 
Esta e todas as seguintes são traduções livres da autora do projeto. 



 

valorização subjetiva, ou seja, como o indivíduo responde a esse 

acontecimento e a esse ambiente subjetivamente. Phyllis Bottome (1957), seu 

biógrafo oficial, escreveu algo sobre Adler que descreve essa sua 

característica:  
“Quando lhe perguntavam a que ele atribuía seu sucesso em 
diagnóstico, em campos diferentes do seu, Adler responderia com 
uma maliciosa piscadela: “talvez porque eu consiga perceber que há 
um paciente por trás do distúrbio” (p.146) 

 
Acreditamos que essa sensibilidade à pessoa decorre de sua própria 

história de vida e de como elaborou as situações adversas que vivenciou. 

Alfred Adler foi uma criança muito doente. O raquitismo o impediu de andar até 

os quatro anos de idade. Também sofreu com problemas respiratórios, 

conforme seu relatado neste trecho:  
“Vi-me muito precocemente próximo do problema da morte. Tinha três 
anos quando meu irmão menor morreu ao meu lado, e aos quatro 
anos estive desenganado pelos médicos por causa de um processo 
pulmonar.” (p. 60) 4 

 

 Experimentou a condição psicológica de ser criança e de ser uma 

criança enferma. Adler afirma que essa luta pela própria sobrevivência desde 

muito pequeno, foi o que impulsionou seu interesse pela Medicina, caminho 

que escolheu para tentar lutar contra o sofrimento e as doenças. O 

adoecimento na infância o fez experimentar a inferioridade e essa experiência 

o levou à reflexão sobre a situação de desvantagem da criança frente aos 

acontecimentos da vida. Ele afirma que a Psicologia Individual “pressupõe 

acima de tudo, a luta do indivíduo pelo êxito na solução dos seus problemas” 

(1964, p. 32). Para ele (1965), a debilidade do corpo está intimamente ligada à 

debilidade psíquica, sustentará uma provável fraqueza emocional. Esta marca 

acompanha a criança e é sobre esta base que ela construirá o seu estilo de 

vida, caso não modifique essa orientação proveniente da debilidade física. 

Segundo sua teoria, estilo de vida se refere às soluções que a pessoa 

escolherá como alternativas na resolução de problemas e os caminhos que 

deverá seguir na vida, ou seja, aquilo que a impulsionará para suas metas e 

ideais. Também não nos aprofundaremos neste conceito por agora. 

                                                
4La psicologia individual y La escuela 
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Para Adler (1964 – 2003), toda criança é profundamente afetada por um 

sentimento de inferioridade em consequência do seu pequeno tamanho e da 

falta de poder em relação aos adultos. A criança percebe desde cedo que 

existem outros seres humanos que podem fazer coisas que ela não consegue 

como abrir uma porta ou alcançar objetos colocados no alto, ou ainda, transpor 

coisas pesadas de um lugar para outro, seja porque essas pessoas são 

maiores ou porque são mais fortes. Há ainda o poder de comandar suas ações 

e sua rotina, dando-lhe ordens às quais ela deve cumprir sem hesitar. Ela 

passa então a valorizar atributos como o tamanho e a força desses seres. A 

criança deseja crescer para ser capaz das coisas que o adulto pode fazer. 

Segundo o autor, o sentimento de inferioridade, que é positivo na sua visão, 

impulsiona a criança ao desenvolvimento, instila nela o desejo de crescer, de 

tornar-se uma pessoa completa, como é o adulto, na visão infantil. Nela o 

sentimento de inferioridade é “um sofrimento positivo, produto da tensão ante 

as exigências da vida” (1965, p. 10) e ainda “leva a criança a ver o futuro como 

a terra prometida que deve trazer-lhe a compensação de seus déficits atuais” 

(1953, p. 37). Porem, dependendo do ambiente onde a criança se desenvolva, 

esse sentimento pode se desdobrar em dois complexos: por um lado, o 

Complexo de Inferioridade, que faz com que a criança se sinta sempre menos 

capaz e menos merecedora da atenção e do afeto dos outros, que a faz sentir-

se alguém incapaz de realizações, de atingir objetivos profissionais ou 

pessoais. Por outro lado, a criança pode se transformar em alguém que se vê 

como superior a todas as pessoas e que deve ser obedecido e seguido por 

todos. A isso ele denomina Complexo de superioridade, quando o indivíduo 

coloca sua meta de vida a favor de uma perfeição inatingível.   

Toda pessoa, segundo Adler (1964), traz em si o afã de superioridade, 

que é anterior ao sentimento de inferioridade. É pela presença deste que 

aquele é identificado. É natural no ser humano mirar na perfeição, na 

completude. Para a Psicologia Individual, a raiz dos problemas do neurótico 

reside em sentir-se uma pessoa incompleta, de tal forma que não se sinta 

capaz de perceber a superioridade que também o constitui. Ele assegura que 
“todo individuo representa tanto a unidade da personalidade quanto a 
forma individual desta unidade. Assim ele é tanto o quadro quanto o 
artista. Ele é o artista de sua própria personalidade” (Adler,1956, p. 
177). 



 

 
Desde que nascemos lutamos por um poder ser, poder fazer, poder 

crescer. O afã de superioridade é condição básica sem a qual não podemos 

sequer conceber a vida. É o élan vital, a força motriz, que impulsiona as 

crianças muito pequenas a buscarem forças para respirar, para sugar o seio 

materno, mesmo que se encontrem em precárias condições de saúde. Mas o 

autor assevera que esse sentimento só se desenvolverá no contexto das 

relações sociais e afirma que  
“o que determina o desenvolvimento da criança não é sua habilidade 
intrínseca nem o meio ambiente objetivo, mas a interpretação que a 
criança faça da realidade externa e de suas relações com ela.” (Adler, 
1943, p. 68).  

 
Assim, a presença do impulso à superioridade não garante em si o 

desenvolvimento, embora seja parte importante dele. O ambiente social onde a 

criança se desenvolverá constitui a outra parte, igualmente importante. Nele a 

criança formará uma opinião de si e das suas possibilidades. Nesse sentido, 

ele alerta que a opinião que o indivíduo tem de si mesmo é elemento decisivo 

da sua conduta e da constituição do seu caráter.  

Lemos também em sua obra Psicologia Del individuo que:  
“A investigação da Psicologia do Indivíduo, busca aprofundar o 
conhecimento do homem. Só poderemos obter este conhecimento 
compreendendo a posição do indivíduo frente às suas tarefas na 
sociedade. Somente a atividade social de um indivíduo pode nos 
revelar seu grau de ligação com as exigências da vida, de seus 
semelhantes e do universo” (Adler, 1953, p.17) 

 

 Para a psicologia do indivíduo, as ações do homem estão regidas por 

uma meta de vida construída com base nas informações recebidas das 

relações sociais vivenciadas na infância. Podemos confirmar essa afirmação na 

fala:  
“Nossa ciência exige um procedimento estritamente individualizador e 
não gosta, pois, das generalizações. No entanto, para usum delphini, 
formularei a seguinte afirmação: “uma vez compreendido o objetivo 
de um movimento psíquico ou de um plano de vida, cabe esperar 
uma completa congruência entre cada um dos movimentos parciais, 
de um lado, e o objetivo e o plano de vida do outro”. Também 
invertendo-a conserva seu valor: “na compreensão dos movimentos 
parciais, estes devem refletir em seu conjunto um plano de vida 
unitário e seu objetivo final” (Adler, 1953, p. 27). 

 

 O que o autor sugere é que, no bojo das ações do ambiente e da 

experiência, existe uma força psíquica, uma linha diretriz, que reagindo a tudo 
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isso, guiará o indivíduo para a realização das metas de vida. Para tanto, serão 

direcionados todos os movimentos expressivos, o sentimento, o pensamento, a 

vontade, a ação e os sonhos. Ele afirma que: “A personalidade só pode ser 

compreendia como uma unidade autoconsciente no pensar, sentir, querer e 

agir” (Adler, 1953, p. 32). 

A Psicologia Individual se preocupa em observar por onde o indivíduo 

encaminha a sua atividade de vida, como se organiza racionalmente e como 

coopera, se coopera, pelo bem maior da humanidade. Acredita que a opinião 

que o indivíduo tem de si mesmo e do ambiente no qual vive é fundamental 

para determinar a sua conduta, para traçar suas metas de vida, e que essas 

metas são inconscientes, não controladas pelo indivíduo. (Adler, 1964). 

Confirmando a influência da teoria evolucionista, porem afirmando seu 

distanciamento teórico, o critério da psicologia individual para analisar uma 

pessoa e seu comportamento é sempre a premissa de que o homem busca a 

evolução, o bem estar maior da humanidade. Ou seja, avalia o grau de 

interesse social presente no cumprimento desta meta de bem estar geral e de 

evolução. 

Adler (1937; 1964) afirmava que o indivíduo se atém a problemas para 

os quais só encontrará solução pela via do interesse social e que todas as 

grandes questões da vida giram em torno de três problemas sociais: o amor ao 

próximo, o trabalho e o amor carnal. Isso porque em todos os homens há um 

grau, ainda que fraco, de interesse social. Supunha até que o interesse social, 

que segundo ele, se manifesta na personalidade através de toda a vida, 

estivesse inscrito na célula embrionária como uma potencialidade, embora não 

como uma capacidade real. Sobre isso, afirma que: 
“O interesse social, como todas as potencialidades humanas inatas, 
se desenvolverá segundo o estilo de vida autoconsciente do 
indivíduo. O estilo de vida se origina na criança, de seu poder criativo, 
ou seja, da mesma maneira como percebe o mundo e do que 
considera como êxito” (p. 32) 

  

  Esta afirmação mostra a necessidade humana de estar em sociedade 

sob o risco de não sobrevivermos em isolamento. A relação com os outros 

seres e a preocupação com o bem estar social são elementos de motivação 

para garantir a própria vida. Ao afirmar o interesse social hipoteticamente como 

uma potencialidade genética, mas não como uma capacidade real, aponta para 



 

as duas vias de existência deste sentimento: a capacidade intrínseca do 

homem de se envolver com as questões da sua espécie e a necessidade de 

aprender a se relacionar e se responsabilizar pelo bem estar dos seus pares.  

 Em suas pesquisas sobre as motivações das crianças e seus 

posicionamentos diante dos problemas da vida, Adler chega à escola. 

Diante de uma tendência de aproximação entre a escola e a medicina, 

por aquela não conseguir compreender ou ensinar aos que chamavam de 

“crianças dificilmente educáveis”, Adler e seus seguidores assumem um papel 

de orientação ministrando cursos e palestras para professores, pais e 

psicólogos através dos centros de orientação que fundou nas escolas públicas 

para aconselhamento das crianças e suas famílias. Em 1930, havia 34 

associações de psicologia individual, principalmente na Europa Central.  

 Estava convicto de que o conhecimento da psicologia básica e da saúde 

mental deveria ser acessível a toda e qualquer pessoa, e que a psicologia 

deveria ter como uma de suas finalidades o acesso ao conhecimento da 

natureza humana por todas as pessoas. Ele acreditava ser muito importante 

trabalhar com aqueles que formavam a mente e o caráter dos jovens. Por este 

motivo dedicou-se a fazer conferências para médicos, professores e pais e 

recusava-se a proferi-las e escrevê-las utilizando jargões técnicos, traduzindo-

os para uma linguagem mais corrente. Esta postura era criticada por muitos 

profissionais da área que o acusavam de excessiva popularização da 

psicologia.  

A este propósito, encontramos nas palavras de Heinz L. Ansbacher 

(1937;1964), a afirmação a seguir:  
“Por todas essas razões, depois de sua morte seu nome empalideceu 
durante um número de anos, exceto dentro de pequenos círculos de 
adlerianos. No entanto, isto não significou de nenhuma maneira que 
as idéias de Adler tenham se tornado antiquadas. Ao contrário, muitas 
estavam simplesmente adiantadas para seu tempo, e posteriormente 
foram redescobertas e reafirmadas. Muitas outras continuarão 
vivendo como uma parte do “senso comum”, sem o nome de Adler 
vinculado a elas. Como Ruth Monroe tão adequadamente expressou: 
“o destino de Adler é como o de Heine, cuja pequena obra mestra La 
Lorelei alcançou tão rapidamente a popularidade, que quando ele 
perguntou pelo nome do autor a um grupo de pessoas que a cantava 
elas disseram: ‘ninguém a escreveu, é uma canção folclórica’ “(p. 16).
   

 Embora estivesse convicto da importância da escola na educação da 

criança, pois acreditava que era  
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“muito importante reconhecer a importância da escola na vida da 
criança e do povo... a escola é a prolongação da família, pois se esta 
fosse capaz de educar a criança corretamente, a escola seria 
supérflua” (Adler, 1965, p. 11) 

 
alertava para a organização da instituição, e que esta deveria ser concebida 

como a base da educação do povo, atribuindo assim, grande responsabilidade 

ao trabalho pedagógico, afirmando que juntamente com a família, a escola 

devia capacitar o indivíduo para a vida social, para a cooperação. Esse é, em 

sua opinião, o papel social da escola. Segundo ele, a escola não vê o 

nascimento da personalidade, o que acontece na família, que é responsável 

pelas primeiras impressões que a criança terá do mundo, o que acontece antes 

dos cinco anos de idade, no período chamado de primeira infância. Estas 

primeiras impressões do indivíduo são as que o formam, por isso a importância 

do trabalho conjunto família-escola no preparo da criança para a vida. Ele 

afirma que “a escola não é a primeira tarefa social apresentada à criança. O 

primeiro dever social está representado por suas relações com a mãe” (1965, 

p.12). Nesse sentido, afirma que a relação social correta que deve ser 

estabelecida entre mãe e filho é aquela em que a criança sente a mãe como 

seu próximo e não meramente como alguém pronto a atender às suas 

necessidades e fornecer-lhe de imediato o que necessita.  

Adler adverte que o professor deve estar atento às reações da criança 

para compreender a origem dos comportamentos inadequados, que podem 

resultar, por exemplo, de maltratos ou de excesso de mimos dedicados pela 

mãe, a fim de ajudar a modificá-los. Adverte ainda que a escola deva não 

somente colocar a criança no caminho correto, como também influenciar os 

pais para que não sejam empecilhos neste caminho. Este caminho que os pais 

devem seguir é um caminho do meio na criação dos filhos, nem oferecer 

mimos e proteção exagerados que impeçam a criança de lutar pelo que deseja, 

já que a luta não se faz necessária, tampouco o caminho árduo da indiferença, 

do isolamento familiar, que faz com que a criança se sinta menos amada e 

apoiada. Segundo Adler (1965), as crianças de ambos os grupos,  

“possuem um sentimento social (Gemeinschaftsgefühl5) defeituoso, 
são carentes de interesse pelos demais homens, interessam-se 

                                                
5 
Em alemão gemeinschaft significa comunidade e Gemeinschaftsgefühl  senso  de  comunidade,  de 
cooperação e preocupação com os outros. 



 

somente – quando são mimados – pelo seu próprio bem estar. Se são 
odiados, não sabem que existem outros homens na terra que são seu 
próximo” (p. 15). 

 
 Estes sentimentos não são congênitos, mas adquiridos na experiência 

familiar nos primeiros anos de vida. Para este autor, não somente a 

convivência e seus conflitos no ambiente escolar, mas também as tarefas 

propostas pela escola colocarão a criança frente a problemas para os quais ela 

terá que encontrar soluções. A escola é então, como uma prova para a vida. E 

os professores devem estar preparados para identificar, a partir dos 

comportamentos apresentados nas situações de conflito ou de dificuldades 

para a criança, os modos de vida onde ficam evidentes a falta de interesse 

social, e corrigi-los (p. 22), mostrando-lhe em contrapartida, a importância da 

coletividade, da colaboração, de fazer parte de um grupo e de cooperar com 

ele. Neste ponto da discussão, na tentativa de tornar-se mais claro, Adler 

aponta uma bifurcação que, segundo ele, sempre se apresenta à criança e 

diante da qual ela é forçada a fazer uma escolha. Trata-se do que ele 

denomina de “a parte útil e a parte inútil da vida”. A parte útil da vida é a parte 

produtiva, que leva o indivíduo ao trabalho, ao planejamento do futuro, 

traçando metas possíveis para alcançá-lo. A parte inútil é aquela que leva o 

indivíduo à estagnação. É a estas crianças que transitam na parte inútil da vida, 

ou utilizando as palavras do autor, “que apresentam uma preparação 

defeituosa para a vida” (1964, p. 26), que a escola deve dedicar maior tempo e 

estabelecer estratégias que possibilitem seu retorno à parte útil.  

 Além das crianças excessivamente mimadas ou rejeitadas pela família, 

segundo afirma, há outras crianças das quais a escola deve se ocupar mais, 

por apresentarem especificidades que são, em si, impedimentos ao 

desenvolvimento sadio, a base da preparação defeituosa. Trata-se das 

crianças com algum defeito físico, sensorial ou aquelas que padecem de 

doenças crônicas.  Estas, já trazem em si, a tendência para o lado inútil da 

vida. Sobre isso, explica: 
“Quais são as situações que tornam uma criança defeituosa? Há 
crianças que são mais débeis do que outras, que vêm ao mundo com 
inferioridade de órgãos e que são prejudicadas por diversas 
enfermidades no gozo da vida. Há crianças que têm uma fraqueza do 
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tubo digestivo, que suportam apenas o leite materno, têm vômitos, 
cólicas, vivem intranquilos dia e noite, e cujas necessidades nutritivas 
devem ser satisfeitas com muita precaução para não lhes causar 
maiores prejuízos.... Tais situações podem persistir durante muito 
tempo e levar estas crianças à compreensão de que viver não é um 
paraíso. Começam sua vida com dores e dificuldades, o que pode 
fazer com que seu interesse pelos demais seja fraco. Estão tão 
atormentados, oprimidos e sobrecarregados que não têm nenhuma 
possibilidade de interessarem-se pelos outros” (p. 28). 

 
 Para Adler (1953;1964), nas crianças com algum defeito biológico ou nas 

enfermas, o sentimento de inferioridade é mais forte devido à sua condição em 

comparação com as demais. Suas limitações colocam-nas na situação de 

desigualdade inferior com as pessoas do seu meio social, fazendo-as sentirem-

se menos capazes para a vida. Isso porque  
“a debilidade corporal está em íntima conexão com a estrutura da 
vida psíquica. Não se trata aqui da debilidade absoluta dos órgãos, 
mas da tensão na qual se encontra a criança por causa de sua 
deficiência orgânica” (p.29). 

 
 Adler, por isso, atribui ao trabalho pedagógico importância vital para a 

formação global da criança. O professor tem a oportunidade de ouro de estar 

próximo da criança e poder identificar os caminhos pelos quais transita no seu 

desenvolvimento, as metas de vida que traçou e o nível de interesse social que 

demonstra. Relaciona seus estudos e orientação aos membros do corpo 

escolar a duas questões fundamentais: descobrir a partir de quando 

apareceram os sintomas que levaram os professores a acreditarem que 

determinada criança não está preparada para a sociabilidade, ou não tem bem 

desenvolvido o senso de cooperação e o interesse social, o que a torna uma 

criança de educação difícil. E ainda, descobrirem que particularidades estão na 

base de sua constituição personológica, ou seja, o que existia no período 

anterior a estas faltas. Alerta para o fato de que “podem se manifestar desde a 

mais tenra infância, uma série de situações que são a exteriorização de um 

grave sentimento de inferioridade” (p.33). Ainda, adverte que para esclarecer 

estas situações e compreender as manifestações do sentimento de 

inferioridade, é necessário que se coloque a criança diante de alguma tarefa 

que seja um desafio para ela. Como lemos no trecho:  
“enquanto não tenha que executar nada, enquanto se encontre de 
posse de tudo o que deseja, não se manifestará o julgamento que 
tem de si mesmo. Diante de situações análogas, veremos que a 
criança não se considera capaz de solucionar estes problemas” 
(Adler, 1964, p. 33). 



 

 
 Agindo assim, a escola poderá identificar desde cedo as manifestações 

de uma visão de menos valia que a criança tenha de si, evitando que aprenda 

comportamentos que mais tarde se cristalizarão e que a levarão sempre ao 

estabelecimento de metas inatingíveis e a uma rotina de não realizações na 

vida. Recomenda que se observe como a criança inicia as atividades 

propostas, se com confiança de que poderá terminá-la ou com descrença ou 

ainda, se não se arrisca a começá-la. Estes são sinais muito importantes e que 

não devem escapar ao professor. 

 Percebemos no pensamento adleriano a importância vital tanto da 

atividade da criança como das relações sociais no seu desenvolvimento. A 

criança se constitui sob as influências recebidas do ambiente, mas essas 

influências não são assimiladas diretamente, antes passam pela significação 

da própria criança, tornando-se então referências para ela.  

Acompanhando-o em seu pensamento, achamos por bem fazer algumas 

considerações. Ao postular o conceito de sentimento de inferioridade e seus 

desdobramentos, Adler universaliza esse sentimento, como se ocorresse 

exatamente da mesma maneira em todas as crianças, homogeneizando-as. 

Demonstrando, dessa forma, uma dificuldade em desligar-se dos vínculos 

estabelecidos inicialmente, pois apesar de ter rompido com Freud por discordar 

do excessivo valor atribuído por ele às neuroses derivadas da pulsão sexual, 

Adler não se liberta deste tema e segue seus estudos perseguindo-o, embora 

tenha assumido uma abordagem diferente, centrada no sujeito e não na 

patologia. Contudo essa nova abordagem não modifica o seu olhar, ou seja, ele 

continua enxergando o homem como limitado pela patologia, não considera o 

homem maior que o defeito, mas subjugado por este. Percebemos sua 

preocupação em compreender o contexto no qual a criança se desenvolve, as 

relações sociais que dão base à construção da sua personalidade, da imagem 

que terá de si, bem como o cuidado em considerar o movimento da criança na 

elaboração dos fatos por ela vivenciados.  

 Adler (1965), expressa categoricamente a importância da vivência social 

ao afirmar que:  
“Todo aporte de uma criança no mundo, com suas possibilidades 
congênitas, é colocado em um campo social, o qual a criança deve 
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considerar como o mais importante, pois sua fragilidade, sua 
inferioridade, tende para isso” (p. 23). 

   
A essa dependência, que se caracteriza como uma conexão com a 

comunidade, como já indicado, o autor chama de interesse social, que não é 

tão somente fazer formalmente parte de um grupo ou de uma sociedade, mas 

sentir-se parte da eternidade que une as pessoas, a espécie humana. O 

interesse social tem sentido amplo e diz respeito à humanidade, que está 

representada em cada ser e transcende o tempo. O interesse social não se 

desenvolve se o sentimento de inferioridade não for transformado pelo meio 

social em superioridade. 



 

2.2. Lev Semenovitch Vigotski – compensação, desenvolvimento, 

aprendizagem. 
 “A educação social vencerá a deficiência. Então, provavelmente, não compreenderão quando 
dissermos de uma criança cega, que ela é deficiente, apenas dirão de um cego que é cego e 

de um surdo que é surdo, e nada mais. 
 

Chegamos ao pensamento adleriano no começo deste trabalho, ao 

pesquisarmos os escritos do psicólogo russo Lev Vigotski. Chamou-nos a 

atenção a ampla referência que este faz dos conceitos postulados na 

Psicologia do Indivíduo, à qual se refere como sendo a psicologia social da 

personalidade (Vigotski, 1997, p. 102-103). Alguns destes conceitos, como já 

dissemos, possibilitam-nos a compreensão da tensão existente entre o 

desenvolvimento da criança e as barreiras que se interpõem no caminho desse 

desenvolvimento.  

 Encontramos pontos de divergência e de convergência entre eles, 

principalmente no que diz respeito às possibilidades de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças e à forma de organização escolar e abordagem do 

trabalho pedagógico.  

 Tanto Vigotski quanto Adler afirmam que o homem é um ser 

eminentemente social, dependente das relações e da comunicação com outros 

para sobreviver e se desenvolver. No entanto, Vigotski esclarece que o uso do 

termo “social” em seus estudos tem um significado importante porque, para ele, 

antes de tudo esta palavra traz em si o sentido de que tudo o que é cultural é 

também social. Em suas palavras, “a cultura é precisamente um produto da 

vida e da atividade social do homem” (Vigotski, 1997, p. 182). 

Falando sobre a psicologia individual, Vigotski (1997) afirma que dois 

fatores o fizeram considerar com atenção essa teoria. O primeiro deles é fato 

de ela estar frequentemente vinculada, especialmente por partidários da social 

democracia alemã, com a teoria de Karl Max, e o segundo o fato de estar 

“internamente relacionada com a Pedagogia, com a teoria e a prática da 

educação” (p. 43). Porem, deixando de lado o fato da discussão sobre a 

ligação da psicologia individual com o marxismo, ele, entretanto se dispõe a 

compreender os motivos que originaram essa aproximação. A esse respeito, 

cita O. Rühle (1926) que afirma em seu trabalho sobre a psique da criança 

proletária, que “a psicologia individual de Alfred Adler tem um caráter 
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revolucionário e suas conclusões coincidem totalmente com as conclusões da 

sociologia revolucionária de Marx” (p. 5). 

Porem Vigotski argumenta que, embora a semelhança entre eles, como 

quer O. Rühle, seja discutível, existem aproximações em dois pontos básicos: o 

caráter dialético da teoria de Adler e a base social da psicologia da 

personalidade. Ainda ressalta a base social da psicologia individual ao apontar 

o afastamento teórico de Adler, como afirma no trecho: 
“A teoria de Adler se opõe não só aos esquemas biológicos 
reacionários de E. Kretschemer para quem a ‘constituição inata 
determina a estrutura do corpo, o caráter e todo o desenvolvimento 
posterior do caráter humano nada mais é que o desdobramento 
passivo do tipo biológico básico que é inerente ao homem 
congenitamente’, como também se opõe à caracterologia de Freud. A 
psicologia individual nega o nexo obrigatório do caráter e, em geral, 
do desenvolvimento psíquico da personalidade, com o substrato 
orgânico” (Vigotski, 1997, p. 44) 

 

Segue afirmando que essa concepção que avalia os fenômenos 

psicológicos não somente com base em dados passados, mas com uma 

perspectiva de futuro, “nada mais é que a exigência dialética de compreender 

os fenômenos em eterno movimento, descobrir suas tendências futuras 

determinadas pelo seu presente” (Vigotski, 1997, p. 45). 

Neste ponto, volta à idéia adleriana de que todo ato humano é orientado 

para cumprir as exigências sociais, para cumprir uma finalidade, para alcançar 

uma meta futura. E essa inclinação não é diferente na criança com defeito, ao 

contrário, para Adler o defeito funciona como “a força motriz fundamental do 

desenvolvimento e objetivo final do projeto de vida” (Vigotski, 1997, p.47).  

Na opinião de Vigotski, antes de os pedagogos e psicólogos 

conhecerem a teoria de Adler, o defeito era considerado somente como uma 

falta, uma menor valia. As forças positivas que ele põe em ação eram 

desconhecidas, estavam postas á margem da educação, que por sinal, deve se 

valer desses preceitos para perceber que, 
“simultaneamente com o defeito, também são dadas as tendências 
psicológicas de orientação oposta, estão dadas as possibilidades 
compensatórias para superar o defeito, e que são estas que devem 
ser vistas em primeiro plano no desenvolvimento da criança e devem 
ser incluídas no processo educativo como sua força motriz” (Vigotski, 
1997, p. 47) 

 
 Vigotski (2004, p. 65) aponta a convivência social como uma alavanca 

do processo de desenvolvimento. Para ele:                  



 

“qualquer função psicológica superior foi externa, significa que ela foi 
social; antes de se tornar uma função, ela foi uma relação social entre 
duas pessoas. (...) Em forma geral, a relação entre as funções 
psicológicas superiores foi outrora relação real entre as pessoas”. 
(manuscrito de 1929, in Educação e Sociedade, 2000) 

 
Neste sentido, a escola é um lócus privilegiado, pois reúne as 

qualidades necessárias a um ambiente estimulador das relações sociais, por 

meio das quais a criança aprende a conhecer-se, pois, segundo o autor (2004) 

– “conhecemos a nós mesmos na medida em que conhecemos os outros ou, 

em termos ainda mais precisos, tomamos consciência de nós mesmos na 

medida em que somos para nós mesmos um outro” ( p. 234)  – e ser também o 

espaço organizado para a transmissão dos conceitos científicos, função para a 

qual foi criada prioritariamente.  

As relações que estabelecemos ao longo da vida, marcam-nos, 

determinando a pessoa que seremos. Segundo Vigotski (2004),  
“A personalidade torna-se para si aquilo que ela é em 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. Em forma geral: a relação entre as funções psicológicas 
superiores foi outrora relação real entre pessoas. “Eu me relaciono 
comigo tal como as pessoas relacionaram-se comigo” (p. 24-25). 

  
 Ao iniciar seus escritos a respeito da defectologia, Vigotski diz que este 

estudo, que ele denominava científico-prático, era considerado uma pedagogia 

menor. Isto porque os problemas abordados eram estudados e resolvidos sob 

uma perspectiva unicamente quantitativa (p.11). Utilizando-se de instrumentos 

como escalas de inteligência e métodos semelhantes, avaliavam-se as 

crianças e apurava-se a capacidade intelectual daquelas cujo desenvolvimento 

fora complicado por um defeito orgânico. Nesta ocasião, afirma:  
“Com a ajuda desses métodos se determina o grau de insuficiência 
do intelecto, mas não se caracteriza o próprio defeito, nem a estrutura 
interna da personalidade que o mesmo cria. Segundo O. Lippman 
podemos denominar esses métodos como medições, mas não como 
investigações da capacidade, já que estabelecem o nível de 
capacidade, porém não seu gênero e tipo”. (p. 11) 

 
 Vigotski concentra suas observações no desenvolvimento das crianças 

sem separá-las em crianças com e sem defeito, e não quantificando suas 

habilidades, mas avaliando-as qualitativamente, e nos convida a observar que 

a peculiaridade positiva da criança deficiente não se deve ao não 
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desenvolvimento de determinadas funções que são observáveis numa criança 

normal, mas ao fato de que essa ausência faz surgir novas formações que 

representam em sua unidade, a reação da personalidade ao defeito, a 

compensação no processo do desenvolvimento. Ele afirma que  
“a compensação como reação da personalidade ao defeito dá início a 
novos processos indiretos de desenvolvimento, substitui, cria uma 
sobrestrutura, nivela as funções psicológicas. Muito do que é inerente 
ao desenvolvimento normal vai desaparecendo ou modificando-se na 
raiz do defeito. Vai se criando um novo e particular tipo de 
desenvolvimento” (p. 17). Mas alerta também que “o meio social onde 
transcorre o processo de desenvolvimento, impõe limites à 
peculiaridade orgânica, à criação de uma segunda natureza”.   

   
 Embora se inspire em Adler ao falar de compensação, Vigotski critica a 

afirmação de que o defeito trás, em si, a compensação de forma direta, pela 

presença do sentimento de inferioridade, que dá origem a um conflito 

psicológico. Para Adler, o defeito acentua o sentimento de inferioridade pela 

desvalorização ainda maior da posição social da criança. Vigotski concorda 

com a desvalorização da posição social da criança, mas discorda de que isso, 

por si só, gere a compensação que, para ele é um fenômeno social. Nesse 

sentido, recorre às situações culturais onde a pessoa cega, por exemplo, é tida 

como especial, quase uma divindade, porque as pessoas acreditam em seus 

poderes de clarividência e previsão do futuro. A esse respeito, diz: 
“Suponhamos que um defeito orgânico não conduza, por motivos 
sociais, ao aparecimento do sentimento de inferioridade, ou seja, à 
baixa valorização psicológica da própria posição social. Então, tão 
pouco haverá conflito psicológico, apesar da presença do defeito 
orgânico. Em alguns povos, por exemplo, como conseqüência de 
uma atitude místico supersticiosa sobre os cegos, cria-se um respeito 
especial, uma fé em sua clarividência espiritual. Assim o cego que 
converte em adivinho, em árbitro, em sábio, ocupando, por causa de 
sua deficiência, uma posição social elevada. Sendo assim, em tais 
condições, não cabe falar de sentimento de inferioridade, de 
deficiência” (1983, p.19) 

 
 Esta posição de Adler, adverte Vigotski, leva à crença da existência de 

um tipo especial de humanos, pois se a compensação nasce do defeito e do 

sentimento de inferioridade diretamente, cria uma segunda natureza 

homogênea, pois que agirá sobre todas as pessoas igualmente. Em sua 

opinião, o desenvolvimento da criança com defeito biológico se dá de forma 

dupla, como uma resposta social ao defeito, manifestada no sentimento de 

inferioridade, e a compensação como resultado da adaptação da pessoa ao 



 

ambiente que é concebido para um tipo humano normal, ou seja, o ambiente 

não é pensado para uma pessoa atípica. 

Outra crítica está relacionada a uma inversão de valores. À idéia de 

valorização do defeito, do sofrimento, de valorização da doença em detrimento 

da saúde, já que somente na presença do defeito ou da doença, se pode 

experimentar o sentimento de superação.  

Vigotski também faz referência à não diferenciação entre os processos 

de compensação fisiológica, exercida pelos órgãos denominados gêmeos, 

quando por exemplo, um rim saudável assume as funções do rim doente que 

foi extirpado, mantendo assim o equilíbrio corporal, e a compensação que 

requer uma reorganização psíquica, como nos casos de defeitos das funções 

sensoriais, como a cegueira ou a surdez. Não existe a mesma relação direta de 

substituição neste caso, mas sua base é social.  

Ainda sobre as divergências entre eles, apontamos para o fato de que 

Adler acredita na existência de um padrão psíquico de normalidade, originado e 

regulado pelo cérebro e suas funções, e que o papel do meio social seria 

aproximar a criança com desenvolvimento atípico desta normalidade. É contra 

o abandono destas crianças, e recomenda que a sociedade cuide delas, pois 

acredita mesmo que algumas sequer se aproximarão da normalidade, apesar 

dos esforços empregados neste sentido pelas pessoas responsáveis por sua 

educação. Atribui a algumas crianças uma incapacidade psíquica irreversível, 

baseado na irreversibilidade biológica de uma lesão ou má formação do 

cérebro. Ao contrário de Vigotski, para quem não há uma normalidade, mas 

formas peculiares de desenvolvimento, Adler afirma que “Uma criança com 

graves defeitos não pode se desenvolver como qualquer outra” (1965, p. 28). 

Outro ponto citado neste trabalho se refere à afirmação de Adler de que 

a escola deve identificar as crianças que tendem para o lado inútil da vida e 

reposicioná-las no caminho que aponta para o lado útil. Tal afirmação, embora 

atribua importante papel à escola na condução da vida da criança, aponta, 

igualmente, para uma total passividade da criança, como alguém que é 

conduzido, que não se posiciona ativamente. Sobre isso, e estendendo a crítica 

a outros autores que afirmavam existirem escolas para crianças surdocegas 

que alcançavam melhores resultados na educação daquelas crianças do que 

os alcançados pelas escolas das crianças normais, Vigotski, numa atitude 
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assaz perspicaz, alerta para o fato de que a diferença nos resultados deriva da 

diferença na oferta feita na educação das crianças. Às crianças da escola 

especial é oferecido menos, porque a expectativa que se tem da sua 

capacidade é pequena. Limita-se o ensino, reduzindo-se também as 

possibilidades de avanços das crianças, restringindo-as aos seus espaços de 

convivência com outros que tenham as mesmas limitações. Sobre isso faz o 

comentário: “uma associação de surdos e um internato de surdocegos jamais 

se converterão em centros de vida social” (p. 52).                      

Não podemos classificar estes autores como antagônicos, ao contrário, 

compreendemos que Vigotski parte do pensamento adleriano, dando o salto 

qualitativo que faltou à teoria daquele autor ao considerar todas as crianças 

como capazes de todos os processos que levam à superioridade. Vigotski 

conclui de suas investigações que:  
“as leis que regem o desenvolvimento tanto da criança normal quanto 
da anormal são fundamentalmente as mesmas, assim como as leis 
que governam a atividade vital são as mesmas sejam normais ou 
patológicas as condições de funcionamento de qualquer órgão ou do 
organismo em seu conjunto” (1983, p. 213).  

 
Portanto o que as diferencia é a qualidade das relações sociais que 

estabelecem e dos estímulos que recebem nessa vivência.  

Adler tem como foco do seu trabalho a criança, deseja descobrir o que 

motiva seus modos de agir e de viver, e principalmente, em sua obra podemos 

perceber claramente, a preocupação com a saúde e o equilíbrio emocional das 

crianças, e o desejo de que a infância seja protegida e reconhecida como uma 

importante fase da vida, o que significa garantir que as crianças tenham acesso 

à boa educação, cuidados de saúde e lazer. E que sejam ouvidas nas suas 

queixas e sonhos – também nesse campo ele se afasta de Freud, por 

considerar que os sonhos podem revelar as dúvidas e os medos embutidos em 

uma situação real, como a iminência de um prova escolar. Por isso, julgava 

importante, e aconselhava aos professores que perguntassem às crianças 

sobre os seus sonhos e fossem capazes de compreendê-los. No entanto, seu 

engano está em não creditar às crianças a capacidade de pensar sobre si 

mesmas, e decidir, dentro dos limites de cada idade, os caminhos a seguir. Ele 

não reconheceu nas crianças a capacidade de refletir e argumentar com seus 



 

pares, e menos ainda nas crianças com comprometimento das funções ligadas 

à cognição. 

 Assim como outros teóricos, Adler considera em seus estudos a criança, 

a sua posição na sociedade, o seu papel na família, o defeito, porem tudo isso 

separadamente. A recomendação de Vigotski é de que seja feita a análise de 

todos esses fatos em conjunto, num encadeamento de reações, mostrando 

assim que para ele, o que importa é o que acontece entre as pessoas, nas 

relações. Analisar a pessoa ou o defeito separadamente, ou ainda, a pessoa e 

sua relação com o defeito, dirige nosso olhar para a patologia, tornando 

defeituosa a nossa própria avaliação. Sobre isso, cita Stern, como podemos 

conferir no trecho: 
“W. Stern promove a seguinte tese: as funções parciais podem 
apresentar desvios da normalidade, e mesmo assim, a personalidade 
ou o organismo em seu conjunto, pertencerem a um tipo 
completamente normal. A criança com defeito não é inevitavelmente 
uma criança deficiente. O grau de seu defeito e sua normalidade 
dependem do resultado da compensação social, ou seja, da formação 
final de toda sua personalidade” (1983, p. 20). 

 
 Nessa recomendação, fica clara a idéia de que a condição de deficiente 

tem origem social e não biológica, pois se forem criados os meios para que as 

limitações sejam vencidas, estas não serão mais percebidas como empecilhos 

ao desenvolvimento. 

Podemos dizer que na concepção adleriana, o desenvolvimento 

intelectual tem forte componente biológico, enquanto que na concepção 

Vigotskiana, embora o aspecto biológico do desenvolvimento seja considerado, 

este não é determinante, mas que o desenvolvimento intelectual é social, 

cultural e historicamente determinado.  

Para Vigotski, diferentemente do que afirma Adler, uma incapacidade 

orgânica de qualquer ordem não é suficiente, em si, para determinar a 

incapacidade psíquica. Segundo este autor, o cérebro e suas funções se 

configuram na base biológica do desenvolvimento humano delineando limites e 

possibilidades, mas é o meio social e a qualidade das relações do indivíduo 

com o meio que vão expandir ou não tais possibilidades e limites. A 

determinação biológica por si só não define o que o indivíduo é ou não capaz 

de executar, não é determinante da capacidade de aprendizagem e do 

potencial de desenvolvimento do indivíduo, mas as oportunidades oferecidas 
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pela cultura para que desenvolva as suas potencialidades, serão. O meio social 

e cultural será determinante do sucesso ou fracasso da criança.  

Cabe aqui uma digressão para falarmos sobre o termo cultura. Sobre 

isso, lemos em Laraia (1986-2007), que as diferenças encontradas entre os 

homens e outros animais não são explicadas pelas marcas biológicas nem 

pelas influências do meio ambiente apenas, mas por ser o homem, o único que 

possui cultura. Este é um conceito que vem sendo estudado há muitos séculos, 

pelo menos desde John Locke e seu escrito “Ensaio acerca do entendimento 

humano”, de 1690, passando por Jean-Jacques Rousseau que alimenta a 

discussão ao escrever, em 1775 o “Discurso sobre a origem e o 

estabelecimento da desigualdade entre os homens”. A definição utilizada mais 

amplamente hoje foi dada por Tylor (1871), para quem “cultura é todo 

comportamento aprendido, tudo o que não depende de uma transmissão 

genética” (apud Laraia, p.28). Destacamos também na obra de Laraia, a 

referência a Alfred Kroeber e seu artigo “O superorgâncio” que tinha a intenção 

de demonstrar a supremacia da cultura sobre o determinismo biológico. Sobre 

isso, Laraia afirma que “graças à cultura a humanidade distanciou-se do mundo 

animal. Mais do que isto, o homem passou a ser considerado um ser que está 

acima de suas limitações orgânicas” (p. 36). E ainda: 
“Não se pode ignorar que o homem, membro proeminente da ordem 
dos primatas, depende muito de seu equipamento biológico. Para se 
manter vivo, independente do sistema cultural ao qual pertença, ele 
tem que satisfazer um número determinado  de funções vitais, como 
a alimentação, o sono, a respiração, a atividade sexual, etc. Mas 
embora essas funções sejam comuns a toda humanidade, a maneira 
de satisfazê-las varia de uma cultura para outra. É esta grande 
variedade na operação de um número tão pequeno de funções que 
faz com que o homem seja considerado um ser predominantemente 
cultural. Os seus comportamentos não são biologicamente 
determinados. A sua herança genética nada tem a ver com as suas 
ações e pensamentos, pois todos os seus atos dependem 
inteiramente de um processo de aprendizado” (p.38). 

  
 Encontramos também referência ao antropólogo Franz Boas (1848-

1949), que alerta sobre a importância das investigações históricas quando se 

quer descobrir a origem de determinados traços culturais e compreender como 

esses traços compõem o conjunto sociocultural. A esse respeito afirma que 

“cada cultura segue os seus próprios caminhos em função dos diferentes 

eventos históricos que enfrentou” (p.36). 



 

Com estes elementos apropriamo-nos da idéia apresentada por Vigotski 

que, com suas bases marxistas, define o homem como um ser histórico 

cultural. Ou seja, o homem só pode ser compreendido em seus 

comportamentos e reações, tanto do ponto de vista filogenético quanto 

ontogenético, considerando-se a sua história, e conhecendo-se a cultura na 

qual está imerso. Podemos afirmar com relação às crianças que se encontram 

na escola em situação de desvantagem por apresentarem alguma marca 

biológica, que o seu desenvolvimento estará condicionado não a esta marca, 

mas ao que sucederá das relações sociais construídas no seio da escola. Não 

é o desenho biológico que importa, mas as relações despertadas por ele, as 

representações que serão evocadas por ele nas relações entre as pessoas. A 

questão é: em que acredita a escola? 

Por acreditar nas dificuldades de aprendizagem como uma patologia 

localizada no indivíduo, a escola termina por fazer surgir o fenômeno do 

fracasso escolar, que é o resultado de um processo que teve como foco o 

conteúdo que a criança deveria, mas não aprendeu, e não a própria criança, 

seus interesses e suas formas peculiares de aprender. As crianças são vistas 

como conjuntos de alunos, agrupados por idade ou série, que deve se 

apropriar de um repertório de conhecimentos no período de um ano letivo, para 

poder avançar ao nível seguinte de competências acadêmicas. Não há espaço 

para uma visão da particularidade dos alunos. De maneira ilustrativa, podemos 

visualizar a sala de aula como sendo um bloco de crianças prensadas, coladas 

umas às outras, que se desloca inteiro, quando o que deveríamos encontrar 

seriam peças com movimento próprio, formando um cenário vivo, em 

funcionamento. Para esta suposta homogeneidade de alunos, há então um 

conteúdo e um método, capaz de alcançá-los, o que comprovamos não ser 

verdadeiro, pois não existe a possibilidade de existência de um método e um 

conteúdo engessados capazes de alcanças a diversidade da sala de aula. 

Sobre isso, encontraremos em Vigotski a recomendação de que “nenhum 

método é, por si mesmo, mal ou bom. Somente dentro do sistema geral de 

educação cada método encontra sua justificação ou sua condenação” (1983, p. 

125). O ensino não deve ser organizado de forma obtusa, que leve à 

reprovação dos alunos que não se adéquem a ele, antes deve se adequar às 
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características pessoais dos alunos para evitar que se criem pessoas 

identificadas como sendo incapazes de aprender. 

Percebemos aí que a educação organizada com base na transmissão de 

informações não tem validade, não será efetiva. Para ser eficaz, a 

aprendizagem deve passar pela experiência da criança, deve ter sentido para 

ela. Nas palavras de Vigotski: 
 “o único educador capaz de formar novas reações no organismo é a 
sua própria experiência. Só aquela reação que ele adquiriu na 
experiência pessoal permanece efetiva para ele. É por isso que a 
experiência pessoal do educando se torna a base principal do 
trabalho pedagógico” (2004, p.63). 

 
Só podemos ter certeza da aprendizagem de determinado conteúdo a 

partir do momento em que a criança não repete simplesmente, mas opera com 

o conhecimento de diferentes formas e em diferentes situações.  E o papel do 

professor nessa perspectiva é organizar o espaço pedagógico de tal maneira 

que cada criança possa vivenciar as situações de aprendizagem, ou melhor, 

que todas as situações vivenciadas pela criança sejam situações de 

aprendizagem. Vigotski alerta-nos para que “o meio social é a verdadeira 

alavanca do processo educacional, e todo papel do mestre consiste em 

direcionar essa alavanca” (p. 65). Pode parecer que o papel do professor esteja 

restrito a organizar a sala de aula, a arrumar carteiras, livros e cadernos, mas é 

muito mais do que isso, ou melhor, não é nada disso. Estamos falando que o 

professor deve ser como o eixo de uma engrenagem, que dá sustentação às 

peças, permitindo-lhes a articulação, o movimento. Nessa perspectiva, o 

professor é também uma peça do todo. Que deve contribuir para a harmonia e 

a leveza do movimento. 

 Vigotski, em determinado ponto de sua obra, diz-nos que o defeito cria 

uma segunda natureza no homem, na medida em que o coloca em situação de 

desvantagem social. 

Podemos compreender, a partir da definição do termo, a importância 

atribuída pelo autor à cultura, uma vez que ela também pode criar uma 

natureza sobreposta à do defeito, tornando o indivíduo igual em condições aos 

seus semelhantes 

Dissemos que alguns fatores se apresentam como barreiras ao 

desenvolvimento do impulso à superioridade, se interpõem no caminho 



 

ascendente trilhado pela criança, fazendo com que seguir adiante seja um 

trabalho demasiado árduo, e a algumas pode levar mesmo à estagnação. 

Dentre eles encontramos as doenças crônicas. Estas criam um novo estilo de 

vida para a criança que enfrenta uma rotina diferente das outras da mesma 

idade, imposta pelos tratamentos e por internações hospitalares ou por 

períodos de isolamento doméstico compulsório. Nossa preocupação deriva da 

certeza naquilo que afirma Vigotski (1983) sobre o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores: 
“a observação do desenvolvimento das funções superiores demonstra 
que a formulação de cada uma delas está rigorosamente subordinada 
à mesma regularidade, quer dizer, cada função psíquica aparece no 
processo de desenvolvimento da conduta duas vezes; primeiro como 
função da conduta coletiva, como forma de colaboração ou interação, 
como meio de adaptação social, ou seja, como categoria 
interpsicológica, e, em segundo lugar, como modo da conduta 
individual da criança, como meio de adaptação pessoal, como 
processo interior de conduta, quer dizer, como categoria 
intrapsicológica”(p. 214).  

  
Afirma-se desta maneira, definitivamente, a importância do outro na 

constituição da personalidade e no desenvolvimento.  
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2.3 Fernando González Rey – subjetividade, sujeito, sentido subjetivo, 

configuração subjetiva 
“A uma maior riqueza subjetiva poderá corresponder um desenvolvimento mais intenso” 

 
Fernando Luiz González Rey, psicólogo cubano radicado no Brasil, é 

professor do Centro Universitário de Brasilia e da Universidade de Brasilia. 

Seus estudos têm trazido importante contribuição para as análises do 

desenvolvimento psicológico, da personalidade e dos processos de 

constituição do sujeito. Desenvolve e orienta pesquisas nos níveis de 

graduação e pós graduação sobre a subjetividade nas áreas de saúde – 

pacientes com câncer e pacientes com doenças cardiovasculares, Educação – 

formação de Professores e coordenadores pedagógicos, relação professor – 

aluno e as dificuldades de aprendizagem, dentre outras. É autor de muitos 

livros e trabalhos científicos publicados em diversos países e idiomas. Seus 

estudos oferecem sustentação epistemológica a muitas pesquisas 

desenvolvidas na perspectiva histórico-cultural, que têm como foco a 

compreensão das formas de elaboração do sujeito diante dos fatos que 

impactam a sua vida.  

González Rey tem desenvolvido a Teoria da Subjetividade na 

perspectiva histórico-cultural, organizada de forma sistêmica em categorias que 

possibilitam a sua compreensão. A fim de compreendermos melhor a 

subjetividade nos níveis que esta teoria propõe seu autor começa explicando 

que 
“a subjetividade não é algo que aparece somente no nível individual, 
mas que a própria cultura, dentro da qual se constitui o sujeito 
individual, e da qual é também constituinte, representa um sistema 
subjetivo, gerador de subjetividade” (G. Rey, 2005, p. 78). 

 
O conceito de subjetividade apresentado aqui, nem epistemológica nem 

metodologicamente, estabelece relação com a origem do mesmo conceito em 

outras correntes filosóficas modernas. Nesta teoria, a subjetividade é 

compreendida como um sistema complexo e plurideterminado de significações 

e sentidos produzidos na vida cultural, que é influenciado pelo contínuo 

movimento das complexas redes de relações que caracterizam o 

desenvolvimento social no próprio curso da sociedade. Sobre isso, González 

Rey (1998) explica que: 



 

“A subjetividade se expressa como sistema em constante 
desenvolvimento. O desenvolvimento é uma qualidade do sistema 
que tem lugar através da ação do sujeito psicológico, que de forma 
permanente, se compromete em novos vínculos sociais que, 
constituídos em e através de sua personalidade, representam 
simultaneamente, um momento de mudança desta no curso imediato 
de sua existência”. 

 
A subjetividade surge como forma de organização psíquica que tem como 

unidade constitutiva principal o sentido subjetivo. 

 Para melhor compreensão, é necessário adentrar às demais categorias 

que compõem o arcabouço dessa teoria: 

Ao descrever as categorias subjetividade individual e subjetividade social, o 

autor afirma que social e individual emergem como momentos essenciais na 

constituição da subjetividade. Não obedecem a uma linearidade, como se um 

viesse após o outro, mas são interdependentes, de forma que, ao mesmo 

tempo em que o indivíduo é elemento constituidor da subjetividade social, 

também se constitui nela. A subjetividade individual é espaço único de 

manifestação da história de cada indivíduo concreto, que se desenrola na 

relação dialética organizada em dois momentos, a saber, a processualidade e a 

organização. O sujeito, com sua história, é o elemento que define 

enfaticamente a natureza processual da subjetividade individual, o momento 

vivo de sua organização histórica. O autor explica que o conceito de 

subjetividade social pretende  
“explicar os processos de produção e organização de significados e 
sentidos subjetivos no nível social, constituindo um campo de 
significação heurística que nos permita um diálogo permanente com 
todos os níveis constitutivos da realidade social, sem correr o risco de 
simplificar o caráter complexo da formação social no estudo dos 
diferentes níveis e processos que a constituem, ou seja, de 
desarticular esta realidade em processos pontuais que na verdade 
estão articulados em sua natureza sistêmica” (2005, p. 211). 

 
Este conceito reúne os elementos de sentido subjetivo produzidos nas diversas 

áreas da vida social da pessoa, presentificando-se nas relações que 

constituem todo e qualquer grupo social no momento de seu funcionamento. 

De acordo com G. Rey (2005), “cada subjetividade individual está atravessada 

de forma permanente pela subjetividade social (p. 215)”. 
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O sujeito, na teoria da subjetividade, é sujeito do pensamento, da emoção, 

é o “indivíduo consciente, intencional, atual e interativo, condições 

permanentes de sua expressão vital e social” (2005, p. 236). 

 As formas de expressão subjetiva do sujeito ganham visibilidade nos 

diferentes espaços em que se processam suas experiências pessoais. A 

condição de sujeito é fundamental, segundo o autor, para que o indivíduo 

rompa os limites imediatos que lhe são impostos pelo contexto social. Na 

medida em que modifica estes limites, o sujeito gera novas opções de 

desenvolvimento no panorama social em que atua.  

Lemos em G. Rey (1998) que 
“o sujeito, ao entrar em qualquer novo espaço de expressão, é 
portador de uma condição subjetiva que se define pelo 
desenvolvimento de sua personalidade, portanto, sua ação dentro 
deste novo espaço não está constituída somente pelo sentido dos 
eventos sociais que aparecem nele, pois estes são inseparáveis das 
estruturas de sentido da personalidade”. 
 

Essa noção de sujeito rechaça a idéia do homem como produto simples e 

direto de suas experiências, pois que, nesta abordagem, o sujeito reflete sobre 

as experiências vivenciadas e age sobre elas, modificando a sua realidade. 

Diante do exposto, podemos afirmar que o indivíduo age como sujeito na 

medida em que, ao se envolver em determinada atividade, assume uma 

posição crítica e um ponto de vista próprio, gerando assim, novos espaços de 

subjetivação. 

O estudo da subjetividade na perspectiva adotada neste trabalho tem como 

origem a categoria sentido adotada por Lev Vigotski (1987, p. 275-276, apud G. 

Rey, 2005) que o conceitua como “um agregado de todos os fatos psicológicos 

que surgem em nossa consciência como resultada da palavra. O sentido é uma 

formação dinâmica, fluida e complexa que tem inúmeras zonas que variam em 

sua instabilidade. O significado é apenas uma dessas zonas de sentido que a 

palavra adquire no contexto da fala. É a mais estável, unificada e precisa 

dessas zonas” (p. 129). 

Entretanto, para González Rey, o sentido, que ele passa a chamar de 

sentido subjetivo por sua íntima e inseparável relação com a subjetividade, não 

é manifestado de forma racional e intencional, não reflete as representações 

conscientes do indivíduo, devendo ser compreendido nas muitas expressões 

da subjetividade, na ação concreta do sujeito, não de forma direta, mas 



 

indiretamente, por meio do que se pode captar a partir das suas livres 

manifestações. E observa que “não são os jogos de linguagem que determinam 

o sentido, mas sim o que aparece em nossa consciência, procedente do 

domínio do psicológico como uso de uma palavra” (idem) 

Os sentidos subjetivos gerados numa experiência integram-se a outros 

sentidos emergentes em outras situações experimentadas na história do 

sujeito. O sentido subjetivo nesta perspectiva teórica é  
“a unidade inseparável dos processos simbólicos e as emoções em 
um mesmo sistema, na qual a presença de um desses elementos 
evoca o outro, sem que seja absorvido pelo outro. O sentido subjetivo 
representa uma definição ontológica diferente para a compreensão da 
psique como produção cultural” (2005, p. 127).  

 
O sentido subjetivo como unidade da atividade psíquica humana em 

diferentes campos de ação, é representado pela integração de elementos 

diferentes que, ao se juntarem numa unidade, o definem. A subjetividade se 

firma como uma produção de sentidos subjetivos que está para além de 

qualquer influência externa, linear e direta de outros sistemas da realidade. 

A categoria configuração subjetiva, que se manifesta como uma rede 

complexa e dinâmica de sentidos subjetivos organizados é definida por G. Rey 

(2003) como “a integração de elementos de sentido, que emergem ante o 

desenvolvimento de uma atividade em diferentes áreas da vida do sujeito” 

(p.127). 

 A configuração subjetiva é constituída por múltiplos sentidos subjetivos 

que emergem nas situações experimentadas na história de vida, perpassadas 

pelas emoções e carregadas de significações do sujeito nas diferentes 

atividades. 

 As configurações subjetivas da personalidade, podem ser entendidas 

como a síntese subjetivada dos diferentes momentos e espaços sociais em que 

se produz o desenvolvimento da pessoa (G. Rey, 2005). 

 Configuração subjetiva e sentido subjetivo não são elementos estanques 

na personalidade, mas aparecem organizados numa relação de reciprocidade, 

onde um sentido subjetivo dá origem a uma configuração a partir da qual outros 

sentidos subjetivos emergirão nas experiências vivenciadas pelo sujeito, sendo 

assim sempre na sua história de vida.  
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Como dito anteriormente, Vigotski alertou para a importância da cultura, 

da mediação social e do papel do outro no desenvolvimento do indivíduo. 

Entretanto, ele deixa de considerar o posicionamento do sujeito nesse 

processo, outorgando desta forma, um peso significativo à cultura e sua 

influência, deixando de fora o papel da subjetividade no processo de 

significação da pessoa. Essa forma de pensar a pessoa, orientada pelo 

pensamento psicológico ocidental, atribui à subjetividade um caráter 

reducionista e fragmentado.  

O outro, descrito por Vigotski como o que coopera com a criança no 

conceito de zona de desenvolvimento proximal, analisa González Rey, aparece 

como um apoio, um recurso que possibilita o salto de um nível de 

desenvolvimento a outro. Não encontramos esse outro como alguém que 

estabelece um espaço afetivo relacional, mas desempenhando um papel 

instrumental. Podemos conferir isso na afirmação: 
“O outro na obra de Vigotski aparece mais associado com o processo 
de uso e mediação dos signos que com uma comunicação rica e de 
múltiplos canais entre a criança e os outros, principalmente entre ela 
e os adultos que a integram no mundo da cultura” (G. Rey, 2004, p. 5) 
 

Para González Rey, a psicologia histórico cultural deixa um espaço 

aberto ao descrever o outro no desenvolvimento da criança “em uma posição 

de externalidade, que determina o comportamento da pessoa, pelas reações 

desta ao seu comportamento” (2004, p. 7), não vislumbrando esse outro “como 

um sujeito concreto, que existe para a criança dentro de sistemas históricos e 

complexos de atividades e comunicação”. Podemos dizer daí que o outro é 

presença constante e marcante porque não é somente a pessoa envolvida 

numa atividade, como é também o espaço social onde a atividade se 

desenvolve. Nesse espaço que caracteriza a intersubjetividade, o outro, que é 

um sujeito concreto, assume uma significação no desenvolvimento psíquico da 

criança. Não é apenas um modelo a ser copiado ou uma idéia que deva ser 

apreendida de maneira instrumentalizada pela criança, mas deve ser um 

portador de sentido subjetivo para atuar como figura significativa para o 

desenvolvimento (G. Rey, 2004, p. 8). 

O outro atua e constitui a personalidade da criança, na medida em que 

ela atribui significação a esta experiência.  



 

 O autor valoriza a vivência da criança como elemento importante de 

estudo para se compreender o movimento da personalidade nas relações. A 

esse respeito, cita o que escreveu Bozhovich (1981): 
“atrás da vivência encontra-se o mundo das necessidades da criança 
– de suas aspirações, desejos, propósitos – em seu complexo 
entrelaçamento e na sua correlação com as possibilidades de sua 
satisfação. E todo esse sistema complexo de vínculos, todo o mundo 
de necessidades e aspirações da criança deve ser decifrado para 
compreender o caráter das influências externas sobre o 
desenvolvimento psíquico da criança” (p. 128, apud G. Rey, p. 88). 

 
 A vivência da criança é o terreno sobre o qual a personalidade se 

constitui, por meio dos sentidos produzidos nas situações experimentadas e 

compartilhadas socialmente. A criança não é influenciada pelo ambiente numa 

relação unilateral, mas oferece uma contra partida, elaborando as influências 

que recebe, dando-lhes um significado e oferecendo sua contribuição para a 

emergência da subjetividade social, categoria definida por González Rey como 

sendo o tecido social resultante das interrelações das muitas subjetividades 

individuais que o compõem. Assim, explica: 
“Na configuração da subjetividade social aparecem estreitamente 
inter relacionados fenômenos sociais como mitos, humor, formas 
habituais de pensamento, códigos morais de agências e instituições 
sociais, a organização do sentido comum, os códigos emocionais de 
relação, a organização social dos repertórios de resposta, a 
linguagem, as representações sociais, os discursos, os 
comportamentos institucionalizados, etc” ( 2005, p. 131) 

 
 Ou seja, a realidade aparece para cada sujeito individual resultante dos 

sentidos subjetivos emergentes das situações vividas e dos discursos 

assimilados ao longo da história social destes sujeitos. Todas as situações 

experienciadas ou discursos assimilados são elementos de produção de 

sentido que servirão de base para a constituição do sujeito concreto, como 

podemos ler no trecho: 
“Qualquer experiência humana está constituída por diversos 
elementos de sentido que, procedentes de diferentes esferas da 
experiência, determinam em sua integração o sentido subjetivo da 
atividade atual desenvolvida pelo sujeito” (p. 127). 

 
 Portanto, nessa perspectiva, não podemos aceitar que os sujeitos sejam 

determinados a priori, ou pensar que podemos compreender seus motivos com 

base naquilo que é manifesto, que é externado. Os sentidos subjetivos 

compõem um sistema complexo, gerador de significações e emocionalidades 
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que provocam o surgimento de novos sentidos, num movimento que não 

permite o aprisionamento da personalidade.  

Então quando Adler (1965) recomenda, ao indicar a família como 

importante influência na personalidade da criança, que “a escola não é a 

primeira tarefa social apresentada à criança. O primeiro dever social está 

representado por suas relações com a mãe” (p.12; P. 17 deste trabalho), 

podemos acrescentar a essa recomendação, que tão importante quanto 

reconhecer a família como o primeiro dever social da criança, é identificar que 

sentidos emergem nesta relação social. Sentidos que não podem ser 

identificados pela palavra, que nunca são a expressão direta da pessoa, mas 

aparecem nos movimentos presentes no espaço relacional, nas expressões 

que compõem as opiniões dos atores deste espaço, nas suas reações 

particulares frente os problemas da vida e da sociedade.  

 As categorias descritas até aqui, muito nos ajudam na compreesão 

daquilo que Adler queria explicar com seus postulados acerca da inferioridade 

dos órgãos, ou melhor, estas categorias dão-nos a possibilidade de separar o 

sentimento de inferioridade do sujeito que o sente, dando-lhe a voz e a 

visibilidade próprias de quem não pode ser posto em situação de desvantagem 

permanente, pois que reage às situações e se posiciona autonomamente. 

Desta forma, as metas de vida, que segundo Adler, devem ser orientadas pelo 

interesse social, servindo assim, ao lado útil da vida, não são produto apenas 

da influência do ambiente, mas o resultado desta influência mais os sentidos 

subjetivos produzidos na relação da criança com o ambiente.  O que em Adler 

se aproxima muito de uma condição inata e generalizante, que estará presente 

em todas as crianças sem exceção, para González Rey, é uma produção 

subjetiva. Citando Smolka, Goes e Pino, ele fala de um sujeito que é povoado 

por muitas vozes, mas que emite a sua própria voz nesse coro, fazendo 

referência à importância das influências sociais na constituição do sujeito, mas 

que estas não são assimiladas sem a refração do próprio sujeito, numa 

demonstração de sua presença atuante e criadora. Neste sentido, afirma que: 
“O sentido subjetivo de uma experiência nunca vem dado pela 
condição objetiva daquela, mas por seu impacto sobre uma 
configuração de sentido que inclui de forma altamente diferenciada 
sentidos anteriores, produzidos mediante experiências associadas às 
mais diversas áreas da vida, e que têm entrado em relação entre si 



 

só como momentos da configuração subjetiva atual do sujeito, em 
cuja ação presente se produz a nova experiência”. (p. 184) 

 
 Na condição proposta, o sujeito elabora a situação atual com base nas 

referências de situações anteriormente vivenciadas, utilizando-se desse 

material para produzir sentidos no momento presente, na situação que ora se 

apresenta. O autor nos assegura disso ao afirmar que: 
“uma das funções essenciais do sujeito é a criação de novas 
realidades por meio de seu pensamento, sendo a matéria prima 
desse processo a riqueza de suas configurações subjetivas, a 
construção incessante de modelos para expressar uma realidade que 
tem como fundo os sentidos subjetivos de suas experiências mais 
íntimas ao largo de sua história, as quais aparecem configuradas 
subjetivamente em sua personalidade” (p. 184). 

 
 Com isso, nega definitivamente o inatismo e a generalização, 

particularizando a ação de sujeitos que, por meio da capacidade de pensar, 

inerente aos humanos, cria uma realidade própria, conectada com todas as 

realidades componentes da sua história de vida, reelaborando e produzindo 

novos sentidos a cada situação vivenciada no espaço social, que é “um espaço 

heterogêneo e parte dessa heterogeneidade é a composição individual 

diferenciada de todo espaço social” (p. 133). Ou seja, a subjetividade social 

nega a homogeneidade, uma vez que é constituída pelas singularidades dos 

sujeitos concretos, únicos e dotados de peculiar capacidade auto criadora. 

 Queremos compreender como as doenças crônicas, através de suas 

configurações, sintomatologias e possíveis seqüelas interferem no 

desenvolvimento da criança e de que maneiras a criança reage, ou poderia 

reagir, às imposições da doença. Para tanto, apoiaremo-nos nos conceitos de 

sentimento de inferioridade, interesse social e compensação, de Alfred Adler, 

compensação social e aprendizagem, de Lev Vigotski e nas categorias que 

descrevem a subjetividade, de González Rey.  

  Objetivamos, portanto, neste trabalho a compreensão da criança 

doente, na sua condição de sujeito, enfoque que se diferencia daquele adotado 

pela medicina e até mesmo, pela educação, como veremos a seguir. 
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Capítulo 3: 
Saúde e educação na perspectiva histórico-cultural 

“Saúde e doença exprimem agora e sempre uma relação que perpassa o corpo 
individual e social, confrontando com as turbulências do ser humano enquanto 
ser total. Saúde e doença são fenômenos clínico e sociológicos, vividos 
culturalmente (...) saúde/doença importam tanto por seus efeitos no corpo como 
pelas suas repercussões no imaginário: ambos são reais em suas 
consequências” 

(Minayo, apud Moysés, 2001) 
 

 Os sintomas de uma doença, e a própria doença, são descritos na 

medicina por estatísticas de aparecimento. É uma construção aonde os 

elementos – sintomas, vão se arrumando e formando uma estrutura – a 

doença. A pessoa recebe o diagnóstico com base nas queixas relatadas ao 

médico. Podemos dizer que essas queixas são indícios por meio dos quais o 

médico chega ao diagnóstico. Mas nem todas as pessoas, e podemos perceber 

que em muitos casos, poucas, apresentam todos os sintomas da doença que 

lhe foi diagnosticada. 

Nas características que descrevem as doenças que aparecerão 

descritas neste trabalho, a deficiência intelectual aparece como uma das 

prováveis sequelas, assim como são relatadas as infecções dos olhos, dos 

rins, o acometimento de músculos importantes como os dos pulmões e o 

miocárdio (músculo que reveste o coração), a artrite reumatóide e outras 

afecções articulares, etc. Embora seja apenas uma das características 

relatadas dentre tantas, a deficiência intelectual é apontada pelos professores 

como justificativa para o baixo desempenho acadêmico dos seus portadores. 

Não percebemos a mesma preocupação em compreender, por exemplo, 

porque a pessoa com Síndrome de Sjögren apresenta dificuldade de enxergar, 

ou de locomover-se, ou porque tem mais sede do que as outras. Mas a 

deficiência intelectual é apontada como presente em TODOS os casos 

diagnosticados. É como se servisse de amparo para a segregação daquele 

aluno, para justificar a descrença nas suas possibilidades. A própria medicina 

está sendo questionada sobre o fato de ainda seguir o modelo positivista de 

indicação de saúde-doença, que desconsidera a pessoa doente e sua atuação 

sobre a doença. Não reconhece o poder de atuação da sua luta contra a 

instalação da doença em seu corpo. Vigotski (1997) claramente nos alerta para 

que o sintoma não é só um sinal da doença querendo se instalar no organismo, 



 

mas é também um sinal da luta do organismo contra o sintoma e a 

conseqüente instalação da doença. A pessoa doente deve ser vista separada 

da doença e não como parte dela ou como submissa a ela, sem poder de 

reagir e de se opor à sua determinação. Recorremos neste ponto a Georges 

Canguilhem que em sua tese de doutoramento em Medicina defendida na 

França em 1943, tese esta que versava sobre as origens do normal e do 

patológico, aponta para a necessidade de a medicina distinguir entre doente e 

doença, de enxergar na pessoa os indícios que se opõem à descrição da 

doença e suas perspectivas. Canguilhem questionava a relação estabelecida 

entre o que é normal e o que é patológico, por ser esta relação baseada em 

medidas quantitativas. Para ele, a condição patológica só poderia ser 

identificada se o parâmetro de normalidade que faria oposição à patologia 

fosse estabelecido tomando-se como referência a vida da pessoa e não a sua 

saúde. O que queria explicar é que uma pessoa pode estar acometida por uma 

doença, e ainda assim, não se encontrar em um estado patológico. Desta 

forma, individualizava as pessoas que os diagnósticos juntavam no mesmo 

grupo, o grupo com o nome da patologia. Concordamos com essas idéias, e 

acreditamos que pessoas com os mesmos diagnósticos não são pessoas 

iguais, como se fossem elementos de uma produção em série. Por isso, o 

médico deve estar atento às reações do paciente tanto quanto está aos relatos 

dos compêndios sobre a doença.  

Da mesma forma que a medicina, a educação também deve adotar um 

olhar personalizante, separando o que é a criança e os comportamentos típicos 

da sua cultura, do seu meio social, e o que são os sintomas e as sequelas da 

doença instalada nesta criança. 

A medicina é, historicamente, a ciência que mais se utiliza do paradigma 

indiciário, e talvez até o tenha originado. Pela especificidade do seu objeto de 

estudo – a doença, e suas muitas variações em corpos e contextos diferentes, 

foi necessário desde sempre aos médicos observarem os sinais, chamados de 

sintomas, para poderem descrever o aparecimento e a evolução das doenças. 

Mas apenas no final do século XVIII, estudiosos desta ciência começam a 

perceber que a doença não determina sozinha, o destino da pessoa doente, e 

a reconhecer então a atividade da personalidade neste processo. Fato que 

será reafirmado por Vigotski em 1925, ao afirmar que tão importante quanto 
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saber que enfermidade tem uma pessoa é saber que pessoa tem determinada 

enfermidade, ou seja, qual é a importância disso na constituição da 

personalidade do sujeito doente. O texto A certeza da medicina, de Cabanis, 

citado por Ginzburg na obra Mitos, emblemas, sinais, revela que as “incertezas” 

da medicina residiam na constatação de que: 
“1) não bastava catalogar todas as doenças até compô-las num 
quadro ordenado: em cada indivíduo, a doença assumia 
características diferentes; 
2) o conhecimento das doenças permanecia indireto, indiciário: o 
corpo vivo era por definição, inatingível” (p. 166). 

 
A prática de dissecação de cadáveres não levava os médicos à 

compreensão do indivíduo vivo. Porem percebemos também que isto, 

aparentemente, serviu apenas como justificativa para os casos que 

permaneciam sem resposta, sem uma terapêutica eficaz, aqueles diante dos 

quais os médicos eram forçados a reconhecer sua limitação.  Não se tratava de 

um reconhecimento da reação do sujeito doente, mas a constatação de um 

movimento sem maiores conseqüências.  

A evolução da ciência médica leva ao nascimento da Pediatria, que 

chega com a intenção de separar as doenças que acometiam os corpos 

adultos das doenças dos corpos infantis. São vistos e tratados os corpos 

infantis doentes, mas não se considera a criança com determinada doença. 

 Nesta prática o doente nunca foi separado da própria doença. A 

medicina enxerga e luta do corpo contra a doença, mas não considera a 

pessoa com a doença, ou seja, não vê a pessoa separadamente, em suas 

possibilidades de reverter prognósticos impostos pela doença. Com relação à 

criança doente, tanto pior. A medicina, especializada ou não, desconsidera a 

criança, não a reconhecendo como sujeito no seu adoecimento. Nega-lhe 

autonomia e até mesmo o direito à informação e decisão sobre seu corpo e 

saúde no tratamento. As informações sobre a patologia – diagnóstico e 

prognóstico, exames e outros procedimentos no curso do tratamento, são 

fornecidas aos adultos responsáveis pela criança, mas não à própria criança. 

Encontramos na escola hoje um padrão de conduta muito semelhante ao 

que rege a relação do paciente com o médico. Ou seja, a escola amparando-se 

no modelo médico, busca conhecer a criança através de sintomas, de sinais 

que lhe saltam aos olhos, atribuindo a cada uma o diagnóstico de alguma 



 

patologia. E segue acreditando com toda segurança nos impedimentos e 

impossibilidades que lhe marcam, não oferecendo a estas crianças as 

condições e as ferramentas capazes de fazer surgir as funções que levam à 

compensação das perdas geradas em seu desenvolvimento pela doença ou 

deficiência apontadas. Existe um padrão de normalidade pré determinado do 

qual as crianças devem se aproximar e a escola assume como seu o papel de 

normalização deste sujeito patológico. A criança não é vista nas suas 

particularidades, mas comparada com o gabarito, com o molde, a fim de que se 

possa encontrar o seu encaixe adequado. Como numa tabela estatística, 

utilizada para determinar padrões, localiza-se o que está fora das 

especificações para menos ou para mais. No caso da escola, as crianças que 

saem do padrão recebem os mais variados encaminhamentos, dependendo se 

suas características as identificam como menos ou como mais capazes de 

aprender do que a maioria. Estes parâmetros vão desde a deficiência 

intelectual profunda até a superdotação. E assim como criticava Canguilhem, 

essa normalidade não diz respeito ao sujeito, mas é definida apesar dele. 

Como informado acima, passamos agora a uma breve apresentação 

duas síndromes genéticas crônicas de que falamos – a síndrome de Sjögren-

Larsson e a Síndrome de Dorfman - Chanarin – e as conseqüências no 

desenvolvimento físico, psíquico e social na pessoa afetada por elas, tendo 

como cenário privilegiado a escola. Procuraremos conhecer como se 

estabelecem as relações entre a criança e a escola, entre ela e seus 

professores e pares em sala de aula, de que forma essas relações interferem 

no seu interesse pela aprendizagem, e ainda, o que significa para ela aprender 

o que é ensinado na escola.  

 A Síndrome de Sjögren-Larsson é uma doença auto imune crônica, de 

causa desconhecida, que se caracteriza pela inflamação dos tecidos de 

diversos órgão do corpo. São atingidas principalmente as glândulas lacrimais e 

salivares, causando as sensações constantes de olhos secos e boca seca. 

Outros órgãos podem ser afetados pela SJ, como rins, pâncreas, articulações, 

músculos, coração, cérebro, nervos, pulmões, fígado e tireóide. Para cada 

órgão afetado corresponde um sintoma ou uma patologia, sendo a febre, os 

distúrbios do sono e a fadiga as mais freqüentes. Apresenta maior incidência 

em mulheres do que em homens, na faixa etária entre 40-50 anos. Pode ser 
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classificada em SS primária ou secundária, dependendo da presença de outra 

doença auto imune concomitante. Outros sintomas como dores articulares, 

queda de cabelos e ressecamento da pela também são comuns, além de 

manifestações pulmonares, cardiológicas, renais, genitais, digestivas, 

neurológicas e psiquiátricas podem se manifestar. 

É recomendado que os pacientes com essa síndrome sejam 

acompanhados regularmente e pelo mesmo médico, que conheça sua 

sintomatologia e seja capaz de fazer uma abordagem da globalidade dos 

sintomas, realizando exames periódicos a fim de avaliar a evolução e prevenir 

eventuais complicações. 

A Síndrome de Dorfman-Chanarin é uma patologia bastante rara, visto 

que até o ano de 2004 haviam 35 casos descritos na literatura médica. É uma 

doença hereditária recessiva, referente a uma alteração do gene CGI – 58 que 

está ligado ao metabolismo dos triglicerídeos, fazendo com estas gorduras se 

depositem nos tecidos como a pele, músculos, fígado, medula óssea e sistema 

nervoso central. A manifestação mais freqüente é a ictiose – endurecimento da 

pele, sendo os outros sintomas mais esparsos quanto à sua manifestação.    

Não existe tratamento médico específico para essa doença, podendo-se 

apenas tratar os sintomas. 

Trouxemos aqui estas explicações em virtude de serem as causas 

físicas das limitações do sujeito que pesquisaremos neste trabalho. Queremos 

evidenciar a relação dele com a doença, compreender como o sujeito se 

posiciona frente aos impedimentos e como tudo isso influencia a sua relação 

com a aprendizagem e com as outras pessoas. 



 

Capítulo 4: 
 
Metodologia 
 
4.1.  A EPISTEMOLOGIA QUALITATIVA 

 

Considerar a Epistemologia Qualitativa na construção desta pesquisa 

representa enfatizar o conhecimento como produção que permite a criação 

teórica acerca da realidade plurideterminada, diferenciada, irregular, interativa e 

histórica, que representa a subjetividade humana (González Rey, 2002). 

Na busca pela compreensão sobre a constituição dos sujeitos nos 

processos de escolarização e de adoecimento, tornou-se necessário assumir a 

expressão dos sujeitos estudados em seu caráter sistêmico e processual, 

destacando o diálogo como a ferramenta central sobre a qual se organizou 

todo o percurso da pesquisa. 

Assim, o processo de pesquisa converteu-se em um momento vivo, em 

que o pesquisador elaborou indicadores, que são elementos que fornecem 

pistas para a construção dos sentidos dentro de um tecido de informação 

(González Rey, 2005). 

O processo construtivo adotado, definido pelo recorte epistemológico 

fundamentado na Epistemologia Qualitativa se apóia em três princípios que 

são: 

 A produção construtivo interpretativa do conhecimento; 

 O caráter interativo do processo de produção do conhecimento; 

 Significação da singularidade como nível legítimo da produção do 

conhecimento.  

Explicitaremos a seguir cada princípio, a fim de clarificar a inteligibilidade 

do problema investigado. 

 Ao afirmar que o conhecimento é uma produção construtivo-

interpretativa, sinalizamos para o fato de o pesquisador confrontar seu 

pensamento com os fenômenos que encontra no momento empírico, desta 

maneira a interpretação não se organiza com base em categorias universais, 

nem tão pouco se legitima por sua correspondência linear com a realidade. 
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Isso nos conduz a abandonar a lógica da resposta e adotar a lógica da 

construção, abrindo novas possibilidades para a construção teórica com 

relação ao problema abordado, que González Rey (2005), denomina novas 

zonas de sentido. 

O processo enfatizado acima exige que a produção do conhecimento 

tenha um caráter interativo em que a investigação seja centrada em um 

processo dialógico. 

Nesse sentido, o sujeito investigado envolve-se emocionalmente, 

comprometendo-se com a qualidade das reflexões que vão surgindo no curso 

da pesquisa. 

González Rey (2002) enfatiza que a natureza interativa do processo de 

produção do conhecimento implica compreendê-lo como fenômeno que 

assimila os imprevistos surgidos durante o processo de comunicação e que, 

inclusive, utiliza esses imprevistos como situação significativa para a 

constituição do conhecimento, desse modo aceitam-se os momentos informais 

da comunicação como produtores de informações relevantes. 

Tais informações se legitimam pelo valor de sua singularidade, pois esta 

se constitui como realidade diferenciada na história da constituição subjetiva do 

indivíduo. Dessa forma, González Rey (2002) explica que: 
A expressão individual do sujeito adquire significação conforme o 
lugar que pode ter em determinado momento para a produção de 
idéias por parte do pesquisador. A informação expressa por um 
sujeito concreto pode converter-se em um aspecto significativo para a 
produção de conhecimento, sem que tenha de repetir-se 
necessariamente em outros sujeitos. Ao contrário, seu lugar no 
processo teórico pode legitimar-se de múltiplas formas no curso da 
pesquisa. A legitimação do conhecimento se produz pelo que significa 
uma construção ou um resultado em relação às necessidades atuais 
do processo de pesquisa. (p. 35) 

 
Dessa maneira, os três princípios gerais da Epistemologia Qualitativa 

apresentados levaram a diferentes formas de produção do conhecimento, cujo 

desenvolvimento metodológico representou um desafio. 

Nos tópicos que se seguem, explicaremos o desenho metodológico 

desta pesquisa, dentro do qual os momentos teóricos, metodológicos e 

epistemológicos se sucederam de diferentes formas em um mesmo processo. 

 



 

4.1.1. Uma abordagem qualitativa: indiciarismo – suas implicações na 
compreensão particularizada da criança. 
 

Muitas informações sobre a pessoa e suas formas de funcionamento 

não estão ditas, são reveladas nos detalhes que nem o próprio indivíduo 

percebe e, portanto, não controla. Detalhes que a avaliação por meio de 

perguntas e respostas não será capaz de revelar. São indícios que só o 

observador atento conseguirá detectar. A personalidade se revela em detalhes 

como expressões faciais ou corporais que mudam na abordagem de um novo 

assunto, ou ao despertar de sentimentos. Também as respostas controladas, 

aquelas que passam pela censura do indivíduo podem ser percebidas e são 

indícios de sua inadequação diante de uma determinada situação.  

Encontramos no paradigma indiciário, descrito por Carlo Ginzburg (1983-

86) as orientações, que podem nos dar a sustentação necessária para a 

análise das informações coletadas no processo.  

O paradigma indiciário é também conhecido como venatório, divinatório 

ou semiótico, dependendo do contexto de sua utilização, conforme a 

explicação: 

Trata-se, como é claro, de adjetivos não sinônimos, que, no entanto, 
remetem a um modelo epistemológico comum, articulado em 
disciplinas diferentes, muitas vezes ligadas entre si pelo empréstimo 
de métodos ou palavras chave. (GINZBURG, p. 170) 

 
Tal paradigma surgiu nas ciências humanas no final do século XIX, e tem 

por princípio a atenção aos detalhes normalmente desprezados nas 

investigações. O paradigma, diz-nos Ginzburg, tem origem no trabalho de um 

perito em arte chamado Giovanni Morelli, de quem os historiadores da área 

falam até hoje por sua eficiência em desmascarar falsificadores e atribuir 

autorias às obras de arte, mesmo àquelas não assinadas, por meio de detalhes 

apenas captados por olhos excessivamente atenciosos. Para comprovar a 

autenticidade de uma obra de arte, o perito observava os detalhes menores, 

considerados como os mais insignificantes. Aqueles que, segundo suas 

palavras, “eram comumente descartados pela maioria”. Desta forma ele 

identificava traços que singularizam a obra, que lhe forneciam a identidade 

inconfundível do seu autor. Procurava as informações que não estavam 
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evidentes, fornecidas de maneira não voluntária, algum detalhe que o autor da 

obra não controlava, e que o copiador, portanto, não conseguiria reproduzir. 

Falando sobre seu método investigativo, Morelli adverte:  

É preciso não se basear, como normalmente se faz, em 
características mais vistosas e, portanto, mais imitáveis dos quadros. 
(...) é necessário examinar os pormenores mais negligenciáveis: os 
lóbulos das orelhas, as unhas, as formas dos dedos das mãos e dos 
pés. (apud Ginzburg, p. 144-145) 

E ainda:  
O conhecedor de arte é comparável ao detetive que descobre o autor 
do crime (do quadro) baseado em indícios imperceptíveis para a 
maioria. (apud Ginzburg, p. 144-145) 

Encontramos nas formas investigativas utilizadas por Adler, Vigotski e 

González Rey, teóricos que sustentam os fundamentos desta pesquisa,  

elementos de aproximação deste modelo investigativo, pois que todos buscam 

a compreensão da atividade psíquica da criança partindo dos indícios 

fornecidos por ela. Vigotski, por exemplo, não se satisfaz em observar o retardo 

e suas conseqüências no desenvolvimento da criança, ao contrário, interessa-o 

descobrir como se dá o desenvolvimento da criança com retardo. Em sua 

opinião, todos os pesquisadores que o antecederam, 

acreditavam que o intelecto é uma função única, simples, monolítica, 
homogênea, e que se estamos diante de um débil mental, todas as 
suas funções devem ser vistas homogeneamente reduzidas. (1983, p. 
141). 

E continua observando que: 

aquilo que se denomina intelecto apresenta uma diversidade de 
funções em uma unidade complexa. Porem a unidade não significa 
identidade, não significa homogeneidade; o estudo da dinâmica desta 
estrutura complexa levou os investigadores a uma conclusão: não 
existe uma situação em que, em caso de retardo, todas as funções do 
intelecto estejam igualmente afetadas, porque representando uma 
diversidade qualitativa, cada uma das funções influencia de forma 
qualitativamente particular o processo que está na base do retardo 
mental. (1983, p. 141). 

A educação, por suas peculiaridades, é, sem dúvida, uma das ciências 

indiciárias. Podemos apoiar essa afirmação na descrição de Ginzburg (1986):  

O grupo de disciplinas que chamamos de indiciárias (incluída a 
medicina) não entra absolutamente nos critérios de cientificidade 
deduzíveis do paradigma galileano. Trata-se, de fato, de disciplinas 
eminentemente qualitativas, que têm por objeto casos, situações e 
documentos individuais, enquanto individuais, e justamente por isso 
alcançam resultados que têm uma margem ineliminável de 
casualidade: basta pensar no peso das conjeturas (o próprio termo é 
de origem divinatória) na medicina ou na filologia, além da arte 



 

mântica. A ciência galileana tinha uma natureza totalmente diversa, 
que poderia adotar o lema escolástico individuum est ineffabile, do 
que é individual não se pode falar. O emprego da matemática e o 
método experimental, de fato, implicavam respectivamente a 
quantificação e a repetibilidade dos fenômenos, enquanto a 
perspectiva individualizante excluía por definição a segunda, e 
admitia a primeira apenas em funções auxiliares. (p. 156) 

 

Desta forma, quando González Rey defende o processo de 

desenvolvimento de indicadores para conduzir novas categorias no curso da 

investigação, estabelece pontos que convergem com o paradigma indiciário, 

dado o caráter hipotético implícito adotado no processo de produção de 

informações. 

Nossa investigação acerca das situações de fracasso na escolarização 

de crianças com doenças crônicas teve como suporte o método indiciário. 

Portanto utilizamos este paradigma para compreender, pela análise dos 

indícios fornecidos pela criança, as reações da personalidade ao estado de 

desarmonia orgânica imposto pela doença, e os reflexos desta condição nas 

relações sociais na escola. Foi como observar um tapete e tentar compreender, 

pela observação da trama, como a tessitura foi feita. Esse processo faz - nos 

lembrar dos indicadores propostos por González Rey (2002, 2005). 

Julgamos que foi de suma importância nessa investigação, o estudo de 

caso com a análise particularizada da criança, na tentativa de explicar, como 

afirmamos anteriormente, que a doença não torna iguais todas as crianças às 

quais acomete, pois que cada uma reagirá de forma peculiar às imposições da 

patologia, de acordo com os sentidos subjetivos emergentes. 

Nessa perspectiva, considerar o aspecto subjetivo das diferentes formas 

de expressão dos sujeitos estudados permite investigar a interação desses 

sujeitos no âmbito escolar em sua inseparável unidade simbólico-emocional. 

Com isso, a tessitura dessa pesquisa se deu tendo como foco a 

significação do singular para produção do conhecimento, em uma relação de 

recursividade entre o individual e o social, esferas em que se produzem 

emocionalidades diferenciadas, de acordo com o momento da experiência 

subjetiva de cada participante da pesquisa. 
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4.1.2.  Percurso da pesquisa 

Quando estava realizando a pesquisa para obtenção do título de 

Especialista no curso de Especialização em Desenvolvimento Psicológico e 

Inclusão Escolar da Universidade de Brasilia, conheci aquele que viria a ser o 

meu sujeito: um menino de 12 anos de idade, aluno de uma escola pública do 

Plano Piloto de Brasilia, com diagnóstico de Anemia Falciforme. A pesquisa 

teve como título “A inclusão escolar de uma criança com doença crônica na 

visão da própria criança”. Foram muitos encontros realizados na sala de 

recursos pedagógicos da escola onde o menino estudava. Diante dos 

resultados alcançados, relacionados às mudanças de comportamento (do 

isolamento social para a interação com os colegas e com os professores, de 

uma postura passiva para a atitude de participação e reivindicação de espaços) 

por parte do menino, após nossas intervenções, a professora responsável pela 

sala de recursos daquela escola me procurou para que realizasse o mesmo 

trabalho com outro menino em outra escola, para onde ela havia se transferido. 

Assim cheguei a Paulo, sujeito nessa pesquisa de mestrado. 

Quanto à Anita, aconteceu de eu ser procurada por sua avó, que já 

conhecia havia alguns anos, para aconselhamento sobre aonde buscar 

atendimento/tratamento para os seus problemas escolares. Em vez de indicar 

algum endereço, marquei o primeiro encontro para conhecer melhor seu nível 

de conhecimentos, a fim de tentar traçar algumas estratégias de intervenção 

que a própria avó pudesse seguir para auxiliá-la com as tarefas escolares. 

Queria evitar que a menina fosse diagnosticada como deficiente intelectual. No 

primeiro encontro, percebi que seus conhecimentos estavam aquém do que se 

espera de uma aluna da 3ª série. Estabelecemos uma relação de compromisso 

mútuo. Ela queria aprender e eu queria evitar que ela fosse reprovada na 

escola e ainda fosse rotulada.  

Assim Anita foi escolhida como outro sujeito dessa pesquisa. 

Desta forma, de certa maneira despretensiosa, fomos nos encontrando, 

eu e os demais sujeitos desta pesquisa. Não buscamos os sujeitos para 

confirmar uma hipótese construída por uma posição teórica,  mas encontramo-

nos com os sujeitos e, na tentativa de auxiliá-los a solucionarem suas 

dificuldades, buscamos nas teorias que sustentam nosso pensamento, a base 



 

para uma intervenção. A partir daí, os instrumentos seriam escolhidos ou até 

mesmo, elaborados outros necessários à investigação. Não estávamos diante 

de um “objeto invariável já definido antes de o processo de pesquisa acontecer” 

(González Rey. 2005), mas diante de sujeitos que se revelam por meio dos 

sentidos subjetivos emergentes nas situações cotidianas e que não podem ser 

controlados. Se estivéssemos sob outra orientação epistemológica talvez 

encontrássemos dificuldade em lidar com essa configuração relacional, já que 

não houve a intenção da pesquisa em primeiro lugar, nem foram definidos a 

priori, os instrumentos de investigação, as variáveis a serem analisadas, 

tampouco as análises destas variáveis, mas tudo seria construído no processo 

relacional com os sujeitos, dentre os quais está o pesquisador. Na perspectiva 

de González Rey (2005), importante passo na investigação dos processos de 

subjetivação, além da adesão e do compromisso entre os sujeitos – reiteramos 

que o pesquisador é também sujeito da pesquisa – é a construção do cenário 

de pesquisa, definido por ele como “a fundação daquele espaço social que 

caracterizará o desenvolvimento da pesquisa e que está orientado a promover 

o envolvimento dos participantes na pesquisa” (p.83) 
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4.1.3. Participantes da pesquisa 
 

Os participantes da presente pesquisa, como já anunciado, foram duas 

crianças chamadas de Paulo e Anita, estudantes do ensino fundamental. Paulo 

matriculado na 5ª série, atualmente intitulada de 6º ano do ensino fundamental, 

e Anita matriculada na 3ª série do ensino fundamental. 

A fim de garantir o sigilo dos participantes, eles foram identificados por 

nomes fictícios. 

A seguinte tabela descreve as características mais significativas dessas 

duas crianças. Tais características foram observadas durante conversas 

informais com os familiares, e com os professores, bem como com as próprias 

crianças. 

ANITA – 9 ANOS PAULO – 14 ANOS 

É vaidosa com sua aparência. Gosta 
de apresentar-se arrumada, com as 
roupas em combinação, unhas 
pintadas, cabelos arrumados, 
calçados limpos. É calada e quando 
fala, caso perceba que a situação é de 
avaliação, a voz é quase inaudível. 
Caso a situação seja de descontração, 
brincadeira ouve-se melhor a sua voz. 
Se estimulada repetidamente, fala em 
tom audível. É insegura com relação 
às coisas que sabe. Se questionada, 
duvida das suas certezas. 

Vaidoso, bem humorado, sorridente, 
gosta de exibir roupas e calçados 
caros e “de marca”, também sente 
prazer ostentando carros (seja o carro 
da mãe ou mesmo taxi). Em casa é 
protegido pela mãe, recriminado e 
punido pelo pai e é próximo da irmã e 
do sobrinho. Na escola apresenta 
comportamento rebelde; é agressivo; 
responde mal às interlocuções 
(mandou a professora de ciências 
calar a boca); apresenta dificuldades 
de aprendizagem (muitas notas 1,0 
nas tarefas e provas); eleva facilmente 
o tom de voz em sala ou numa 
conversa; opta pela agressão física 
com facilidade, ao se encontrar em 
situação de conflito. 

Para garantir um maior entendimento dos núcleos de sentidos relativos a 

Anita e Paulo, apresentaremos uma breve contextualização das crianças em 

ambientes escolares e os aspectos gerais da interação social dos participantes 

 

.  



 

ANITA PAULO 

Ingressou na escola aos sete anos de 
idade. Viveu nas ruas com a mãe, que 
tem transtorno psiquiátrico não 
esclarecido, e os dois irmãos, um 
gêmeo com ela e o outro dois anos 
mais velho. Viveu em abrigo após ser 
resgatada das ruas pelo conselho 
tutelar. Hoje a avó tem a guarda 
provisória das três crianças. Chama a 
avó de mãe e refere-se à mãe pelo 
prenome.  
Na escola é desacreditada pelos 
professores. Segundo relato da avó, 
eles já sabiam desde o começo do 
ano letivo que a menina não avançaria 
para a série seguinte. Foi 
encaminhada para comprovação de 
impressão diagnóstica de deficiência 
mental. 

Ingressou na escola por volta dos 7-8 
anos de idade. Sofreu apenas duas 
expulsões porque a mãe conseguiu 
transferência antes que outros 
processos fossem concluídos.  
A primeira expulsão de uma escola 
aconteceu aos 10 anos de idade; 
experimentou várias repetências – 
uma vez a 3ª série, e duas vezes a 4ª 
série. Hoje, aos 15 anos, passou por 
sete escolas no DF. 
Sente prazer em instigar os colegas a 
criarem situações de constrangimento 
para as professoras, pelo simples 
prazer de fazerem-nas perderem o 
controle. 
Relata sentir prazer em ser 
“arrancado” de sala pelas professoras 
e em irritá-las. Segundo ele, bom é 
irritar as que ficam deprimidas, porque 
elas choram e se desesperam. 
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4.1.4. Instrumentos 
 

As pesquisas de bases positivistas compreendem o instrumento como 

ferramentas que produzem resultados finais (González Rey, 2002), no qual é 

considerado como a única via legitima para produzir informação na pesquisa. 

Essa forma de tratamento das informações é denominada de instrumentalismo. 

González Rey explica que; 
O instrumentalismo surgiu como uma necessidade derivada da busca 
pela objetividade, valendo-se da neutralidade como princípio reitor do 
uso de instrumentos, por serem estes usados como mediador da 
relação do pesquisador com o sujeito pesquisado, eliminando as 
“distorções” que podem aparecer como resultado do contato subjetivo 
pesquisador-pesquisado. (p.38) 

 

Nessa perspectiva, os instrumentos apresentam uma definição 

comportamental que considera a psique como um conjunto observável através 

do comportamento, dessa forma omite as dimensões de sentido e de 

significação dos sujeitos estudados. 

Nesse processo, as respostas encontradas nos instrumentos são 

assumidas de maneira acrítica, naturalizados como verdadeiros e utilizados 

numa perspectiva descritiva. 

O instrumentalismo direciona a uma omissão da comunicação que, 
por sua vez, omite o outro como sujeito estudado, dificultando 
demasiadamente sua expressão autêntica, convertendo, assim, o ato 
instrumental da aplicação de um instrumento em um momento formal 
de respostas dadas a perguntas que podem não ter nenhum sentido 
para quem as responde, fator esse que, apesar de todos os controles 
impostos pelo instrumentalismo, ninguém controla. (GONZÁLEZ REY, 
2005, 42) 

 

Partindo das premissas fundamentadas na Epistemologia Qualitativa, 

a idéia de instrumento é modificada. Com isso, o instrumento é uma ferramenta 

interativa, pois a pesquisa converte-se em um processo de comunhão que se 

organiza progressivamente e permite a expressão qualitativa dos sujeitos. 

Assim, uma das funções importantes dos instrumentos é envolver as 

pessoas emocionalmente, o que facilitará a expressão dos sentidos subjetivos. 

A ruptura com a epistemologia estímulo-resposta faz com que 

reivindiquemos em nossa metodologia, os sistemas conversacionais, os quais 



 

permitiram deslocar-me do lugar de inquiridora para formular uma dinâmica 

conversacional que implicou os participantes com naturalidade e autenticidade 

na produção de um tecido de informação. 

Quanto aos instrumentos que foram utilizados nesta pesquisa, 

buscamo-los dentre os que foram descritos por González Rey. Pensamos para 

uma primeira abordagem com os sujeitos, a conversação, por meio da qual 

estabelecemos um espaço de diálogo, criamos vínculo a partir de uma relação 

de confiança. Esta abordagem é definida por González Rey (2005) como: 

[…] um processo cujo objetivo é conduzir a pessoa estudada a 
campos significativos de sua experiência pessoal, os quais são 
capazes de envolvê-la no sentido subjetivo dos diferentes espaços 
delimitadores de sua subjetividade individual. (p.126). 

 

Nessa perspectiva, consideramos esse instrumento um importante 

recurso, uma vez que possibilita à pessoa falar descontraidamente, sem um 

roteiro com perguntas orientadoras, sobre si, a doença, suas expectativas com 

relação ao futuro, e o que mais quis introduzir nesse espaço dialogal.   

Outro instrumento importante capaz de nos trazer mais informações 

sobre os sujeitos foi o complemento de frases, que apresenta indutores curtos 

a serem preenchidos pelos sujeitos. Sobre os indutores, o autor explica que:  

Os indutores são de caráter geral e também podem referir-se a 
atividades, experiências, ou pessoas, sobre as quais queremos que o 
sujeito se expresse intencionalmente (idem, p.57). 

 

Utilizamos ainda, nessa intervenção o conto e reconto, uma técnica de 

contação de histórias que abre espaço para que a reflexão acerca do assunto 

que se quer abordar e que necessariamente, estará presente na história 

escolhida. Escolhemos para contar a Alegoria da caverna tal como relatada por 

Platão no livro VII de A República, por servir como modelo de pessoas que 

estão presas a crenças adquiridas, que não se percebem como capazes de 

assumir o controle, a autoria, a condição de sujeito que escolhe se libertar e 

correr os riscos de quem abandona a tutela da obediência para se tornar 

autônomo. Reli a Alegoria, e estudei-a buscando compreender o sentido do seu 

ensinamento, tentando experimentar as sensações que o sujeito poderá 
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posteriormente experimentar também, que poderão ser evidenciadas no 

reconto feito por ele. 

Após esta reflexão inspirada na atividade do reconto, outro instrumento 

que nos auxiliou foi o diário de vida. Nele o sujeito registrou todos os fatos 

importantes acontecidos no seu dia, e todos os sentimentos experimentados. 

Esclarecemos que o diário de vida foi utilizado apenas por Paulo, pois Anita no 

momento da pesquisa, não dominava o processo de escrita alfabética. 

Para isso, sugerimos que Paulo deveria prestar atenção a todos os seus 

sentimentos, bons ou ruins, e tudo o que lhe causasse alegria ou incômodo 

desagradável deveria ser considerado. O alcance desse instrumento é que, à 

medida que registramos um sentimento que nos incomoda, os efeitos 

desagradáveis, como querer agredir alguém que nos dirigiu uma ofensa, vão 

sendo minimizados, como se pudessem ser digeridos, e os sentimentos bons, 

de alegria, podem ser prolongados. Não substitui, mas se aproxima muito da 

ação de compartilhar com alguém.  



 

Capítulo 5: 

A dialogicidade e a qualidade das interações no contexto escolar 

O diálogo, primeiro passo para acessarmos os núcleos de sentido de 

qualquer pessoa, e espaço imediato para garantirmos a qualidade das 

interações, configura-se, no contexto escolar, como autoritário e unidirecional, 

portanto, não participativo (GR, 1995). Os alunos, de tanto ouvirem que são 

incapazes, terminam convencendo-se de sua incapacidade, produzindo a cada 

dia, frieza e desinteresse, num movimento onde o aprender relacionado ao 

conteúdo escolarizado é-lhes roubado não se concretizando como 

oportunidade de desenvolvimento. 

Podemos reconhecer as implicações desse fato quando percebemos, no 

curso das interações com os sujeitos da pesquisa, que várias vezes 

demonstraram não serem sujeitos do pensamento, pois a repetição da situação 

de ser-lhes roubado o aprender, não possibilita criar novas palavras ou ter voz 

singularizada. Sobre isso, González Rey (2004), afirma que: 

“Se a pessoa não se transforma em sujeito do processo de aprender, 
ela não produzirá sentido com relação ao que aprende, e o 
aprendizado passará a ser uma atividade cognitiva formal. Considerar 
o aluno como sujeito do processo educativo significa permitir-lhe o 
espaço para que sejam colocadas a dúvida, a contradição e a 
polêmica na sala de aula, reconhecendo, assim, a legitimidade de seu 
pensamento e de sua capacidade criadora. Isso gera processos de 
sentido que irão influenciar seu desenvolvimento de forma geral”. (p. 
136). 

Nesse sentido, o sujeito se expressa na legitimidade do seu 

pensamento. Na escola, ao contrário, cabe aos alunos dizerem apenas aquilo 

que consta no arcabouço do seu universo reprodutor. Aprender, portanto, 

resume-se apenas a repetição de conteúdos informados nas aulas. 

Na tentativa de compreender melhor essa realidade, a qualidade das 

interações na relação professor-aluno aparece nesse estudo como um 

elemento importante que nos leva à construção de informações singularizadas, 

o que pode ser observado na expressão de Paulo ao conversarmos sobre uma 

situação conflituosa entre ele e a professora, conforme relato a seguir: 

A pesquisadora, sabendo que havia ocorrido importante desentendimento entre 

o aluno e a professora, onde o aluno a agrediu com palavras e deu sinais de 

que poderia mesmo chegar à agressão física, pergunta: como começa esse 
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desentendimento entre você e a professora? O que acontece para você 

começar a desafiá-la? 

  

Aluno: quando a professora está dando a matéria, às vezes eu não entendo o 

que ela está explicando. 

P: aí você pede para ela explicar novamente, não é? 

A: não, porque se eu perguntar ela vai dizer que eu não estava prestando 

atenção, e mais não sei o que... 

P: porque você acha que ela vai dizer isso? 

A: não sei não, mas eu penso que é assim que vai acontecer. 

P: e aí, o que você faz, fica com a dúvida? 

A: não... quer dizer...fico....porque eu pergunto para algum colega, mas eles 

não sabem me explicar. Aí eu fico assim mesmo, sem saber, né? 

P: como é essa certeza que você tem que a professora vai dizer que você não 

estava prestando atenção. Não entendi de onde ela vem. O que é isso e o que 

você sente quando isso acontece? 

A: ah, eu fico olhando para ela querendo perguntar, mas aí eu começo a sentir 

e a pensar que ela vai dizer que eu não presto atenção, que eu não to nem aí e 

tal. Aí, quando eu penso isso, vou ficando com raiva e a raiva vai crescendo. Aí 

eu pergunto pro colega do lado. Quando a professora me vê perguntando, ela 

me manda prestar atenção em vez de ficar falando com o colega. Aí eu mando 

ela calar a boca e descarrego toda a raiva em cima dela. Aí eu fico calmo. Mas 

aí quem fica nervosa e com raiva é ela. Aí ela manda de novo chamar minha 

mãe e meu pai no colégio. Minha mãe não tem tempo pra ficar vindo à escola, 

meu pai muito menos. 

Podemos observar nesse trecho de uma conversação, que o papel da 

professora se resume à tarefa de transmitir os conteúdos, o que pode ser 

indicador de que os professores se constituem reproduzindo os modelos que 

tiveram em sua trajetória estudantil, ou seja, na formação profissional e até 

mesmo antes. Dessa forma, podemos entender que se o professor é o 

transmissor de conhecimento, o aluno é, então, considerado nessa relação, 

como o receptor passivo de informações. 



 

Essa forma de compreender o ato de ensinar e aprender e o processo 

de comunicação que envolve esse ato foram denunciados por González Rey 

(1995) ao afirmar que “entretanto, o afeto, a aceitação, a ternura e o diálogo, 

não são, ainda hoje, características essenciais da instituição escolar” (p.1). 

Convém salientar que a escola tem como prática principal a transmissão 

de conteúdos desconsiderando o fator comunicação como base para o 

processo de ensinar e aprender. Sobre isso, encontramos a advertência de 

Tacca (2006) de que o ensinar e o aprender só acontecem na possibilidade de 

haver comunicação entre ao pares, onde um se esforça constantemente para 

compreender o pensamento do outro. A autora afirma que: 

“Interessa considerar que ensinar e aprender só acontecem na 
possibilidade de haver comunicação entre as partes envolvidas e, da 
mesma forma, na necessidade de reciprocidade e confiança mútua, 
na verdadeira intenção de compreender o pensamento do outro, o 
que se entrelaça com sua base afetivo-volitiva. É para que apareça 
esta possibilidade que evidenciamos  a necessidade do diálogo, de 
processos comunicativos abertos que permitam negociações e 
ajustes quanto aos objetivos a serem alcançados. Para integrar os 
aspectos motivacionais de alunos e professores torna-se 
imprescindível uma relação pedagógica de confiança e 
responsabilidade mútua, em uma constante produção de sentido, 
avançando-se para o desenvolvimento da subjetividade de cada um” 
(p. 66) 

Na análise das expressões de Paulo percebemos inexistência de uma 

relação de confiança entre ele e a professora, fato que contribuiu para fragilizar 

a relação pedagógica, bloqueando a possibilidade de negociação e ajustes 

quanto aos objetivos a serem atingidos e às estratégias que deveriam ser 

criadas para o logro do êxito.  

Da mesma forma, podemos pinçar episódios da investigação com Anita 

que corroboram essa falha comunicacional submetendo o indivíduo ao niilismo 

no contexto escolar que deveria ser ambiente favorecedor da capacidade de 

expressão e de afirmação do sujeito. Anita freqüenta a escola, mas não faz 

parte do grupo de alunos que questiona, que tem dúvidas e faz perguntas, 

enfim, do grupo dos alunos que tem representatividade, que se manifesta na 

sala de aula. Por ser, ao contrário de Paulo, uma aluna comportada, que não 

incomoda, não causa problemas, fica lá, sem incomodar e sem ser incomodada 

para a aprendizagem. Algumas situações descobertas nos nossos encontros 

avalizam essa nossa impressão, como nos episódios:  
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Episódio 1: 

Solicitei que Anita identificasse e circulasse as vogais em um texto, atividade 

na qual a menina não apresentou bom desempenho e descobrimos que a 

causa era a não diferenciação entre “letra” e “palavra”. Enquanto explorava o 

texto, a menina espirrou e eu exclamei: saúde! Ela sorriu e perguntou por que 

se diz isso quando uma pessoa espirra. Expliquei que estamos desejando que 

a pessoa tenha saúde, porque o espirro pode ser sinal de doença como alergia 

ou gripe. Ela sorriu. Aproveitei o momento para levá-la a escrever uma nova 

palavra. Perguntei: de que letras precisamos para escrever a palavra saúde? 

Anita: pensou, olhou-me e começou: c – a – u – d – e. Está certo tia? Expliquei 

a diferença de sons com c+a; s+a, no começo e no meio das palavras. Após 

esse exercício, ela reescreveu a palavra, desta vez s – a – u – d – e. 

Continuei nessa atividade e disse que ela poderia ter espirrado em decorrência 

do clima seco. Perguntei-lhe o que devemos fazer quando está muito seco?  

Ao que ela prontamente respondeu: beber água. Eu tenho até uma garrafinha 

para carregar com água na mochila. Então eu propus: vamos escrever a 

palavra água? O que precisamos agora? 

Anita: a – (...) parou, pensou, e perguntou: como mesmo tia? 

Pesquisadora: repeti bem devagar (várias vezes): á g u a. O que falta nessa 

palavra? Repito a palavra. 

Anita, então, escreve q – u, e apaga. Escreve g – u, e apaga novamente. 

Escreve g – a, depois g – u. 

Apanhei então uma caixa onde havia letras e números de madeira com os 

quais passaremos a trabalhar, a construir as palavras. Ao ver que ela gostou da 

“brincadeira”, aproveitei e sugeri que disséssemos os nomes das letras e dos 

números à medida que fôssemos retirando-os da caixa. Assim fizemos e 

descobri então sua dificuldade para diferenciar as letras H- Q – G – J. Depois 

de separados letras e números disse-lhe que encontrasse as letras que 

formavam a palavra ÁGUA. Ela escolheu A – Q – U – H – A. Pedi que 

soletrasse a palavra que acabara de escrever. Ela soletrou corretamente. 

Passou então a procurar a letra L. Perguntei-lhe o que faria com essa letra, 



 

onde a colocaria. Ao que ela respondeu: depois desse a (apontou para o 

segundo a). 

Perguntei: como começa a palavra? Ela respondeu: com a. E como termina? 

(sempre repetindo a palavra, a cada indagação). Resposta: com a. 

Coloque então na mesa as duas letras, a do começo e a do fim. Ela colocou as 

duas letras a. Se essas são as letras do começo e do fim da palavra, o que 

falta aí no meio? Novamente repeti a palavra. Ela então falou “gu”. Assentei 

com a cabeça e ela buscou as duas letras que completariam a palavra. Trouxe 

então q – u. Ela, dando sinais de insegurança, perguntou: tá errado tia? 

Não disse que estava certo nem que estava errado, ao contrário, falei mais 

uma vez a palavra e pedi que repetisse alto á – gu – a. Então passei a falar os 

sons das letras separadamente, a fim de fazê-la compreender porque uma e 

não outra, ou porque g e não q. Depois de algumas repetições, de olhos 

arregalados, ela pega rapidamente a letra g e coloca na palavra e diz que 

entendeu porque g e não q. Dá demonstração de farta alegria nesse momento. 

Paramos aqui e fomos à cozinha fazer pipoca doce no microondas, a pedido de 

Anita. 

Episódio 2: 

Após a descoberta da incapacidade de Anita para identificar elementos 

diferentes, as letras e as palavras, pensei numa atividade que poderia ajudá-la 

nessa compreensão. Minha intenção era partir de um texto e trabalhar, com 

sílabas impressas em pequenos cartões, a formação de palavras nele contidos. 

O texto escolhido foi a história infantil “O presente”. A história é sobre um 

menino que ganha uma capa de chuva, um guarda-chuva e um par de 

galochas, e fica torcendo para que tenha logo um dia chuvoso a fim de poder 

estrear seus presentes. Contei-lhe a história, e ela prestou atenção, por gostar 

de ouvi-las. Passamos à atividade. No entanto, fui surpreendida por algumas 

questões, que mudaram o rumo do que estava planejado: 

1- Ela não conhecia “galocha”- divertiu-se com essa palavra, riu muito repetindo-a 

– e “capa” como vestimenta – para ela, capa é “de disco, de caderno, de livro”. 
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2- Não compreendeu o desejo do menino de que chovesse (para que ele pudesse 

usar os presentes). 

3- Não compreendeu o fato de as nuvens ficarem cinza antes de chover. Ela não 

sabia que as nuvens são brancas quando o dia está ensolarado e ficam cinza 

antes de chover. Ficou visivelmente surpresa com a informação. 

4- Não conhecia a palavra “tempestade”, só conhecia “chuva”. Demonstrou 

surpresa e achou engraçado ter mais de um nome para o fenômeno climático. 

Ficou por algum tempo observando o céu, como quem observa nuances de 

alguma cor pela primeira vez. 

5- Não compreendeu a expressão “borda do guarda-chuva”. Mais uma descoberta 

da qual achou graça. 

6- Também não compreendeu a metáfora “pinguinhos de água caindo dos olhos”. 

Demorou um tempo até que compreendesse que tratava de lágrimas. Cabe 

ressaltar que desconhecia a palavra “lágrima”. Fez expressão de surpresa e 

dúvida ao ouvir a palavra, que repetiu insegura: “lá-gri-ma”. Perguntei então 

como se chama o que lhe acontece quando chora. Sua resposta me causou 

surpresa e uma certa compaixão: “não sei, nunca reparei, mas quando estava 

lá no abrigo, eu chorava de noite, escondida, e molhava o travesseiro”. 

Estes episódios da história de Anita nos revelam e alertam para o fato de 

existirem crianças na escola que não estão aprendendo pela falta de um 

elemento simples, porem crucial, para a aprendizagem: a vivência. Algumas 

crianças não têm, na família, a comunicação que possibilita que vivenciem as 

situações cotidianas que são a base para a apropriação dos conceitos 

espontâneos, como já citado acima, em Vigotski. A escola, por não estar atenta 

a essa situação, reforça-a quando deveria esforçar-se para incrementar a 

comunicação entre as crianças e destas com os adultos a fim de possibilitar a 

emergência das dúvidas e curiosidades, trazendo à tona a necessidade do 

diálogo e da investigação, movimentando assim a imaginação das crianças, 

levando-as a investigarem os fatos em busca de respostas. Encontramos nas 

palavras de Tacca (2006), sustentação para essa afirmação, conforme 

transcrevemos a seguir: 



 

 “As relações sociais projetam a força de motivos e necessidades dos 
sujeitos, o que nos remete ao entendimento da unidade cognição-
afeto, sem o que a aprendizagem não se estabelece. Experiências e 
vivências pessoais tornam-se integradoras dos processos de 
aprendizagem e desenvolvimento, no que nos aproximamos da 
compreensão da produção, sentido subjetivo contínuo do ser 
humano” (p. 60). 

 

A autora segue alertando para o fato de que: 

“O estudo dos processos comunicativos imbricados nas relações 
sociais não tem recebido a devida atenção como direcionador dos 
processos de significação da aprendizagem e nos seus impactos na 
constituição subjetiva dos sujeitos. A aprendizagem compreendida 
como uma função do sujeito integral (e não só cognitivo) ainda não 
tem uma compreensão adequada de modo a trazer mudanças nas 
formas como se planeja e se realiza o ensino” (idem) 

 

A vivência roubada, no caso de Anita, se manifesta de uma forma que 

nos causa um sentimento próximo da dor física, ao constatarmos que uma 

menina de nove anos de idade não sabe sequer a data do seu aniversário, 

conforme verificamos no fragmento transcrito:  

Pesquisadora: que dia é o seu aniversário? O meu é dia 17 de abril. 

Anita: o meu é domingo 

Pesquisadora: domingo que vem? 

Anita: não. Não nesse domingo que vai chegar. É outro domingo. 

Pesquisadora: (sem compreender muito bem) outro domingo? Mas que dia? 

Anita: ué tia, domingo. Não entendeu? 

Pesquisadora: acho que não entendi bem, me explica. Em que domingo é o 

seu aniversário, porque eu quero ir lá à sua casa comer bolo. 

Anita: ah, eu não sei, vou perguntar pra minha mãe, mas meu aniversário 

sempre é domingo, o do meu irmão também. 

Ela identifica o dia do aniversário – domingo – pois a mãe (avó) combina com 

as crianças que no domingo fará a comemoração, e também pelos símbolos 

utilizados no festejo, como bolo, balões, refrigerantes e os convidados da festa, 

mas não é capaz de identificar essa data sem a ajuda mediática destes 

elementos, o que não é comum em crianças da sua idade, que geralmente 

respondem com segurança à pergunta “qual é o dia do seu aniversário?”. Ou 

seja, ela reconhece o vocábulo “aniversário”, e sabe que a ele juntam-se 

elementos que compõem um cenário, a festa. No entanto, não é capaz de se 
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apropriar da idéia representada por essa palavra, de operar significativamente 

com ela. A palavra não a leva a uma idéia, apenas designa ou descreve a 

experiência concreta. Vigotski (2004) afirma que 

“todas as funções psíquicas superiores têm como traço comum o fato 
de serem processos mediatos, melhor dizendo, de incorporarem à 
sua estrutura, como parte central de todo o processo, o emprego de 
signos como meio fundamental de orientação e domínio nos 
processos psíquicos. 
 No processo de formação dos conceitos, esse signo é a 
palavra, que em princípio tem o papel de meio na formação de um 
conceito e, posteriormente, torna-se seu símbolo” (p. 161). 
 

Para Anita, parece que isso não é verdadeiro. É como se cada palavra se 

esgotasse ao ser pronunciada, não levando a nenhuma outra idéia. A palavra 

não representa um conceito. Mas sabemos ainda apoiados nas idéias de 

Vigotski, que  

“É precisamente com o auxílio dos problemas propostos, da 
necessidade que surge e é estimulada, dos objetivos colocados 
perante o adolescente que o meio social circundante o motiva e o 
leva a dar esse passo decisivo no desenvolvimento do seu 
pensamento” (p. 171).  

E ainda: 
“onde o meio não cria os problemas correspondentes, não apresenta 
novas exigências, não motiva nem estimula com novos objetivos o 
desenvolvimento do intelecto, o pensamento do adolescente não 
desenvolve todas as potencialidades que efetivamente contém ou 
chega a elas com um extremo atraso” (idem) 

 

Paulo era agressivo, falava alto, afrontava as pessoas e esse 

comportamento, de certa forma, revela sua luta por um espaço ao mesmo 

tempo em que chama atenção para si, mobilizando as pessoas em busca de 

solução. Anita, ao contrário, com seu comportamento silencioso, que “não dá 

trabalho”, beira a invisibilidade na sala de aula, não reivindica para si a 

necessidade de ser percebida na sua deficiência. Sim, de-fi-ci-ên-cia. Se esta, 

como afirma Vigotski, não nasce do defeito, como uma condição primária, mas 

antes, é condição secundária, reflexo da forma como o meio social trata a 

pessoa com o defeito, no caso dessa menina, o meio social que a cerca, com 

sua indiferença, a está levando a situação de deficiente.  

Paulo freqüentava o hospital, comparecia às consultas e seguia os 

tratamentos indicados pelos médicos sem compreender os motivos pelos quais 

aquilo era importante. Percebemos, entretanto, que suas limitações físicas e as 



 

modificações em seu corpo o incomodavam a ponto de levarem-no a 

desenvolver comportamentos de inadequação social, que acreditamos 

nascerem do seu sentimento de inferioridade com relação aos colegas. Esses 

comportamentos são identificados nos trechos retirados de um encontro 

quando nos relatou a sua satisfação em dar demonstrações de superioridade:  

1- “Orgulha-se de dizer que a mãe sempre o levou e buscou na escola 

de carro “zero”. Nas vezes em que não estava de carro, ela o levava 

de táxi, mas nesse caso, o carro deveria ser “zerado”. Ele escolhia o 

carro mais novo, não queria taxi velho. Diz que é bom ser observado 

pelos outros quando chega de carro novo ou de taxi bonitão. Todo 

mundo fica olhando e respeita você. Também é bom mostrar que tem 

celular novo e caro, os baratinhos são “páia”, e roupa boa e tênis 

bonitão”.  

2- “Sente prazer em instigar os meninos a provocarem as professoras 

só para vê-las perderem o controle. “Principalmente as que ficam 

deprimidas”-afirma ele. Sente prazer em ser “arrancado” da sala pela 

professora e levado à direção. Sente-se importante diante dos 

colegas e da própria professora”. 

Nesta situação, o ponto de mudança, a nosso ver, era levá-lo a 

compreender as mudanças físicas e psíquicas oriundas da doença que 

acometia seu organismo, e a importância de sua participação no processo de 

tratamento dessa doença e de suas consequências. Acreditávamos que, 

compreendendo o que se passava no seu corpo, o menino poderia adotar 

atitudes que contribuíssem para prevenir pioras e até levá-lo à melhoras do seu 

quadro de saúde, ainda, encontrar caminhos alternativos para realizar 

atividades esportivas ou outras que tiveram que ser interrompidas pelas 

limitações físicas. De fato, isto feito, o comportamento hostil com relação às 

chacotas e provocações pode ser modificado, como observamos no fragmento: 

Pesquisadora: E então, como foi no hospital? 

Paulo: Legal. Mas eu fiquei nervoso. Fiquei com medo de perguntar, de parecer 

burro. Mas eu perguntei e eles me explicaram. O médico me levou num lugar 

onde faz os exames, me mostrou os aparelhos, até a oficina eu visitei, onde 

fazem as cadeiras de roda.  
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Pesquisadora: Como foi essa experiência? Como você se sentiu sendo tratado 

assim? 

Paulo: Importante. Eu me senti importante. 

Pesquisadora: Como começou a conversa? A primeira coisa que você 

perguntou e não entendeu e teve que perguntar de novo. Como foi? 

Paulo: Ah, eu perguntei por que a minha pele e assim. E o médico falou que o 

nome disso e ictiose (olhou no papel) e explicou que e uma doença da pele que 

não tem cura, mas tem controle. Disse que essa síndrome que eu tenho, herdei 

dos meus pais, porque eles são primos. Eu e minha irmã temos a mesma 

doença, que não tem cura, mas podemos viver bem com os cuidados e os 

tratamentos. Eu perguntei pra ele sobre a cadeira de rodas, por que uma vez 

eu os ouvi falarem pra minha mãe que eu iria pra cadeira de rodas. Ele disse 

que isso é da doença, mas se eu fizer os exercícios direitinho e o tratamento 

pode ser que eu não precise dela. 

Pesquisadora: O que você achou dessa noticia? Você tinha preocupação com 

a cadeira de rodas, né? 

Paulo: Ah, eu tinha medo, né? Já pensou, ficar aleijado, na cadeira de rodas, 

deve ser muito ruim. Mas agora eu sei que posso não ter que ficar na cadeira. 

Pesquisadora: O que você achou desse acontecimento no hospital? Foi 

importante pra você saber das coisas, mudou alguma coisa? 

Paulo: Ah, eu já devia ter perguntado essas coisas. Agora falei pra minha mãe 

que ela não precisa mais ir comigo. Eu vou ao hospital sozinho. Agora eu já sei 

das coisas lá. 

Essa não foi a única mudança importante. Segundo relato da professora 

da sala de apoio, Paulo havia se tornado uma pessoa mais calma, um aluno 

que faz perguntas, que espera sua vez na fila, que reivindica seus direitos sem 

agressão aos outros.  

 No dia 22 de dezembro recebi um telefonema da professora Ruth. Ela estava 

com o aluno e os resultados das provas. Estava muito feliz, pois Paulo havia 

sido aprovado em todas as matérias com nota superior à média esperada (se 

não alcançasse 5,0 não passaria para a série seguinte. Passou com 7,0). 

Disse-me também que, além das tarefas domésticas que assumiu, ele agora 

cuidava do sobrinho para a irmã ir aos tratamentos e às consultas médicas.  



 

No caso de Anita, antes da recuperação de conteúdos escolares a fim de 

que ela se aproxime das crianças de sua idade, julgamos fundamental 

restabelecer a conexão com o mundo cultural, ajudá-la a recuperar ou adquirir 

a vivência cotidiana. Mais do que ir à escola, essa menina precisa ir aos 

lugares, explorar os espaços onde a cultura se constrói, onde “as coisas 

acontecem”. Ela precisa de interlocutores que a façam pensar sobre quando, 

como, onde e por que “as coisas acontecem”. Podemos dizer que Anita precisa 

aprender de maneira artificial o que outras crianças aprendem de maneira 

natural, nas oportunidades que têm de experimentar a vida, sendo instigadas 

às dúvidas que as levarão às descobertas. Nossa crença encontra respaldo na 

afirmação de González Rey (1995): 
“Nos sistemas de atividade e comunicação em que o sujeito se 
desenvolve, criam-se as necessidades para estimular ou não as 
potencialidades subjetivas da personalidade. O sujeito vai 
configurando sua subjetividade sobre a base daquilo que necessita 
para individualizar sua expressão e alcançar seus objetivos. O meio 
não participativo, substitutivo da responsabilidade individual, não 
estimula o desenvolvimento da personalidade, ao contrário, o 
bloqueia e induz passividade, conformismo, reprodução e 
insegurança”. 
 

O comportamento relatado de Anita é excelente ilustração da fala do 

autor. O meio não participativo, a falta de situações que exigissem dela a 

responsabilidade individual à qual se refere González Rey, levaram-na a nosso 

ver, a uma configuração subjetiva de não reação, de passividade e de 

insegurança com relação às suas capacidades, ainda que mínimas. Paulo, ao 

demonstrar insatisfação, ao responder com agressividade ao preconceito 

sofrido e às suas dificuldades de lidar com o defeito físico, incomoda o meio, a 

escola, chamando atenção para si. Desta forma, reivindica que se tomem 

providências no sentido de, ao tentar mudar seus comportamentos negativos, 

auxiliá-lo a mudar a si mesmo, a constituir uma nova configuração subjetiva. Já 

Anita, em sua invisibilidade, em sua mudez, não incomoda os que com ela 

convivem e se perde no seu assujeitamento.  
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Conclusão: 

Algumas considerações sobre ser, aprender e aprender a ser 

“Eu não sei o que é que os outros pensarão lendo isto; mas acho que 
isto deve estar bem porque o penso sem esforço (...) porque o digo 

como as minhas palavras o dizem”. 

Alberto Caeiro 

  

 O título deste trabalho não foi escolhido randomicamente, mas encerra 

em si a nossa crença mais profunda na condição inalienável que todos nós 

temos de aprender. Acredito de fato que cada um de nós vem ao mundo 

trazendo o dom de ser capaz, de ser feliz. É ele que nos move, nos inquieta e 

nos impulsiona nas descobertas mais simples que servirão de base para as 

aprendizagens mais complexas. Nas conversas com as crianças, sujeitos 

nessa pesquisa, fica claro para nós que, embora suas histórias sejam 

diferentes, ambas muito cedo foram levadas a experimentar situações 

complicadas para pessoas da sua idade. Aprenderam a buscar alternativas que 

possibilitassem a sua sobrevivência, aprenderam a não desistir, a insistir, a 

inventar, a encontrar caminhos para vencer. Apesar disso, também foram, 

ambas, julgadas pela escola, incompetentes para aprender, deficientes. 

Ao chegar ao final desse texto, estou certa de que os sujeitos dessa 

pesquisa me despertaram para pensar a respeito do que tem sido feito pela 

escola em nosso país com relação ao que e como ensinar, de como as 

crianças têm sido vistas nos seu processo de escolarização. Sei que é 

redundante a afirmação de ensino padronizado, de avaliação classificatória, 

assim como não direi nada novo ao afirmar a necessidade de mudanças no 

ensino. Embora nada, ou quase nada tenha sido ainda realizado nesse sentido, 

essas afirmações são repetitivas e já não ecoam mais.  

Por esse motivo, desejo seguir investigando as particularidades de cada 

criança, como se constitui sua subjetividade e que elementos não podem 

deixar de fazer parte do universo da criança a fim de que ela alcance o 

desenvolvimento psicológico saudável. Mas principalmente, interessa-me ser 

útil no resgate das crianças que já se encontram em desvantagem com relação 

aos seus coetâneos, aquelas que já receberam o rótulo de crianças que têm 



 

dificuldades de aprendizagem. Interessa-me ajudar essas crianças a 

encontrarem os caminhos subjetivos que as faça redescobrir o seu dom de ser 

capaz, de ser feliz. 
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Anita 

 
Nove anos de idade; gêmea de um irmão e tem um irmão mais velho, com 11 

anos de idade. Mora com a avó, a quem chama de mãe e com os irmãos. A 

mãe biológica vive na Bahia. Os pais das crianças são desconhecidos. A 

menina está matriculada no terceiro ano, o que está de acordo com a idade 

cronológica, mas não tem domínio dos conteúdos da série. Segundo relatos da 

avó, a escola se queixa de que a menina é dispersa, desatenta, 

desinteressada, e que não aprende ou por apresentar esse comportamento, ou 

ainda, esse comportamento é derivado de deficiência mental. Foi encaminhada 

para avaliação neurológica e psicológica, nada sendo encontrado. Está 

marcada para ficar retida nessa série. 

História de vida: a mãe sofre de doença psiquiátrica não esclarecida (laudo 

assinado pelo psiquiatra com essa impressão diagnóstica). A explicação que 

recebemos da avó da criança, que por sua vez recebeu do psiquiatra do 

HRAN, que acompanhava a paciente, foi de que esse transtorno, que não é 

raro, está ligado a uma falha elétrica no cérebro, e causa interrupção na 

conexão com a realidade, ou seja, a pessoa em determinado momento, perde 

o controle de si e da situação e se perde no mundo, vagando sem rumo 

definido, sem se dar conta de onde deveria estar ou para onde deveria se 

dirigir. 

A paciente teve vários destes lapsos. Em dois destes episódios, engravidou na 

rua, sem que pudesse depois dizer nada sobre o pai das crianças. Em outros 

dois sofreu agressões graves – num deles teve o corpo queimado. Atiraram-lhe 

thiner e atearam fogo, enquanto ela dormia abrigada numa marquise. Em outro, 

foi empurrada do terceiro andar de um prédio em obras enquanto dormia. Ao 

retornar à realidade, sempre telefona para a mãe, que nos casos das 

agressões, só ficou sabendo quando ela já estava no hospital, levada pela 

polícia ou por outros moradores de rua. 

A mãe da paciente relata ser ela uma pessoa dócil, amorosa e que cuida bem 

das crianças. O que pude confirmar em visita feita a casa em período de boa 

saúde da paciente. Numa das “crises”, a mãe de Anita saiu de casa com as 

crianças e desapareceu. Saiu para ir à rua paralela à sua, levar as crianças 

para brincarem com a sobrinha, filha do irmão mais velho. Desapareceu por 
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alguns meses. As crianças viveram na rua, mendigaram, até que foram 

recolhidas ao abrigo Nosso Lar pelo conselho tutelar. As crianças se lembram 

com muita tristeza desse período do abrigo, dizem que foram muito maltratadas 

lá. 

A mãe necessita de tratamento ininterrupto, com uso de medicação, segundo a 

psiquiatra que a acompanhava no HRAN – Hospital Regional da Asa Norte / 

Brasilia, mas durante o período em que o hospital ficou sem essa especialidade 

médica, nenhum clínico renovou a receita dos remédios. Inclusive, um dos 

médicos a quem a mãe da paciente apelou por uma prescrição, disse na 

presença da paciente, que ela era um perigo para si mesmo, para as crianças e 

para a mãe, e que ele recomendava a internação no HPAP – Hospital de 

Pronto Atendimento Psiquiátrico / DF. Não deu a receita e ainda, afastou a 

paciente, que nunca mais quis voltar ao hospital, com medo da internação. 

A mãe da paciente, que é hipertensa e asmática, está se recuperando de 

câncer no pulmão, o que lhe custou a retirada de ¼ de um dos órgãos, e tem 

fibromialgia. Apesar da saúde frágil, precisa trabalhar para garantir o sustento 

da família. Trabalha como passadeira de roupas e vende Avon e similares. As 

crianças vão para a escola pela manhã e à tarde ficam sós em casa até a noite, 

quando a avó retorna. 

Anita é uma menina meiga, de fala quase inaudível, que tem medo de errar 

sempre que responde o que lhe é perguntado. Gosta de música, de histórias, 

de jogos, e de comer. Nunca recusa um lanchinho. Mal reconhece as letras do 

alfabeto. Repete-as em sequência, mas tem dificuldade para reconhecê-las 

separadamente, fora da ordem. Não reconhece a diferença entre letra, sílaba e 

palavra. Sua consciência fonológica é precária. Avançando na intervenção, 

descobrimos que ela também não reconhece a diferença entre dias da semana 

e meses do ano. Não conhece os dias e os meses pelos seus nomes e não 

sabe o dia do seu aniversário. Sobre isso, vale a pena relatar com mais 

detalhes. Perguntei a Anita quando era o seu aniversário. Ela me respondeu: “é 

domingo”. Então exclamei: “qual domingo, o próximo, domingo que vem?”. Ela 

sorriu e disse: “não esse que vem, outro”. Interessada em saber o dia certo, 

insisti: “mas qual, algum domingo desse mês?”. Ela então ficou séria e disse: 

“sei não se é esse mês, só sei que é domingo, porque meu aniversário sempre 



 

é no domingo, dos meus irmãos também”. Foi assim que descobri que ela 

desconhece até mesmo a sua data de nascimento.  

Os cadernos da escola não apresentam uma organização, uma sequência de 

tarefas ou de pontos para estudo. As coisas são copiadas soltas, sem 

obedecerem nenhuma organização. Parece que ela abre uma página 

randomicamente e escreve ali o que se manda. É como se aquelas anotações 

fossem algo estranho a ela, sem nenhuma significação. Nada que a escola 

ensina faz sentido para ela. 

Após 12 encontros, realizados duas vezes por semana por períodos de 2 horas 

cada, chegamos à conclusão de que Anita não precisa “correr atrás” dos 

conteúdos escolares para se apropriar deles, seria mesmo uma corrida fadada 

ao insucesso. O que consideramos mais importante nesse momento é auxiliá-

la a recuperar de alguma maneira a vivência que lhe foi roubada. Pensamos 

ser importante que ela desenvolva os conceitos cotidianos, como deve 

acontecer com as crianças que permanecem no seio da família e da sociedade, 

relacionando-se com as pessoas e os fatos da vida, atribuindo sentido a esses 

fatos. Que ela se aproprie de conhecimentos básicos, que experiencie, 

saboreie a vida numa relação sem risco e sem medo.  

Tenho percebido em vários momentos, que, ao ser solicitada em alguma tarefa, 

mesmo que simples, Anita como que se transporta a um outro local. Nesses 

momentos, ela me olha docemente e fala baixinho: “esqueci tia”.  

 

Seguem os relatos dos encontros na íntegra: 
 

Tentei trabalhar com material de conteúdo curricular da terceira série, mas ela 

não compreendeu as tarefas, eram completamente desconhecidas para ela. 

Mudei então para o material da segunda série, mesmo impedimento, passei 

para a primeira série, sem êxito ainda. Chegamos ao conteúdo do Jardim III e 

aí sim, ela conseguia acompanhar, mesmo com alguma dificuldade. 

Identifica letras isoladas, não as reconhece em conjunto formando palavras. 

Atrapalha-se com a identificação de “m” e “n”. Copia palavras, até com certa 

rapidez, mas não as lê. 

Li para ela uma pequena história e depois pedi que identificasse na história 

palavras iniciadas pelas letras a, b, c e as copiasse no caderno. Cometeu 
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muitas falhas nas cópias e dentre as palavras copiadas, leu casa e sapato. A 

atividade foi demorada e sem graça (na sua avaliação). Tive a impressão de 

que a explicação para isso estava no fato de estarmos trabalhando de forma 

muito parecida com a escola, Decidi mudar de ambiente e fomos então 

passear. Na rua perguntava-lhe o que estava escrito nos letreiros das lojas, nos 

anúncios nos ônibus. Ela não acertava todas as palavras, mas perguntava 

sobre algumas letras e demonstrou mais interesse nessa forma de ler sem 

caderno e lápis e ainda num ambiente descontraído. Ler, nesse contexto, 

significava dar nome a uma loja, a uma marca, a um produto. Pareceu mais 

interessante a leitura dinâmica, de utilidade imediata, do que aquela que 

poderá servir para o futuro. 



 

Pesquisadora: Vou te fazer algumas perguntas e quero que você responda de 

imediato, com as primeiras palavras que lhe vierem à cabeça.  

1- Como é a sua escola? 

Anita: grande, bonita, branca, legal 

2- Do que você mais gosta na sua escola? 

Anita: estudar, assistir vídeo, lanchar, recrear, aprender (estudar e aprender, 

para ela são sinônimos). Fazer dever de matemática é legal porque, 

algumas vezes, a tia faz competição de meninas contra meninos. 

3- De que você não gosta na sua escola? 

Anita: Da Tia Natália; mais ou menos da tia Suze; de cantar o hino nacional 

(a tia Natália e a coordenadora não cantam. Só mandam a gente cantar. 

Demora muito e a gente em que ficar lá parado); quando o lanche é só 

arroz e farinha com uma carne misturada também não gosto. Não gosto da 

tia Natália porque ela é chata. 

4- O que você gosta na sua casa? 

Anita: Ficar de férias e ir para a casa da minha madrinha. É muito bom lá; 

assistir filmes e desenhos; brincar de bola (futebol, queimada e vôlei). 

5- Como é a sua casa? 

Anita: grande, espaçosa. Tem os fundos, onde fica a minha cachorrinha. 

6- De que você não gosta na sua casa? 

Anita: De umas bonecas de vidro, porque elas podem quebrar se eu mexer. 

7- O que você quer ser quando crescer? 

Anita: Professora, médica, dentista e empregada 

Pesquisadora: empregada de que tipo? 

Anita: Doméstica. Primeiro vou ser empregada de uma casa, porque ganha 

dinheiro. Aí vou estudar pra ser médica, professora e dentista. Quando for 

adulta, também vou me casar, morar numa casa com piscina, que tenha 3 

quartos para crianças e 2 quartos para adultos (para minha amiga e meu 

amigo). 

Pesquisadora: E as crianças, quem são? 

Anita: Não sei. Podem ser meus filhos: Sandy, Junior e Luan Santana. 

8- Tem alguma coisa na sua vida que você gostaria que não tivesse? 
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Anita: Uma pessoa tratar a filha mal. Minha tia trata mal a minha prima, bate 

nela. Meu tio bate na mão da gente. É pra corrigir quando a gente faz coisa 

errada, mas eu acho que ele poderia conversar em vez de bater. 

Após a conversa preliminar sobre o final de semana, brincadeiras e 

programas que assistiu na televisão, passamos à atividade. Para nos 

afastarmos ao máximo da semelhança com a escola e a sala de aula, 

construímos nosso próprio material. Ofereci-lhe um pequeno texto, de um 

livro infantil e, sem lê-o para ela ou com ela, pedi que circulasse as vogais. 

Para minha surpresa ela circulou as palavras inteiras que continham vogais, 

por não diferenciar os vocábulos “letra” e “palavra”. Não os identifica como 

coisas diferentes. Expliquei a diferença entre ambas e ela ficou interessada 

nisso. 

Neste momento Anita espirrou e eu exclamei: saúde! Ela sorriu e perguntou 

por que se diz isso quando uma pessoa espirra. Expliquei que estamos 

desejando que a pessoa tenha saúde, porque o espirro pode ser sinal de 

doença como alergia ou gripe. Ela sorriu. Aproveitei o momento para levá-la 

a escrever uma nova palavra. Perguntei: de que letras precisamos para 

escrever a palavra saúde? 

Anita: pensou, olhou-me e começou: c – a – u – d – e. Está certo tia? 

Expliquei a diferença de sons com c+a; s+a, no começo e no meio das 

palavras. Após esse exercício, ela reescreveu a palavra, desta vez s – a – u 

– d – e. 

Continuei nessa atividade e disse que ela poderia ter espirrado em 

decorrência do clima seco. Perguntei-lhe o que devemos fazer quando está 

muito seco?  

Ao que ela prontamente respondeu: beber água. Eu tenho até uma 

garrafinha para carregar com água na mochila. Então eu propus: vamos 

escrever a palavra água? O que precisamos agora? 

Anita: a – (...) parou, pensou, e perguntou: como mesmo tia? 

Pesquisadora: repeti bem devagar (várias vezes): á g u a. O que falta nessa 

palavra? Repito a palavra. 

Anita, então, escreve q – u, e apaga. Escreve g – u, e apaga novamente. 

Escreve g – a, depois g – u. 



 

Apanhei então uma caixa onde havia letras e números de madeira com os 

quais passaremos a trabalhar, a construir as palavras. Ao ver que ela 

gostou da “brincadeira”, aproveitei e sugeri que disséssemos os nomes das 

letras e dos números à medida que fôssemos retirando-os da caixa. Assim 

fizemos e descobri então sua dificuldade para diferenciar as letras H- Q – G 

– J. Depois de separados letras e números disse-lhe que encontrasse as 

letras que formavam a palavra ÁGUA. Ela escolheu A – Q – U – H – A. Pedi 

que soletrasse a palavra que acabara de escrever. Ela soletrou 

corretamente. Passou então a procurar a letra L. Perguntei-lhe o que faria 

com essa letra, onde a colocaria. Ao que ela respondeu: depois desse a 

(apontou para o segundo a). 

Perguntei: como começa a palavra? Ela respondeu: com a. E como 

termina? (sempre repetindo a palavra, a cada indagação). Resposta: com a. 

Coloque então na mesa as duas letras, a do começo e a do fim. Ela colocou 

as duas letras a. Se essas são as letras do começo e do fim da palavra, o 

que falta aí no meio? Novamente repeti a palavra. Ela então falou “gu”. 

Assentei com a cabeça e ela buscou as duas letras que completariam a 

palavra. Trouxe então q – u. Ela, dando sinais de insegurança, perguntou: tá 

errado tia? 

Não disse que estava certo nem que estava errado, ao contrário, falei mais 

uma vez a palavra e pedi que repetisse alto á – gu – a. Então passei a falar 

os sons das letras separadamente, a fim de fazê-la compreender porque 

uma e não outra, ou porque g e não q. Depois de algumas repetições, de 

olhos arregalados, ela pega rapidamente a letra g e coloca na palavra e diz 

que entendeu porque g e não q. Dá demonstração de farta alegria nesse 

momento. 

Paramos aqui e fomos à cozinha fazer pipoca doce no microondas, a 

pedido de Anita. 
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Ofereci a ela uma folha impressa com figuras coloridas. As figuras eram: 

cachorro, folha, água, quadro, cadeira e barco. A tarefa (que chamo de 

brincadeira) era procurar as letras de madeira para formar as palavras 

referentes às figuras. Depois iremos escrever as palavras no papel. 

Resultado: 

cachorro = caxorro 

folha= folia 

água = aquha 

quadro = cuadro 

cadeira = cadera 

barco = baqo 

Percebi que ela inverte as letras E e L. 

Procedemos ao trabalho de forma semelhante ao feito com a palavra água. 



 

Descobri que Anita gosta muito de música e é fã da dupla Sandy & Junior e 

do cantor Luan Santana (vide os nomes que daria aos seus três filhos). 

Decidi então que trabalharemos hoje com palavras da música Meteoro, de 

Luan Santana. Ao saber disso, a menina expressou enorme alegria. Baixei, 

no computador, a música da web e coloquei para ouvirmos. Ouvimos duas 

vezes e cantamos juntamente com o cantor. Foi muito divertido, de fato. 

Após ouvirmos a música, separei algumas palavras para que ela as fosse 

construindo com as letras de madeira e EVA e copiando-as no caderno. As 

palavras foram: 

- Luan Santana 

- Meteoro (ela diz menteoro) 

- Sol (ela sugeriu também céu) 

- Mar ( ela sugeriu também a palavra peixe) 

- Raio 

- Coração 

- Saudade (ela diz soudade) 

- Sentimento 

- Acreditar 

- Feliz 

- Luz 

- Sonho 

- Flutuar 

Tem dificuldade para ler no seu caderno o que escreveu. Confunde os sons 

de p – t – z. 
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Iniciamos o encontro com o jogo “Palavra Secreta”. Com o auxílio das letras 

de madeira e de E. V. A. ela escreve as palavras, valendo-se das dicas do 

jogo.  

O jogo mostra-se muito interessante e, Anita se interessa muito por ele.  

Resultados: 

1- Confunde o uso das letras J – G / P – T/ G – Q  

2- Não compreende os dígrafos NH/ LH/ CH 

3- Não compreende QU/ QUE/ QUA/ QUI / QUO 

4- Não lê, ou lê com dificuldade as palavras que escreve. 

Penso que o hábito de copiar é tão forte que a impede de pensar sobre o que 

escreve. 

Está tentando gravar os sons das letras. 

Continua não conseguindo identificar letras, sílabas e palavras como elementos 

diferentes. 

De um encontro para o outro, esquece o que “aprendeu”. 



 

A seu pedido, repetimos o jogo “Palavra Secreta”. 

Hoje se mostra mais segura com relação aos sons da letra “R” – no início, meio 

e fim das palavras, e também do “RR” – esse som é mais difícil. 

Confunde uso das letras Q/G; P/T; M/N.  

É bom ver que ela gosta do jogo. O clima de satisfação induz as descobertas 

da menina sobre o uso das letras, o que acontece muito timidamente. Ela ainda 

repete as palavras as palavras em tom baixo e não exercita o som das letras. A 

avó a repreende o tempo todo. Pedi que não fizesse mais isso e não a deixarei 

mais estar presente nos encontros.  

Afirmações da avó: 

1- Ela não presta atenção 

2- Ela só quer brincar. Não estuda nada disso em casa. 

3- Não tenho paciência! Ela não fala. “Fala Anita!” 

É difícil trabalhar com a menina tendo a avó por perto. 

Hoje Anita levou para casa uma “brincadeira” que consiste em ler e gravar 

“nha”, “nhe”, “nhi”, “nho”, “nhu”; “lha”, “lhe”, “lhi”, “lho”, “lhu”. 

A avó me contou que Anita e o irmão fugiram de casa para jogar numa máquina 

que fica em um bar de adultos que, segundo ela, é freqüentado por pessoas 

mal intencionadas. 
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Trouxe o exercício de “brincar”, afirmou ela ao entrar. Disse que se divertiu 

repetindo. 

Hoje introduzimos o “Jogo das sílabas”. Segue com as mesmas dificuldades, 

embora se mostre mais segura com relação a algumas letras e palavras. 

Observo que um grande complicador é que a menina não acredita em si, sente-

se insegura com relação ao que aprende. Ela precisa ser encorajada a arriscar 

e é importante também, que eu afirme várias vezes os seus acertos. 

Não tem acompanhamento de adulto em casa. A avó não tem tempo nem 

recursos intelectuais para ajudá-la com as tarefas. Entre o horário que chega 

da escola e até a avó chegar à noite, fica sozinha com o irmão de 11 anos. 

Tem respostas “prontas” para questões relativas a aprender, estudar, obedecer. 

Parece-me que mente ou inventa muitas coisas. 

Não repete os sons das letras. Acho que preciso reforçar essa prática. 

Confunde sons e não compreende: 

1- Ch = x 

2- C = s; z; q 

3- S =z; c 

4- G = j 

Apresenta alguns primitivismos. Pronuncia muitas palavras erradamente. 

Continua com tom de fala muito baixo. 



 

Hoje jogamos “Jogo da memória” de pontos turísticos pelo mundo (escolha 

dela). Comecei pensando ser importante que ela soubesse os nomes dos 

lugares das fotos. Aos poucos fui percebendo que fazê-la repetir as palavras 

tornava o jogo lento e chato. Era mais interessante a brincadeira do que as 

palavras, então optamos por isso. Seguimos com o jogo. 

Venci fácil a primeira rodada, pois ela estava com dificuldade para gravar as 

figuras. Acho que eram muitas informações novas ao mesmo tempo. 

Ela pediu para jogarmos a segunda rodada. Discretamente permiti que 

vencesse. Ela abriu um imenso sorriso e sugeriu a terceira e depois a quarta 

partidas. Nessa última, já reconhecia vários lugares ds fotos pelos nomes 

(muralhas da China; Praia de Copacabana; Cidade Proibida; Taj Mahal; etc). 

Chamou-me a atenção o fato de, ao final do jogo, seu tom de voz ser mais alto. 

Para o próximo encontro deverá trazer palavras que tenham “S” com som de 

“Z”, “S” com som de “C” e “C” com som de “Q”. E ainda, palavras iniciadas 

pelas letras M – N e pelas sílabas GI – GE – GA – GO – Gu  

Ao saber da tarefa, a avó sorriu ironicamente e disse: “ouviu, né Anita, é para 

procurar as palavras e escrever. Duvido que faça!” 

OS: Hoje também trabalhamos algumas não-palavras com o jogo das sílabas: 

LA-VE; RA-VA; LO-CO; PO-BO; DO-TA; LA-BO; NA-PE. Ela gostou muito 

disso. 
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Da tarefa anterior, trouxe apenas palavras começadas com M, N, GA e GU. 

Ao chegar, encontrei-a chorando, guardando o material na mochila. A avó 

estava brigando com ela e dizendo que havia feito o dever poucos minutos 

antes da minha chegada. Afirmava em tom bravo: “ela não fez em casa. Fez 

aqui”. 

Hoje pedi à avó que fosse a outro lugar. Não permiti que ficasse por perto. 

Ao chegar, vi quando guardava o material, que havia um dicionário escolar em 

sua mão. Perguntei de onde retirara as palavras escritas na folha e ela 

respondeu que as havia retirado do pensamento. Porem ela não sabia que 

palavras havia escrito.  

Pesquisadora: “Fiquei sabendo que hoje teve uma festa na sua escola. Foi de 

manhã?” – perguntei-lhe. 

Anita: “Não, tia, a festa é agora de tarde. Não fui porque tinha que vir aprender 

com você” – respondeu. 

Pesquisadora: “O que você preferiria fazer, vir aqui ou ir à festa?” – provoquei. 

Anita: “Ah, tia, eu queria ter ido na festa, né?” – argumentou 

Pesquisadora: “E por que você não falou isso para a sua avó? Ela telefonaria 

para mim e nós desmarcaríamos” – insisti  

Anita: “Eu falei, mas ela disse que é importante eu vir porque preciso aprender” 

– explicou 

Pesquisadora: “Como você falou com ela?” – insisti mais uma vez, pois queria 

reforçar, ou ensinar-lhe a negociar algo do seu interesse. 

Anita: “Falei que queria faltar hoje para ir à festa da escola” – ela disse. 

Pesquisadora: “E a sua mãe...?” – deixei no ar. 

Anita: “Disse que era mais importante eu vir aqui” – disse ela sorrindo, mas de 

cabeça baixa. 

Pesquisadora: “E você, como você falou depois que ela disse que era mais 

importante vir aqui?” – devolvi-lhe a questão 

Anita: “Eu disse que então tudo bem” – respondeu agora séria e ainda de 

cabeça baixa. 

Então, aconselhei-a a negociar. “Na próxima vez, você irá falar que quer que 

ela me telefone e combine comigo se você pode faltar num dia e vir em outro. 

Porque se você diz que está tudo bem, ela não fica sabendo quanto você 



 

queria ir à festa, não fica claro para ela que você tinha outro desejo, outro 

interesse naquele dia. Você precisa dizer com clareza o que quer tá certo?” 

Anita meneou a cabeça, sorriu e concordou: “tá. Da próxima vez, eu vou falar 

assim pra ela”. 

Hoje li para ela uma história, “O presente”. É sobre um menino que ganha de 

presente uma capa de chuva, um guarda-chuva e um par de galochas, e fica 

torcendo para que tenha logo um dia chuvoso a fim de poder estrear seus 

presentes . Minha intenção era trabalhar, com sílabas impressas em pequenos 

cartões, a formação de palavras da história. No entanto, fui surpreendida por 

algumas questões, que mudaram o rumo da atividade: 

7- Ela não conhecia “galocha”- divertiu-se com essa palavra, riu muito 

repetindo-a – e “capa” como vestimenta – para ela, capa é “de disco, de 

caderno, de livro”. 

8- Não compreendeu o desejo do menino de que chovesse (para que ele 

pudesse usar os presentes). 

9- Não compreendeu o fato de as nuvens ficarem cinza antes de chover. 

Ela não sabia que as nuvens são brancas quando o dia está ensolarado 

e ficam cinza antes de chover. Ficou visivelmente surpresa com a 

informação. 

10- Não conhecia a palavra “tempestade”, só conhecia “chuva”. Demonstrou 

surpresa e achou engraçado ter mais de um nome para o fenômeno 

climático. Ficou por algum tempo observando o céu, como quem 

observa nuances de alguma cor pela primeira vez. 

11- Não compreendeu a expressão “borda do guarda-chuva”. Mais uma 

descoberta da qual achou graça. 

12- Também não compreendeu a metáfora “pinguinhos de água caindo dos 

olhos”. Demorou um tempo até que compreendesse que tratava de 

lágrimas. Cabe ressaltar que desconhecia a palavra “lágrima”. Fez 

expressão de surpresa e dúvida ao ouvir a palavra, que repetiu insegura: 

“lá-gri-ma”. Perguntei então como se chama o que lhe acontece quando 

chora. Sua resposta me causou surpresa e uma certa compaixão: “não 

sei, nunca reparei, mas quando estava lá no abrigo, eu chorava de noite, 

escondida, e molhava o travesseiro”. 
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Após todos esses esclarecimentos, pedi que descrevesse a primeira figura da 

história. Ela pensou, pensou, olhou novamente para a figura e disse: “ah, tia, 

esqueci o nome do garoto”. Respondi: “é Gilberto, mas podemos dar outro 

nome a ele. Qual seria esse nome?” Anita gostou disso e começou a sugerir os 

nomes dos irmãos, dos primos e de amigos da escola. Demonstrava prazer 

nessa “brincadeira”. 

De repente parou e disse, apontando para a capa e as galochas: “esqueci os 

nomes disso e disso. Só lembro de guarda-chuva”. Achamos engraçado isso, 

porque, segundo ela, “são muitas coisas novas, tia”. 

Depois de muitas sugestões, chamamos o menino de Rodrigo. Sugeri então 

que inventássemos outros presentes que Rodrigo pudesse ter ganhado. Anita 

gostou disso e disparou a sugerir bola de futebol, bola de vôlei, bola de 

basquete, bicicleta, chocolates, vídeo game, televisão, computador, jogo. 

Depois voltamos à capa, à galocha e ao guarda-chuva. Encerramos a atividade 

com a história abandonando de vez a idéia dos cartões com as sílabas por 

entender que outras importantes descobertas haviam sido realizadas. 

Nesse momento, Anita pediu para “mexer” no computador. Ela gosta de jogos 

interativos. Acatei seu pedido e, por escolha dela, iniciamos por jogos da 

memória com figuras, sílabas e palavras, passando depois para quebra-

cabeças também com figuras e palavras, e ainda, letroca (jogo de palavras). 

OBS: Não houve avanço significativo com relação ao uso e diferenciação das 

letras m, n/ p,t/ q,g e os sons de s,c/ j,g. 

Palavras escritas hoje:  

Guarda-chuva = juarda- chuva 

Garrafa = jarrafa 

Sem o apoio em casa, penso que esse trabalho, de quatro horas semanais de 

atendimento, será infrutífero no sentido de impedir a reprovação escolar. A avó 

a repreende, desacreditando-a. Anita continua freqüentando a escola, que não 

promove sua aprendizagem, como dito anteriormente, e onde recebe adjetivos 

como “desatenta”, “burrinha”, “desinteressada”, chegando à solicitação de 

avaliação para confirmar a hipótese de deficiência intelectual. 

Hoje orientei a avó, que é também mãe, a não desaprová-la, a acreditar 

nas suas capacidades e realçar suas qualidades. A avó, embora seja uma 

mulher que soluciona situações complicadas, que encontra saídas criativas 



 

para os difíceis problemas que enfrenta, é semi-analfabeta, o que a impede de 

ajudar as crianças com as tarefas escolares. Disse-lhe que não precisa ensinar 

os deveres para Anita, basta aproximar-se dela, ficar perto enquanto faz as 

tarefas e estimular os irmãos a estudarem juntos, já que, segundo palavras 

dela, eles se unem para fazer traquinagens. E, principalmente, abandonar a 

afirmação que repete constantemente de que o irmão gêmeo é muito mais 

adiantado do que Anita, que ele lê e escreve muito bem e não apresenta 

nenhuma dificuldade na escola. 



104 
 

Hoje decidi não sugerir nada. Quando Anita chegou, elogiei-a – tênis bonito, 

roupa combinando e brincos também combinando com a cor da roupa, cabelo 

escovado. Enfim, ressaltei sua imagem bonita. Ela demonstrou satisfação, 

sorriu, apontou para a avó e disse: “ela queria outra roupa, eu que escolhi 

essa”.  Não conteve a satisfação ao ouvir que poderia escolher o que faríamos. 

Sorriu, olhou em volta e escolheu um jogo da memória só com imagens, sem 

palavras. Jogamos algumas rodadas, então ela pediu para ligar o computador. 

Orientei como fazer e ela mesma ligou a máquina. A expressão de felicidade 

era forte em seu rosto. Escolheu explorar as atividades do site da Barbie, 

depois brincamos no letroca. 

Ao sair, a menina externa sua alegria dizendo: “hoje foi muito legal, tia, até 

passou rápido”. 



 

Hoje nosso encontro acontece na faculdade de educação da UnB. Diante do 

sabor que teve o último encontro, para hoje o plano é improvisar. Saímos pelo 

campus para um passeio, uma aventura exploratória. Fomos ao Banco do 

Brasil, à livraria e ao café. No percurso, conversamos sobre sua escola, sobre 

a UnB (ela queria saber o que se estuda na universidade), e outras coisas. 

Qualquer tema incidental era considerado. Os diálogos: 

Pesquisadora: como foi na escola hoje? 

Anita: bom. Tenho que fazer uma pesquisa. 

Pesquisadora: sobre qual assunto? 

Anita: sobre rinoceronte 

Pesquisadora: rinoceronte? Mas o que você tem que pesquisar sobre esse 

animal? O que deve descobrir? 

Anita: não sei não, foi a tia que mandou. 

Pesquisadora: todos os alunos terão que pesquisar sobre os rinocerontes? Mas 

a professora não orientou, não deu uma dica sobre o que exatamente vocês 

deveriam procurar? 

Anita: não. É assim, ela não falou esse nome. Ela disse que era pra pesquisar 

os animais da floresta amazônica. Ela disse que é pra pesquisar a floresta e 

tudo o que tem lá. Eu sei que lá tem rinoceronte. Também tem cobra, jacaré e 

tigre. Entendeu? 

Pesquisadora: entendi. Essa pesquisa é para qual aula, de que matéria? 

Anita: ué, de ciências. De Geografia é que não podia ser né? Nem de História. 

Pesquisadora: por que não? O que se estuda em Geografia? 

Anita: os lugares 

Pesquisadora: e em História? 

Anita: as coisas velhas, de antigamente. 

Aqui me detive a explicar-lhe que a História estuda os fatos, os acontecimentos 

no mundo, e não coisas velhas. Por exemplo, disse, nesse ano teremos 

eleições. Iremos eleger deputados, senadores, governador e presidente da 

república. Perguntei se ela sabia quando seriam as eleições. Nova descoberta 

na história de vida dessa menina. Segue o diálogo: 

Pesquisadora: quando temos que ir às urnas para votar? 

Anita: não sei... (olhou-me, pensou, olhou em volta)...agosto tia? 

Pesquisadora: agosto? Em que mês nós estamos? 
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Anita: pensou... pensou... dezembro tia? Maio? 

Pesquisadora: não. Nós estamos em agosto. Que dia é hoje? 

Anita: hoje? Segunda? 

Pesquisadora: hoje é terça-feira. E o dia do mês, dia de número? 

Anita: 14? ... 7? ... quinta? ... não sei. 

Pesquisadora: hoje é terça-feira, dia 13 de agosto. Que dia será amanhã? 

Anita: domingo né, tia? 

Pesquisadora: olha só, ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira, e amanhã? 

Anita: sábado tia? Quinta? 

Percebi que ela não conhece a sequência dos dias da semana. Diante disso, 

perguntei-lhe sobre os meses do ano. 

Pesquisadora: estamos em agosto, a eleição é dia 03 de outubro, quais são os 

meses que faltam para a gente escolher o presidente do Brasil? Agosto, ....... 

dei o sinal para que ela continuasse a sequência. 

Anita: maio tia? Abril? 

Pesquisadora: vamos do começo do ano. Qual é o primeiro mês do ano? 

Anita: outubro tia? 

Pesquisadora: janeiro Anita. É janeeeiro (percebendo que estava um tanto 

tensa, abracei-a e sorrimos). 

Anita: depois é qual? 

Pesquisadora: o mês do carnaval. Quando é o carnaval? 

Anita: abril 

Pesquisadora: hum.... não. Às vezes o carnaval acontece em março, mas na 

maioria dos anos, é em fevereiro. Então temos janeiro, fevereiro, e depois? 

Anita: setembro 

Pesquisadora: não. Janeiro, fevereiro, março. E depois? Uma dica, nesse mês 

costuma ter um dia de ganhar chocolate. Quando a gente ganha chocolate e as 

lojas ficam enfeitadas com coelhos? 

Anita: hum....isso eu sei, na páscoa.  

Pesquisadora: isso!!! E quando é a páscoa?  

Anita: outubro, tia? 

Pesquisadora: quando é o natal? 

Anita: dezembro. Tá perto (do natal) tia? 



 

Pesquisadora: quando a escola entra em férias no meio do ano? Que mês é o 

das férias? 

Anita: não sei. Não me lembro, já passou. 

Pesquisadora: vamos falar juntas todos os meses então: janeiro, fevereiro, 

março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 

dezembro.  

Repetimos cantando os meses por mais duas vezes. Foi divertido. Depois 

disso, mais uma descoberta: 

Pesquisadora: que dia é o seu aniversário? O meu é dia 17 de abril. 

Anita: o meu é domingo 

Pesquisadora: domingo que vem? 

Anita: não. Não nesse domingo que vai chegar. É outro domingo. 

Pesquisadora: (sem compreender muito bem) outro domingo? Mas que dia? 

Anita: ué tia, domingo. Não entendeu? 

Pesquisadora: acho que não entendi bem, me explica. Em que domingo é o 

seu aniversário, porque eu quero ir lá na sua casa comer bolo. 

Anita: ah, eu não sei, vou perguntar pra minha mãe, mas meu aniversário 

sempre é domingo, o do meu irmão também. 

Neste momento percebi que ela não sabe precisar sua data de aniversário, 

nem a do irmão. Sabe apenas que existem domingos em que se comemoram 

aniversários na casa. Fiquei comovida com essa constatação. Para mim, até 

então, era inimaginável que uma menina de nove anos de idade, residente na 

capital do país, que vai à escola rotineiramente, não saiba sequer sua data de 

nascimento. Neste momento, interrompo o que pretendia ser um apoio 

pedagógico aos conteúdos curriculares que pudesse impedir a reprovação de 

Anita, optando por apenas me relacionar com ela e favorecer estas 

descobertas que outras crianças fazem nas vivências cotidianas. 
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PAULO 
15 anos de idade, aluno da 5º série do ensino fundamental de uma escola 

pública do Plano Piloto em Brasilia. 

Queixas das professoras: rebelde; agressivo; responde mal (mandou a 

professora de ciências calar a boca); apresenta dificuldades de aprendizagem 

(muitas notas 1,0 nas tarefas e provas); eleva facilmente o tom de voz em sala 

ou numa conversa; parte para a agressão física com facilidade. 

Dados da família: mora coma mãe, o pai, a irmã, o namorado da irmã, 1 

sobrinho, 1 tia e 1 prima (família da mãe). 

A mãe trabalha na Asa Sul e cumpre horário comercial de trabalho. É 

cabeleireira e gerente de um salão de beleza.  

O pai viaja constantemente a trabalho. 

O menino vem para o Plano Piloto, todos os dias, bem cedo, com a mãe, e fica 

no salão até a hora da escola. Diz não se importar muito com isso, mas 

preferiria ter outra opção, como vir direto para a escola. Mas gosta de estar 

com a mãe, de ficar com ela. 

Ingresso na escola: Entre os 7-8 anos de idade; Sofreu 2 expulsões porque a 

mãe conseguiu transferência antes que outros processos fossem concluídos. A 

primeira expulsão de uma escola aconteceu aos 10 anos de idade; 

experimentou várias repetências – 1 x a 3ª série, e 2 x a 4ª série. Hoje, aos 15 

anos, passou por sete escolas no DF. 

A mãe sempre o levou até a escola, deixando-o dentro da escola. Também 

sempre foi buscá-lo. Sempre o fez de carro. Orgulha-se de dizer que a mãe 

sempre o levou e buscou na escola de carro “zero”. Nas vezes em que não 

estava de carro, ela o levava de táxi, mas nesse caso, o carro deveria ser 

“zerado”. Ele escolhia o carro mais novo, não queria taxi velho. Diz que é bom 

ser observado pelos outros quando chega de carro novo ou de taxi bonitão. 

Todo mundo fica olhando e respeita você. Também é bom mostrar que tem 

celular novo e caro, os baratinhos são “páia”, e roupa boa e tênis bonitão.  

Tem histórias de muitas brigas nas escolas. Sempre justificadas pelas 

provocações dos outros meninos. 

Sente prazer em instigar os meninos a provocarem as professoras só para vê-

las perderem o controle. “Principalmente as que ficam deprimidas”-afirma ele.  



 

Sente prazer em ser “arrancado” da sala pela professora e levado à direção. 

Sente-se importante diante dos colegas e da própria professora. 

 

Seguem os relatos das intervenções: 
Pesquisadora (sabendo que havia ocorrido importante desentendimento entre o 

aluno e a professora, onde o aluno a agrediu com palavras e deu sinais de que 

poderia mesmo chegar à agressão física): Como começa esse 

desentendimento entre você e a professora? O que acontece para você 

começar a desafiá-la? 

Aluno: quando a professora está dando a matéria, às vezes eu não entendo o 

que ela está explicando. 

Pesquisadora: aí você pede para ela explicar novamente, não é? 

Paulo: não, porque se eu perguntar ela vai dizer que eu não estava prestando 

atenção, e mais não sei o que... 

Pesquisadora: porque você acha que ela vai dizer isso? 

Paulo: não sei não, mas eu penso que é assim que vai acontecer. 

Pesquisadora: e aí, o que você faz, fica com a dúvida? 

Paulo: não... quer dizer...fico....porque eu pergunto para algum colega, mas 

eles não sabem me explicar. Aí eu fico assim mesmo, sem saber, né? 

Pesquisadora: como é essa certeza que você tem que a professora vai dizer 

que você não estava prestando atenção. Não entendi de onde ela vem. O que 

é isso e o que você sente quando isso acontece? 

Paulo: ah, eu fico olhando para ela querendo perguntar, mas aí eu começo a 

sentir e a pensar que ela vai dizer que eu não presto atenção, que eu não to 

nem aí e tal. Aí, quando eu penso isso, vou ficando com raiva e a raiva vai 

crescendo. Aí eu pergunto pro colega do lado. Quando a professora me vê 

perguntando, ela me manda prestar atenção em vez de ficar falando com o 

colega. Aí eu mando ela calar a boca e descarrego toda a raiva em cima dela. 

Aí eu fico calmo. Mas aí quem fica nervosa e com raiva é ela. Aí ela manda de 

novo chamar minha mãe e meu pai no colégio. Minha mãe não tem tempo pra 

ficar vindo à escola, meu pai muito menos. 

Pesquisadora: se sua mãe vier à escola por causa de uma queixa, o que te 

acontece em casa? 

Paulo: nada. Ela conversa, pede para eu não fazer mais isso. 
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Pesquisadora: e o seu pai, se ele vier, como será depois? 

Paulo: Ah, aí é diferente. Ele bate pra valer. A minha mãe não gosta de contar 

para ele. Ele diz que não tem que ficar vindo à escola por minha causa. Ele 

acha que esse negócio de vir à escola é trabalho de mulher. Mas ele bate 

porque quer colocar a gente no caminho certo. Ele bate com força, dói, mas é 

pro nosso bem, ele fala. É pra gente aprender a viver direito. 

Pesquisadora: Você acha que só se aprende e só se ensina assim, batendo? 

Paulo: não. Eu acho que a gente poderia conversar mais. Conversar sobre as 

coisas antes de acontecer o errado. E não esperar acontecer para depois bater. 

OBS 1: Durante seus relatos, deixa claro que não admite, e até se torna 

imediatamente agressivo, que falem mal da sua mãe – “quando xingam minha 

mãe eu tenho vontade de matar quem está falando”. 

OBS 2: Sua voz apresenta irregularidade de tonalidade. Quando o assunto o 

empolga, por exemplo, contando um episódio de raiva, fala alto, parece 

grosseiro ou agressivo, mas acontece naturalmente.  



 

  
 

Antes de encontrar Paulo, fui conversar com as professoras que se queixam 

dele com mais veemência.  

 

Biologia:  

Não consegue se entender com o aluno. Ele a agride “até com o olhar”. Não 

gosta dele porque é debochado, agressivo e fala de um jeito que ela não aceita 

– “ele grita por nada, de repente”. 

A professora se descontrola durante o relato e chora muito, precisando se 

amparada pela professora da sala de apoio. 

 

Matemática:  
Aluno rebelde. Não presta atenção, fica de risadinhas com os alunos do 

fundão. Só se relaciona com os piores alunos. Não vai passar de ano, de novo. 

 

Artes:  
Ele só quer fazer as coisas do jeito dele, não se esforça. Peço para se 

concentrar e prestar atenção, mas não tem jeito. Então, um dia, ele se exaltou 

e destruiu o trabalho que estávamos fazendo no laboratório de artes. Não 

quero mais esse aluno nas minhas aulas. 

 

Sala de apoio: 
“Aqui comigo ele não é nada do que aparece nas queixas. É um menino 

mimado pela mãe sim, e muito sofrido também. Vem de uma história de 

sofrimento físico grande e longo, desde que nasceu. Faz tratamentos nos 

Sarah e em outros hospitais, sente dores, está ficando com os movimentos 

limitados. Sinto que a pele grossa dele afasta as garotas, e meninos nessa 

idade querem se aproximar das meninas, né? 

Aqui comigo, ele conversa, fala das brigas que arruma com os meninos, com 

as professoras, mas nunca me agrediu, nunca me desrespeitou. No primeiro 

momento, quando nos conhecemos, falei olhando bem nos olhos dele que nós 

iríamos conversar sobre o ocorrido (o ventilador da sala de aula apareceu 

quebrado e a professora disse que só poderia ter sido coisa feita por ele. No 
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começo ele afirmava que não, depois, passou a dizer que já que ninguém 

acredita nele, então queria ser o culpado sim). Falei que não iria chamar 

ninguém, que acreditaria no que ele me contasse, porque eu queria julgá-lo 

digno da minha confiança. Nesse momento ele ficou sério me olhando e se 

calou. Olhou-me novamente bem sério e perguntou se eu estava falando ‘seio 

ou se aquela conversa era só para ele contar eu o mandar para a direção. 

Disse que eu não preciso mandar ninguém para a direção, que eu mesmo 

posso chamar pai, mãe e até a polícia se precisar. Ele reagiu prontamente e 

disse que ia esperar a polícia chegar então. Ao que respondi que não precisava 

esperar porque não iria chegar polícia nenhuma, era apenas uma maneira de 

falar, eu não tinha motivo pra chamar a polícia. Desde então, nos entendemos 

muito bem. Ele me diz quando está em encrenca, fala a verdade, admite que 

errou. E tenho conseguido fazê-lo voltar atrás em algumas coisas e a se 

retratar com algumas pessoas, mas outras são mais difíceis”. 

  

Paulo chega à sala sorrindo, parecendo desconfiado de alguma coisa. 

Pesquisadora: Oi, Paulo! 

Paulo: você estava conversando com elas (as professoras) sobre mim? Elas 

falaram miséria de mim, né? 

Pesquisadora: por que você está falando isso? 

Paulo: a professora de Biologia disse que ela iria me detonar pra você. Que ia 

dizer o mala que eu sou. Que você pensa que eu sou bonzinho e que a escola 

é má porque eu sou deficiente. Então ela ia te dizer direitinho quem sou eu 

(sorri muito). E a de artes, também falou de mim? Eu quero quebrar aquela 

cara dela. 

Pesquisadora: acho que você não pode falar assim de nenhuma professora, 

aliás, de ninguém. Não se fala em quebrar a cara de ninguém, Paulo. Se temos 

problemas com quem quer que seja, existem maneiras de resolver sem 

precisar quebrar a cara das pessoas. Fique calmo, tá? 

Ele sorri e diz: vou ficar calmo sim. Deixa pra lá. 

 

Hoje não tivemos muito tempo para conversar porque ele precisava ir embora 

com sua mãe. 



 

  
Hoje ele estava agitado na escola. Brigou na entrada. 

Retomamos as falas anteriores, sobre chamar a atenção dos outros. Descobri 

que a briga foi provocada por um colega que disse que “a mamãe já chegou 

trazendo o filho”. 

Pesquisadora: como aconteceu a briga?  

Paulo: ah, um garoto lá ficou falando que eu sou filhinho da mamãe, que chego 

na escola com a minha mãe, e que no que ela trabalha não dá pra ganhar 

dinheiro pra ter esse carro e nem poderia ter tempo pra ficar me trazendo na 

escola. Ele tava xingando a minha mãe. 

Pesquisadora: por que você simplesmente não entrou e o deixou lá, falando 

sozinho. 

Paulo: ah, porque não consigo. Me provocou, eu quero matar. 

 Contei-lhe a Alegoria da Caverna. Perguntei-lhe o que achou da história. Ele 

sorriu e disse que se parecia com os homens da caverna. 

Pesquisadora: por quê? 

Paulo: por que eu imagino o que os outros estão pensando. Não é disso que 

fala essa história, as pessoas viam um passarinho pousando no muro e 

pensavam que era um monstro por causa da sombra e do barulho da rua, que 

eles escutavam? Eu também penso no que as pessoas estão pensando sobre 

mim e acho sempre que elas estão contra mim, porque eu sei que estão 

mesmo. 

Conversamos mais sobre esse comportamento e a cada nova situação, quando 

tinha medo de perguntar algo ele sorria e dizia: “igual ao homem da caverna, 

né?” 

Pesquisadora: quero falar com você sobre a sua aparência física, sobre seu 

modos de andar, sua pele e sua fala. 

Paulo (enrubescido, mas tranqüilo): o que você quer saber?  

Pesquisadora: quero saber o que você sente, e como se vê. 

Paulo: desde pequeno escuto as pessoas me chamarem de aleijado, 

deficiente, dizerem que sou de outro planeta. Muitas vezes os colegas me 

dizem pra eu sair da brincadeira porque não tem lugar pra aleijado. 

Pesquisadora: quem fala isso na escola, só os colegas? 
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Paulo: é, os colegas me chamam assim, aí as professoras dizem que eu não 

sou aleijado, que sou deficiente, mas sou inteligente também, como eles. 

Pesquisadora: o que você acha dessa explicação das professoras: que você 

não é aleijado, é deficiente, mas é inteligente como os outros?     

Paulo: eu não gosto dos garotos me chamarem de aleijado, mas também não 

gosto quando elas dizem que sou deficiente. Eu só ando diferente deles, 

porque minha perna tem esse problema (aponta) e tenho a pele assim, grossa 

(ainda não havia falado sobre sua pele, e segundo a professora de apoio, esse 

é o maior dos problemas para ele), mas não sou deficiente por causa disso. 

Pesquisadora: o que é ser deficiente? 

Paulo: é não poder fazer as coisas, não poder estudar, nem andar de ônibus 

sozinho, nem passear, não aprender e depender dos outros para tudo. 

Eu tenho esse defeito na perna, mas posso fazer o que eu quiser, até jogar 

handball. Não sou deficiente. 

Pesquisadora: o que te incomoda mais então, os garotos te chamarem de 

aleijado ou a explicação das professoras? 

Paulo: as professoras, porque elas deviam saber que não se fala assim de uma 

pessoa, porque isso diminui a pessoa na frente dos outros, faz ela parecer 

coitadinha. Os garotos são ignorantes mesmo, mas com eles eu resolvo no 

braço e fica tudo bem. 

Pesquisadora: mas você não acha que poderia resolver de outra maneira que 

não fosse ” no braço”? 

Paulo: (sorriu algumas vezes antes de responder) sim, poderia sim. 

Pesquisadora: pense em maneiras de solucionar questões que te incomodam 

que não incluam violência. Vamos combinar isso até o nosso próximo encontro, 

certo? 

Paulo: tá certo. Até lá não vou brigar. Quer dizer, vou tentar. 

Pesquisadora: Como é a sua responsabilidade com as tarefas escolares? Tem 

algumas queixas de você não fazer o dever de casa, isso é verdade? 

Paulo: É sim. Mas elas têm que entender que eu não tenho tempo para fazer o 

dever. Eu acordo cedo pra vir para o Plano com aminha mãe, fico no trabalho 

dela até a hora da escola, depois vou para casa. Chego tarde, janto e vou 

dormir. Quer dizer, jogo vídeo game antes, mas não vou deixar de jogar vídeo 



 

game pra fazer dever. Quando pego no dever, já estou cansado e minha vista 

também. Aí não dá. 

Pesquisadora: Tem algumas coisas que a gente não pode negociar. Dever de 

casa é uma delas. Se você não faz o dever, fica sem saber do que estão 

falando na sala de aula, entendeu? Olha, e você tem uma porção de 

oportunidades de fazer o dever, só precisa organizar melhor o seu dia. No 

trabalho da sua mãe você pode fazer. Lá tem computador com internet? 

Paulo: Tem. 

Pesquisadora: Então, você pode fazer as pesquisas lá. E você pode pedir à 

sua mãe, nos dias que precisar de ajuda, de explicação para ela te deixar na 

escola mais cedo. Você tem que se responsabilizar pelos seus deveres de casa 

e parar de encontrar justificativas para deixar de fazê-los.  A partir de hoje, você 

vai se organizar para fazer os deveres, certo? 

Paulo: Vou tentar. 
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Não pudemos conversar na sala de apoio hoje, porque havia outro atendimento 

e nosso aluno não se entendia com o outro aluno que estaria lá. 

Pesquisadora: a professora Ruth disse que era melhor você e aquele garoto 

não estarem no mesmo ambiente. Fiquei curiosa. 

Paulo: é, a gente não se esbarra. Ele andou falando da minha mãe e eu 

quebrei a cabeça dele. Foi parar no hospital. E se falar de novo o que ele falou, 

quebro a cabeça dele de novo. Mas dessa vez ele não voltará mais pra escola. 

Pesquisadora: por que te incomoda tanto o que dizem a respeito da sua mãe? 

Paulo (com expressão muito séria, fechada): não admito que digam nada, 

nadinha da minha mãe. Ela faz tudo por mim, tudo, sempre fez. Ela é perfeita. 

Pesquisadora: se você sabe que ela é perfeita, que ela não é nada do eu eles 

dizem, que tudo o que dizem é mentira e provocação, deixe que ele falem. 

Sempre que você reagir, dará a eles uma arma para quando quiserem te 

provocar. Eles saberão, quando quiserem te ver em encrenca, que é só falar 

qualquer bobagem da sua mãe, e pronto. Você cai e fica encrencado pó ter 

agredido alguém. 

Paulo: e daí, vou deixar eles falarem mal da minha mãe e não vou fazer nada? 

É isso que você quer, é isso que está me falando? 

Pesquisadora: sim, é isso que estou dizendo para você fazer. Não reaja, não 

diga nem faça nada, deixe que eles falem, que te provoquem – aliás, só será 

provocação se você reagir, se não, não será nada, só uma fala idiota deles. 

Paulo: (sorrindo timidamente): quer dizer que eu posso fazer eles parecerem 

idiotas? Mas e a minha mãe? Quem vai defender a minha mãe? 

Pesquisadora: sua mãe não precisa de defesa. Ela não fez nada e ninguém 

está agredindo ela, batendo nela. – Nesse momento sua expressão fica pesada 

e ele interrompe: “se bater nela, eu mato!”. – mas ninguém está fazendo nada 

contra a sua mãe, e se alguém fizer, ela saberá se defender sozinha, ela é 

adulta e saudável. Mas aqui na escola ela não tem esse perigo, ela não tem de 

quem se defender. Você vai praticar isso que combinamos, certo? 

Paulo: certo. Vamos ver se vai dar certo isso. 

Pesquisadora: queria conversar com você sobre as coisas que você me disse 

que levam os outros a te chamarem de deficiente ou de aleijado. As suas 

pernas, sua pele e sua voz. Por que são assim?  



 

Paulo: Ué, por causa da doença que eu tenho desde que eu nasci. Os médicos 

dizem que é assim mesmo. 

Pesquisadora: que doença é essa? 

Paulo: ah, isso aí eu não sei não. Minha mãe é que sabe. Se bem que ela 

também não sabe muito não, porque os médicos falam umas palavras que a 

gente não entende muito. 

Pesquisadora: E você não gostaria de saber mais sobre essa doença que 

muda o seu corpo? Tem mais alguma coisa que mudou em você? 

Paulo: minha vista. Não enxergo muito bem, mas não vou usar óculos. Já 

chega tanta coisa, ainda mais óculos, não uso mesmo. 

Pesquisadora: mas os óculos servem para melhorar a nossa vida. Enxergando 

melhor, estudamos melhor também, além de vermos melhor as coisas no 

mundo. Usar óculos não é sinal de defeito na gente, é um ajuste. Olhe só, sem 

meus óculos, não sou ninguém. E tenho logo 3: um para o dia-a –dia, um para 

proteger do sol e um para leituras demoradas.  

Pesquisadora: Mas os garotos vão me chamar de apPaulodo e aí não vou 

cumprir o combinado que fizemos e vou bater neles. 

- Não sabia muito bem o que fazer nesse momento. Precisava de uma solução 

até a próxima semana. Então pensei que se ele escrevesse no papel as 

sensações que experimentasse, as ruins poderiam evaporar antes de se 

transformarem em combustível para mais uma briga. Não havia garantias de 

resultados, mas me pareceu uma boa tentativa de algo parecido com uma 

catarse, que poderia manter a sua raiva sob controle. Esse instrumento faz 

parte da minha prática pessoal. Algumas vezes, quando vivenciei situações 

muito difíceis e que nãão tinha com quem compartilhar, ou não queria 

compartilhar com ninguém, escrevia até esgotar todo o sentimento. Depois 

jogava fora o escrito e isso era bom. 

Pesquisadora: Tive uma idéia. Vamos tentar uma coisa até nosso próximo 

encontro:  você vai anotar em um caderno, ou um bloco, tudo o que te 

acontecer de muito bom ou muito ruim no dia, todos os dias, na hora que 

acontecer. Escreva com detalhes o que você está sentindo, o que gostaria que 

acontecesse, o que gostaria de fazer a respeito. Escreva, escreva muito, com 

detalhes. Você não precisará mostrar a ninguém o que está escrevendo. 

Paulo: Só pra você, né? 
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Pesquisadora: Nem para mim. Você só precisa escrever. Vamos ver se será 

uma experiência boa. Se não for, você pode parar. 

Paulo: (sorrindo, tímido): eu vou escrever mas ninguém vai ler, é isso? Vou 

escrever tudo o que eu sentir de bom ou ruim, mas não vou mostrar para 

ninguém. Vai servir pra que, se ninguém vai ler? 

Pesquisadora: Sim, é isso. Mas você pode mostrar para mim, ou para a 

professora R, se quiser você só não é obrigado a mostrar. Será uma decisão 

sua. Porque o diário não é importante para mim, mas . para você, pra que você 

tenha tempo de pensar antes de agir e possa avaliar as suas atitudes e os seus 

sentimentos. Entendeu? Vamos ver se dá certo? 

Paulo: Acho que estou gostando dessa idéia. Já tenho até um caderno. É o 

caderno de artes. Já que só sou expulso das aulas, o caderno ta novinho. Vou 

escrever nele. Se eu quiser mostrar pra você eu posso, mas se eu não quiser, 

não preciso, né? 

Pesquisadora: Isso mesmo. 

- Hoje li a sua pasta escolar, o que a escola semelhantemente ao hospital, 

chama de prontuário. Lá constam as informações sobre as síndromes de 

Sjögren-Larson e Dortmund-Chanarin, relatórios médicos da equipe do Hospital 

Sarah, onde é atendido. Também nessa pasta, há um relatório da equipe de 

atendimento e psicodiagnóstico, da SEEDF. Um detalhe que me chamou a 

atenção é que a equipe multidisciplinar do Sarah, após avaliação do paciente, 

escreve, ao final do relatório em letras caixa alta, que apesar das complicações 

motoras graves das afecções cutâneas também graves e do comprometimento 

futuro da visão, as capacidades cognitivas estão e deverão permanecer 

preservadas. Entretanto no relatório da equipe da SEE, o aluno é diagnosticado 

como alguém com deficiência intelectual moderada. 

- Na semana seguinte, na véspera do nosso encontro, meu filho sofreu um 

acidente com o nosso carro e, em decorrência disso, não pude comparecer à 

escola. A professora da sala de apoio me telefonou, pois o aluno queria falar 

comigo, queria saber se continuaríamos conversando. Então falei com ele ao 

telefone: 

Pesquisadora: como vai o diário, está anotando seus dias nele? 

Paulo: sim, e olha, eu estou gostando muito de fazer isso. É mágico. Eu fico 

calmo depois de escrever. Eu estou colocando no caderno tudo o que me 



 

acontece. Às vezes escrevo com muita raiva, até rasga a folha, depois fico 

calmo, a raiva passa. Às vezes escrevo até de madrugada na minha casa. 

- Conversando com a professora R, ela disse que ele era “outro menino”, que 

as pessoas na escola estavam curiosas por saber o que estava efetuando a 

mudança de comportamento. E que ele andava pela escola com esse caderno, 

escrevendo, rasgando o papel e jogando fora. 
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Falamos hoje sobre suas relações familiares.  

Pesquisadora: Como é na sua casa, você se dá bem com todas as pessoas? 

Paulo: Às vezes eu e minha irmã brigamos e com o namorado dela também às 

vezes eu brigo. 

Pesquisadora: Por que motivo vocês brigam? 

Paulo: Por que ela quer que eu faça coisas para ajudar na casa, e eu não vou 

fazer. 

OBS: A irmã tem a mesma doença que ele. E está grávida novamente, já tendo 

passado por uma gravidez difícil antes. 

Pesquisadora: Mas porque você não quer ajudar? 

Paulo: Ah, porque é chato fazer essas coisas de casa. Minha mãe não me 

obriga a fazer nada. 

Pesquisadora: Mas essa coisa de casa, como você diz, é chato pra todo 

mundo. Na sua casa tem muitas pessoas, se cada um fizer um pouquinho, fica 

leve pra todo mundo.  

Paulo: Minha irmã fala isso também. Diz que eu não trabalho e que poderia 

ajudar em alguma tarefa. 

Pesquisadora: O que você acha disso que ela fala? Está certo ou errado? 

Paulo: Tá certo. É que é chato demais. 

Pesquisadora: Vamos então fazer uma experiência. Você vai pensar em 

alguma tarefa para ajudar em casa. E vai propor isso à sua família. Não vai 

esperar ninguém te obrigar novamente, você vai se oferecer para fazer alguma 

coisa. O que seria? 

Paulo: Varrer o quintal. Varrer e lavar. Isso eu faço. 

Pesquisadora: Então pronto. Você vai assumir essa tarefa como sua, certo? 

Quem faz isso hoje? 

Paulo: O namorado dela, meu pai, minha mãe. 

Pesquisadora: A partir de amanhã será você. Vamos ver o que vai acontecer. 



 

Hoje o encontrei ansioso para falar. Cheguei mais cedo e ele ainda estava em 

aula, mas não demorou muito até que chegasse à sala de apoio. Segundo 

relato confirmado pela professora Ruth, ele pediu ao professor de Geografia 

que o liberasse para me encontrar. O professor atendeu ao pedido prontamente 

pois a aula já estava no final. Chegou à sala, cumprimentou outros colegas que 

ainda estavam lá e ofereceu ajuda a um menino menor para que terminasse 

logo a tarefa. Sorrimos dessa “gentileza”. 

Pesquisadora: Estou preocupada com as matérias que você tirou nota 1,0. 

Como vai ser? Vai dar para recuperar? 

Paulo: Não sei, mas se não der nesse ano, vou recuperar no próximo. Vou 

fazer no próximo ano o que não fiz nesse, vou me dedicar mais e brigar menos. 

Pesquisadora: e as aulas de artes, como ficaram? Você conversou com a 

professora, ou não assiste mais? 

Paulo: Agora está tudo bem. Conversei com ela. Lembra que você me disse 

que eu devia conversar em vez de ir logo brigando, que eu também deveria ter 

paciência com as pessoas, com meus colegas, com as professoras, pois é, 

falei com ela e expliquei que não consigo fazer os trabalhos do jeito que ela 

quer por causa das minhas mãos serem assim (ele tem atrofia dos dedos das 

mãos), mas que ele poderia fazer outro tipo de trabalho.  

Detalhe: essa possibilidade não existiu antes. A professora propôs para toda a 

turma, a tarefa de construção de um mosaico com pedaços bem pequenos de 

revistas. Como ele não conseguia desempenhar essa tarefa, destruiu a base 

da colagem e ela reagiu expulsando-o de sala porque ela “já conhecia a 

história daquele garoto”. 

Desta vez, ela aceitou o combinado proposto por ele. 

Pesquisadora: Você acha que foi importante você fazer uma proposta para a 

professora? Quero dizer, o fato de ter sido você a oferecer uma alternativa foi 

importante para ela aceitar? 

Paulo: Acho que foi, porque eu mostrei para ela que não quero deixar de fazer 

o trabalho, só quero que ela aceite um que eu possa fazer, do meu jeito. 

Pesquisadora: Como você se sentiu depois dessa conversa com ela? 

Paulo: Ah, eu me senti gente. Eu resolvi um problema sozinho, sem precisar 

brigar, nem quebrar nada. Agora eu quero conversar com a professora de 

educação física. 
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Pesquisadora: Educação física? Não sabia que tínhamos problemas com ela 

também. - A professora R, que estava num canto da sala sorriu e disse que ele 

agora queria dar mais um salto. “Não é um passo não, é um salto que ele quer 

dar”. 

Paulo: Não é problema não. É que quero voltar para o time. Quero ver se ela 

deixa. 

Pesquisadora: Ah, você jogava no time de handball? E porque saiu? 

Paulo: Porque achava que estava atrapalhando o time e também como eu 

brigava muito, fui proibido de ir para as aulas. Fui “dispensado”.  

 Pesquisadora: E em casa, como andam as coisas? Está cumprindo o 

combinado da tarefa? 

Paulo: Estou. Não falei nada naquele dia. Só no fim de semana que eu disse 

que ia varrer e lavar o quintal, e que minha irmã e o namorado cuidariam da 

casa, da cozinha e do banheiro. Ficou todo mundo me olhando, acho que eles 

não estavam acreditando. Aí eu limpei o quintal e depois minha irmã veio falar 

comigo, me deu parabéns. Foi legal. Vou fazer de novo. Ah, e também arrumei 

os quartos. Isso eu não gostei muito de fazer não, mas eu fiz e vi que é chato. 

Quando minha irmã arruma, eu desarrumo. É chato fazer isso. 

Pesquisadora: Outro dia eu te perguntei sobre essa doença que você trata no 

Sarah, e você me disse que não sabe nada a respeito. Você não fica curioso 

para saber o que tem? Para entender o que está acontecendo com o seu 

corpo? 

Paulo: Ah, eu fico, mas é difícil entender o que os médicos falam. As palavras 

são difíceis, nem minha mãe entende. A linguagem deles é difícil. 

Pesquisadora: Quantas vezes por mês você vai ao Sarah?  

Paulo: Vou duas vezes por semana faço os exercícios, às vezes tem consulta e 

exames também. 

Pesquisadora: Que exercícios você faz lá? E os exames, que exames são? 

Paulo: Não sei não. As médicas ensinam e eu repito do jeito que elas mandam. 

Não sei os nomes não. Nem dos exames também não sei os nomes. 

Pesquisadora: Como é lá no Sarah? Quer dizer, como é a consulta, é um 

médico ou são vários te examinando ao mesmo tempo?  



 

Paulo: São vários médicos. Eles ficam conversando e me examinando. Ficam 

falando aquelas coisas que eu não entendo, olham os exames no papel, no 

computador e aqueles que colocam na luz (RX). 

Pesquisadora: Você não fica curioso por saber o que os médicos falam sobre 

você? 

Paulo: Fico, mas eu não entendo o que eles falam. 

Pesquisadora: Pois eu vou te propor uma coisa: na próxima consulta ou exame 

ou fisioterapia, você vai perguntar sobre tudo o que for fazer. Tudo. Vai 

perguntar e perguntar de novo até entender. Porque eu quero que você me 

conte o que acontece lá no hospital. 

Paulo: Você não quer ir lá à próxima consulta? Assim você conversa com os 

médicos e você vai entender melhor do que eu e minha mãe o que eles falam. 

É melhor, porque eu não vou conseguir contar o que eles responderam. 

Pesquisadora: Não, a idéia é exatamente você entender o que eles falam sobre 

você. Não sou eu nem sua mãe, mas você que tem que compreender o que os 

médicos falam, porque eles estão falando sobre você. É importante que você 

saiba o que se passa com o seu corpo, o que pode e o que não pode fazer, o 

que ajuda e o que atrapalha no tratamento, para poder viver melhor. Você 

pergunta e se não entender, pergunta de novo, peça ao médico ou quem seja, 

para explicar novamente, de outro jeito, até você entender. Quando a gente 

está interessado numa explicação, as pessoas percebem e explicam de 

maneira que a gente entenda. É diferente de a gente ficar perguntando só pra 

criar confusão. Leve um caderno com as suas duvidas anotadas e anote 

também o que achar importante, o que você achar que vai esquecer.  

Você acha importante isso que estou falando ou é bobagem? 

Paulo: Acho que é importante. Se eu souber posso ajudar no tratamento, né? 

Eu já quis perguntar, mas perdi a coragem. 

Pesquisadora: Você já percebeu que costuma ficar com dúvidas? Tanto nas 

aulas quanto no hospital, é a mesma coisa, você fica com as dúvidas. Já 

percebeu isso?  

- Acho importante chamar sua atenção para esse detalhe antes que vá 

perguntar aos médicos sobre a doença. Penso que pode ir mais seguro do seu 

direito à ter dúvidas. 
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Paulo: É que eu sempre acho que, se eu perguntar, as pessoas vão pensar que 

sou burro, que não presto atenção, essas coisas. Aí eu prefiro não perguntar 

nada. 



 

Fui recebida pela professora da sala de apoio. Estava animada com a 

novidade. Nosso aluno chegou à escola contando para ela como haviam sido 

suas conversas no Sarah com médicos, fisioterapeutas, e toda a equipe. 

Também disse que a psicóloga de lá estava feliz com o interesse dele. 

Pesquisadora: E então, como foi no hospital? 

Paulo: Legal. Mas eu fiquei nervoso. Fiquei com medo de perguntar, de parecer 

burro. Mas eu perguntei e eles me explicaram. O medico me levou num lugar 

onde faz os exames, me mostrou os aparelhos, ate a oficina eu visitei, onde 

fazem as cadeiras de roda.  

Pesquisadora: Como foi essa experiência? Como você se sentiu sendo tratado 

assim? 

Paulo: Importante. Eu me senti importante. 

Pesquisadora: Como começou a conversa? A primeira coisa que você 

perguntou e não entendeu e teve que perguntar de novo. Como foi? 

Paulo: Ah, eu perguntei por que a minha pele e assim. E o medico falou que o 

nome disso e ictiose (olhou no papel) e explicou que e uma doença da pele que 

não tem cura, mas tem controle. Disse que essa síndrome que eu tenho e 

porque eu herdei dos meus pais, porque eles são primos. Eu e minha Irma 

temos a mesma doença, que não tem cura, mas podemos viver bem com os 

cuidados e os tratamentos. Eu perguntei pra ele sobre a cadeira de rodas, por 

que uma vez eu os ouvieles falarem pra minha mãe que eu iria pra cadeira de 

rodas. Ele disse que isso e da doença, mas se eu fizer os exercícios direitinho 

e o tratamento pode ser que eu não precise dela. 

Pesquisadora: O que você achou dessa noticia? Você tinha preocupação com 

a cadeira de rodas, né? 

Paulo: Ah, eu tinha medo, né? Já pensou, ficar aleijado, na cadeira de rodas, 

deve ser muito ruim. Mas agora eu sei que posso não ter que ficar na cadeira. 

Pesquisadora: O que você achou desse acontecimento no hospital? Foi 

importante pra você saber das coisas, mudou alguma coisa? 

Paulo: Ah, eu já devia ter perguntado essas coisas. Agora falei pra minha mãe 

que ela não precisa mais ir comigo. Eu vou ao hospital sozinho. Agora eu já sei 

das coisas lá. 

Pesquisadora: E o que a sua mãe acha disso?  
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Paulo: Ela adorou. Disse que de vez em quando ela vai, mas não precisa mais 

ir sempre. Que vai ser bom pra mim e pra ela. 

Pesquisadora: Então, agora você tem que se cuidar, evitar fazer o que não 

pode e reforçar o que pode e deve fazer pela sua saúde. 

Paulo: Ah, e sabe o time de handball, eu voltei. Pedi pra professora e ela 

deixou. Joguei na aula passada.  

Pesquisadora: E o time ganhou? 

Paulo: (sorrindo) Não. Perdeu feio.  

Pesquisadora: E como foi o time perder logo no seu retorno? 

Paulo: Ah, eles não estavam ganhando antes, então não foi minha culpa. Os 

garotos falaram que eu azarei, mas eu só fiz rir, e falei que eu vou dar sorte 

daqui pra frente, que eles e que jogam mal, ai eles riram também. E assim 

mesmo, pra ganhar tem que treinar, né?   

Chegamos ao final do ano letivo. O aluno estava ocupado estudando para as 

provas finais e as recuperações. Encerramos nossos encontros marcados, mas 

sem fechar as possibilidades de recomeçarmos nossas conversas, caso isso 

fosse necessário. 

Dia 22 de dezembro recebi um telefonema da professora R. Ela estava com o 

aluno e os resultados das provas. Ele havia sido aprovado em todas as 

matérias com nota superior à media esperada (se não alcançasse 5,0 não 

passaria para a serie seguinte. Passou com 7,0). 

Disse-me também que ele, além das tarefas domésticas que assumiu, agora 

também cuidava do sobrinho para a irmã ir aos tratamentos e às consultas 

médicas.  

Conversamos ao telefone: 

Paulo: Professora passei de ano, e não foi raspando não viu? Tirei logo 7,0 pra 

não correr risco. 

Pesquisadora: Parabéns, você é mesmo um vencedor. Você mudou a sua 

história, e isso me deixa muito feliz. Você está de parabéns mesmo. E eu 

ganhei esse presente de Natal. 



 

Primeiro complementos de frases: 
Gosto...... muito de brincadeira e conversa 

Detesto..... brigas e palavrão 

Fico feliz......quando me fazem feliz 

Fico triste.... quendo me magôo 

Não acredito....em papai Noel 

Choro.....quando me batem 

Espero.....quando a esperança chega 

No futuro.....vou trabalhar com a minha família 

Quando entrei para a escola.....era muito estranho 

Meu sonho.....trabalhar 

A escola é....um lugar para se educar 

 

Segundo complemento de frases: 

Fico feliz......quando me alegram. Quando fazem uma piada engraçada 

Fico triste.....quando me magoam. Quando as pessoas ficam me xingando ou 

me irritando 

Tenho medo....que batam na minha mãe 

Sinto raiva.....quando xingam a minha família 

Minha preocupação....minha vida. Quando eu faço alguma coisa de errado 

No futuro.....trabalho. Eu quero ser contador 

Gosto....de brincar 

Quando olho para mim.....normal. Quando eu me olho e eu vejo que não tem 

nada de errado em mim 

Gostaria que a escola.....fosse grande, mais comportada e sem brigas entre os 

colegas. 
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Meteoro 
Luan Santana 
 
 
Te dei o sol, te dei o mar 
Pra ganhar seu coração 
Voce é raio de saudade 
Meteoro da paixão 
Explosão de sentimentos 
Que não pude acreditar 
 
Ah? como é bom poder te amar 
Depois que eu te conheci fui mais feliz 
Voce é exatamente o que eu sempre quis 
Ela se encaixa perfeita mente em mim 
O nosso quebra-cabeça teve fim 
Se for sonho não me acorde 
Eu preciso flutuar 
Pois só quem sonha 
Consegue alcaçar 
Te dei o sol te dei o mar 
Pra ganhar seu coração 
Voce é raio da saudade meteoro da paixão 
 
Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar 
Ah? como é bom poder te amar 
 
Tão veloz quando a luz 
Pelo universo eu viagei 
Vem me guia me conduz 
Que prá sempre te amarei 
 
Te dei o sol te dei o mar prá 
Ganhar seu coração 
Voce é raio de saudade 
 
Meteoro da paixão 
Explosão de sentimentos que eu 
Não pude acreditar 
Ah como é bom te amar 
Ah como é bom te amar 
 



 

 
Alegoria da caverna 

(Platão, A República, v. II p. 105 a 109) 
 
Sócrates – Agora imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza 
relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens numa morada subterrânea, 
em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz; esses homens estão aí desde a 
infância, de pernas e pescoços acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem 
ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça; a 
luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles; 
entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo 
dessa estrada está construído um pequeno muro, semelhante às divisórias que os 
apresentadores de títeres armam diante de si e por cima das quais exibem as suas 
maravilhas. 
Glauco – Estou vendo. 
Sócrates – Imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam 
objetos de toda espécie, que os transpõem: estatuetas de homens e animais, de 
pedra, madeira e toda espécie de matéria; naturalmente, entre esses transportadores, 
uns falam e outros seguem em silêncio. 
Glauco - Um quadro estranho e estranhos prisioneiros. 
Sócrates - Assemelham-se a nós. E, para começar, achas que, numa tal condição, 
eles tenham alguma vez visto, de si mesmos e de seus companheiros, mais do que as 
sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica defronte? 
Glauco - Como, se são obrigados a ficar de cabeça imóvel durante toda a vida? 
Sócrates - E com as coisas que desfilam? Não se passa o mesmo? 
Glauco - Sem dúvida. 
Sócrates - Portanto, se pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que 
tomariam por objetos reais as sombras que veriam? 
Glauco - É bem possível. 
Sócrates - E se a parede do fundo da prisão provocasse eco sempre que um dos 
transportadores falasse, não julgariam ouvir a sombra que passasse diante deles? 
Glauco - Sim, por Zeus! 
Sócrates - Dessa forma, tais homens não atribuirão realidade senão às sombras dos 
objetos fabricados? 
Glauco - Assim terá de ser. 
Sócrates - Considera agora o que lhes acontecerá, naturalmente, se forem libertados 
das suas cadeias e curados da sua ignorância. Que se liberte um desses prisioneiros, 
que seja ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a 
erguer os olhos para a luz: ao fazer todos estes movimentos sofrerá, e o 
deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos de que antes via as sombras. 
Que achas que responderá se alguém lhe vier dizer que não viu até então senão 
fantasmas, mas que agora, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, 
vê com mais justeza? Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas que passam, o 
obrigar, à força de perguntas, a dizer o que é? Não achas que ficará embaraçado e 
que as sombras que via outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que 
lhe mostram agora? 
Glauco - Muito mais verdadeiras. 
Sócrates - E se o forçarem a fixar a luz, os seus olhos não ficarão magoados? Não 
desviará ele a vista para voltar às coisas que pode fitar e não acreditará que estas são 
realmente mais distintas do que as que se lhe mostram? 
Glauco - Com toda a certeza. 
Sócrates - E se o arrancarem à força da sua caverna, o obrigarem a subir a encosta 
rude e escarpada e não o largarem antes de o terem arrastado até a luz do Sol, não 
sofrerá vivamente e não se queixará de tais violências? E, quando tiver chegado à luz, 
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poderá, com os olhos ofuscados pelo seu brilho, distinguir uma só das coisas que ora 
denominamos verdadeiras? 
Glauco - Não o conseguirá, pelo menos de início. 
Sócrates - Terá, creio eu, necessidade de se habituar a ver os objetos da região 
superior. Começará por distinguir mais facilmente as sombras; em seguida, as 
imagens dos homens e dos outros objetos que se refletem nas águas; por último, os 
próprios objetos. Depois disso, poderá, enfrentando a claridade dos astros e da Lua, 
contemplar mais facilmente, durante a noite, os corpos celestes e o próprio céu do 
que, durante o dia, o Sol e sua luz. 
Glauco - Sem dúvida. 
Sócrates - Por fim, suponho eu, será o sol, e não as suas imagens refletidas nas 
águas ou em qualquer outra coisa, mas o próprio Sol, no seu verdadeiro lugar, que 
poderá ver e contemplar tal qual é. 
Glauco - Necessariamente. 
Sócrates - Depois disso, poderá concluir, a respeito do Sol, que é ele que faz as 
estações e os anos, que governa tudo no mundo visível e que, de certa maneira, é a 
causa de tudo o que ele via com os seus companheiros, na caverna. 
Glauco - É evidente que chegará a essa conclusão. 
Sócrates - Ora, lembrando-se de sua primeira morada, da sabedoria que aí se 
professa e daqueles que foram seus companheiros de cativeiro, não achas que se 
alegrará com a mudança e lamentará os que lá ficaram? 
Glauco - Sim, com certeza, Sócrates. 
Sócrates - E se então distribuíssem honras e louvores, se tivessem recompensas 
para aquele que se apercebesse, com o olhar mais vivo, da passagem das sombras, 
que melhor se recordasse das que costumavam chegar em primeiro ou em último 
lugar, ou virem juntas, e que por isso era o mais hábil em adivinhar a sua aparição, e 
que provocasse a inveja daqueles que, entre os prisioneiros, são venerados e 
poderosos? Ou então, como o herói de Homero, não preferirá mil vezes ser um 
simples lavrador, e sofrer tudo no mundo, a voltar às antigas ilusões e viver como 
vivia? 
Glauco - Sou de tua opinião. Preferirá sofrer tudo a ter de viver dessa maneira. 
Sócrates - Imagina ainda que esse homem volta à caverna e vai sentar-se no seu 
antigo lugar: Não ficará com os olhos cegos pelas trevas ao se afastar bruscamente da 
luz do Sol? 
Glauco - Por certo que sim. 
Sócrates - E se tiver de entrar de novo em competição com os prisioneiros que não se 
libertaram de suas correntes, para julgar essas sombras, estando ainda sua vista 
confusa e antes que seus olhos se tenham recomposto, pois habituar-se à escuridão 
exigirá um tempo bastante longo, não fará que os outros se riam à sua custa e digam 
que, tendo ido lá acima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a pena tentar 
subir até lá? E se alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse alguém não o 
mataria, se pudesse fazê-lo? 
Glauco - Sem nenhuma dúvida. 
Sócrates - Agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar, ponto por ponto, esta imagem 
ao que dissemos atrás e comparar o mundo que nos cerca com a vida da prisão na 
caverna, e a luz do fogo que a ilumina com a força do Sol. Quanto à subida à região 
superior e à contemplação dos seus objetos, se a considerares como a ascensão da 
alma para a mansão inteligível, não te enganarás quanto à minha idéia, visto que 
também tu desejas conhecê-la. Só Deus sabe se ela é verdadeira. Quanto a mim, a 
minha opinião é esta: no mundo inteligível, a idéia do bem é a última a ser apreendida, 
e com dificuldade, mas não se pode apreendê-la sem concluir que ela é a causa de 
tudo o que de reto e belo existe em todas as coisas; no mundo visível, ela engendrou 
a luz; no mundo inteligível, é ela que é soberana e dispensa a verdade e a inteligência; 
e é preciso vê-la para se comportar com sabedoria na vida particular e na vida pública. 
Glauco - Concordo com a tua opinião, até onde posso compreendê-la. 



 

Tocando em frente 
(Almir Sater e Renato Teixeira)  

 
Ando devagar porque já tive pressa 
E levo esse sorriso porque já chorei demais 
Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe 
Eu só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei 
 
Conhecer as manhas e as manhãs 
O sabor das massas e das maçãs 
É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir  
É preciso a chuva para florir 
 
Sinto que seguir a vida seja simplesmente 
Conhecer a marcha e ir tocando em frente 
Como um velho boiadeiro levando a boiada 
Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou 
 
Conhecer as manhas e as manhãs 
O sabor das massas e das maçãs 
É preciso amor pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir 
 
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora 
Um dia a gente chega e no outro vai embora 
Cada um de nós compõe a sua historia 
Cada ser  em si  carrega o dom de ser  capaz de ser  fe l iz  
 
Conhecer as manhas e as manhãs 
O sabor das massas e das maçãs 
É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 
 
 

Defesa de Mestrado 
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 “Cada ser em si  carrega o dom de ser capaz de ser fe l iz .  Um estudo de caso 
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