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RESUMO 

  

 

Essa monografia aborda criticamente a ação pedagógica diante daqueles alunos 
comumente denominados de “problemas”, tomando como cenário uma escola da rede pública 
na cidade de Resende/RJ e um de seus discentes encaminhado para o setor de psicologia. A 
atuação do psicólogo escolar em uma instituição pública de ensino alicerçada nos princípios 
de dominação, de domesticação e alienação deve ser a ponte para o diálogo entre as partes 
envolvidas na busca do resgate da criatividade, liberdade e singularidade nos estudantes, o 
que, evidentemente, envolve um repensar o sistema pedagógico, a ação docente e o lugar dos 
alunos. Assim, embora não tratando diretamente em suas obras da Educação, o filósofo Jean-
Paul Sartre ao enfatizar, em seu existencialismo, que o conhecimento só tem valor quando 
capaz de realizar as escolhas estabelecidas pelo próprio existente, visão que encontra 
ressonâncias com o pensamento do educador Paulo Freire.  
  
Palavras-chave: Psicologia escolar, Ação pedagógica, Indisciplina, Jean-Paul Sartre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This monograph addresses the critical pedagogical action against those students 
commonly called “problems” by taking a background of public schools in the city of Resende/ 
RJ and one of his students referred to the psychology sector. The performance of the school 
psychologist in a public school founded on the principles of domination, alienation and 
domestication must be the bridge for dialogue between the parties involved in seeking 
recovery of creativity, freedom and individuality in students, which, of course, involves 
rethinking the educational system, the teaching and the place of students. Thus, while not 
dealing directly in their work of education, the philosopher Jean-Paul Sartre to emphasize in 
his existentialism, that knowledge has value only when able to make choices down by the 
existing, a vision that resonates with the ideas of educator Paulo Freire.  
 
Keywords: School psychology, pedagogical action, Indiscipline, Jean-Paul Sartre. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O interesse pelo tema apresentado neste trabalho vem de encontro à necessidade de 

aprofundar o conhecimento na área da Psicologia, aliando o conhecimento alcançado a partir 

do curso de Psicologia Clínica na perspectiva fenomenológico-existencial com a experiência 

profissional no campo da Psicologia Escolar no qual atuo desde 2002. 

 Minha inserção no âmbito escolar se deu através do Programa Saúde na Escola (PSE) 

implementado em 2000, quando o Governo do Estado retomou o projeto das escolas de tempo 

integral e reativou os núcleos de saúde dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP). 

 O PSE foi criado numa parceria de várias Secretarias Estaduais: Defesa Civil, Saúde e 

Educação. O objetivo inicial do Programa era desenvolver atividades de prevenção e 

promoção de saúde voltadas aos escolares, seus pais, comunidade do entorno e profissionais 

da Educação, destacando a responsabilidade individual e coletiva pela conservação do bem-

estar psicossocial, considerando que as instituições escolares são espaços privilegiados para 

projetos desta natureza junto às comunidades. Algumas escolas foram escolhidas para a 

instalação de uma equipe multidisciplinar formada por médicos, dentista, enfermeiro, 

psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social, auxiliar de enfermagem e de 

consultório dentário. 

 A participação do psicólogo neste cenário deveria ser na organização das relações de 

construção coletiva e compartilhada de saberes, promovendo a reflexão sobre os currículos e 

modelos de aprendizagem, dialogando simultaneamente com alunos, professores, pais e 

funcionários em geral. 

 Entretanto, a vasta demanda para atendimentos psicológicos individuais formada 

basicamente pelos ditos “alunos-problemas” foi a expressão maior do que realmente se espera 

do psicólogo. O que foi acolhido com grande angústia, pois o psicólogo sabe que não 

conseguirá responder a todas essas solicitações se não tiver uma compreensão ampliada desse 

fenômeno. E mais ainda, trabalhar no campo da Educação supõe persistência na quebra de 

paradigmas. O psicólogo não deve se opor a atender a clientela encaminhada. Mas, deve estar 

atento e disponível para transitar nos vários ambientes e ter acesso a todos que neles circulam. 

  Ao lançarmos um olhar sobre o cotidiano nas escolas o que é possível notar é uma 

constante insatisfação revelada pelos professores em relação ao exercício da profissão, pois o 

ideal de transmitir conhecimentos aos alunos de uma classe é tomado como um desafio 

inatingível.  
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Na tentativa de cumprir com seus objetivos, o professor segue um planejamento rígido 

e, ao final desse plano de atividades, deve avaliar seus alunos com a esperança de obter um 

resultado satisfatório para toda uma classe de 25, 30 ou mais alunos. Porém, nem sempre isto 

ocorre de fato. Grande parte dos alunos não atende as expectativas de seus professores. 

 O “aluno-problema” representa uma “ameaça” ao cumprimento do objetivo de ensinar 

a todos da mesma forma e obter resultados uniformes, com o maior aproveitamento possível, 

atingindo um ideal de controle sobre o ensino e a aprendizagem. Os educadores são tomados 

por um sentimento de impotência diante dessa situação e, de um modo geral, tentam 

identificar na família ou no próprio aluno a culpa pelo fracasso na aprendizagem.  

 Não podemos negar que os fenômenos sociais vividos para além dos portões da escola 

não interfiram na aprendizagem. O aluno da rede pública em geral provém de uma família de 

baixa renda com sérias restrições de acesso à saúde, lazer e educação. Além disso, está 

exposto a uma série de experiências que envolvem a violência e a criminalidade. 

Entretanto, para os professores a autocrítica em relação à ação pedagógica e a 

compreensão das relações que ocorrem na sala de aula são menosprezadas.  

Logo, os “alunos problemáticos” instalam o caos na sala de aula. Eles fazem com que 

grande parte daqueles que trabalham com Educação se frustre no seu papel de educador e 

entre em contato com sentimentos e sensações desagradáveis e indesejáveis. 

 Estes alunos são também conhecidos como “maus alunos”, desafiadores, 

indisciplinados, rebeldes, agressivos, sem limites, desinteressados, preguiçosos, pouco 

implicados com as tarefas. São aqueles que freqüentam a escola para “atrapalhar a aula” e 

“fazer bagunça”, não aprendem nada... São um “resto” repudiado pelos professores e pela 

direção da escola. Proporcionam um “mal-estar pedagógico” generalizado. 

 Neste contexto, medidas disciplinares são adotadas. As mais recorrentes são 

advertências e punições como o registro de ocorrência e as suspensões, conversa com os pais 

e encaminhamento ao psicólogo ou pior, um neurologista. Mas é preciso considerar que a 

população da escola pública geralmente não dispõe de condições financeiras para consultar 

um psicólogo clínico particular. Resta-lhe procurar o serviço público ou contar com o 

profissional de Psicologia na própria instituição, caso exista esta possibilidade. 

 Entretanto, são estes mesmos alunos quem denunciam a falta de respostas e 

explicações para este fenômeno, o conflito vivido por muitos educadores. A dúvida se instala. 

Afinal, por que certas crianças não se beneficiam como deveriam das aulas e não conseguem 

se tornar crianças “domesticadas”? 
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 Sim, lamentavelmente, é essa a grande e frustrada tentativa da educação convencional 

que boa parte das escolas públicas abraça: os fins da escola estão dados a priori e os 

educandos, enquanto atores da peça são objetos, meios para um fim implicitamente 

determinado. Para efetivar este intento, faz-se necessária a submissão do educando ao modelo 

escolar, visando a que esse fim possa ser garantido, ou seja, a instituição escolar funda sua 

premissa numa relação de submissão do educando ao educador e numa relação de 

homogeneização da diversidade/pluralidade de ser num único ideal de ser.  

Nesse sentido, a experiência da educação encontra, no espaço escolar tomado pela 

ciência da educação, um processo de objetivação. Aqui não é mais o próprio sujeito que 

estipula seus projetos na experiência da educação, mas é a ciência que define os fins que o 

sujeito deve alcançar. Seus projetos necessários para a constituição de si mesmo ficam 

submetidos aos fins desejáveis devidamente definidos pela ciência da educação. Assim, a 

educação deixa de ser uma experiência singular de produção autônoma de si mesma pra se 

constituir numa experiência do outro, do cientista que define todos os procedimentos corretos 

e necessários para a boa educação. 

Nesse cenário, podemos dizer que a educação, ao propor este percurso para a 

existência humana, perverte a máxima existencialista de que a existência precede a essência 

na medida em que ela se propõe instituir um ser na realidade humana com o qual o homem 

deverá se projetar no mundo.  

No viés dessas prévias considerações, encontra-se o filósofo Jean-Paul Sartre (1905-

1980) e sua discussão sobre a liberdade humana. Em O Ser e o Nada, Sartre (1997) faz uma 

referência marginal à educação que é bastante interessante. Para ele, a educação sempre trata 

o outro – a criança – como instrumento, isto é, objetifica o outro, o fere no âmago de seu ser, 

na medida em que o trata como coisa, como um Em-si, desconsiderando a liberdade. 

Em seu ensaio Em defesa dos intelectuais, Sartre (1994) chamou aos educadores 

convencionais de apologistas da classe dominante. Descreveu-os como "homens de 

sinceridade" – um rótulo que usa para indicar a forma de má-fé que consiste em negar a 

liberdade e tratar tudo como se fosse facticidade. Contestou, além disso, a educação que se 

apóia no pressuposto de que o estudante é um vaso vazio a ser preenchido.  

 Assim, utilizaremos na discussão de nosso tema alguns de seus pressupostos 

existencialistas, os quais também servirão de base para a discussão do pedagogo Paulo Freire 

sobre a Educação.  

Inicialmente convidamos a indagar sobre o papel do psicólogo escolar frente ao 

“aluno-problema”, ou seja, o quanto este profissional pode reforçar ou não o estigma dessas 



12 
 

 

crianças e inviabilizar o processo educacional e, conseqüentemente, a formação pessoal. 

Apresentaremos uma visão geral da inserção do psicólogo nas instituições e de suas 

atribuições, enfatizando a necessidade de acolher a queixa escolar sem perder de vista a 

dimensão relacional que produz esta queixa. 

Em seguida, propomos uma discussão da prática pedagógica à luz do pensamento de 

Sartre, apresentando modestamente alguns de seus principais conceitos como: existência, 

consciência, intencionalidade, liberdade, projeto, escolhas, má-fé.  

Com a abordagem desses temas, pretendemos enaltecer o papel do educador como 

libertador, isto é, aquele que apresenta o mundo, que oferece possibilidades de criação e 

crescimento, enfim, para a construção da existência de cada aluno.  

É essa também a perspectiva de Paulo Freire, motivo pelo qual a ele dedicamos um 

capítulo. Esse educador critica, entre outros aspectos, a concepção bancária de Educação, 

segundo a qual os estudantes são objetos da ação do educador. Incomoda-o particularmente a 

relação de poder a favor do educador, que não procura aceitar as qualidades dos educandos ao 

desenvolver seu trabalho educativo, mas as desconsideram. Com isso produz-se a relação de 

opressão. 

A seguir, apresentamos algumas contribuições de Sartre para a compreensão da 

infância, período em que o ser humano apresenta uma existência alienada e vai construindo 

seu ego no processo da socialização. Daí a importância dos vínculos estabelecidos, inclusive 

na escola. No entanto, Sartre apressa-se em apontar que, mesmo cercados de determinações, 

ainda assim, não somos seres passivos, condicionáveis, pois sempre fazemos algo do que 

fazem de nós, ainda que seja simplesmente corresponder à expectativa alheia. Somos sempre 

responsáveis pela maneira como vamos enfrentar uma situação, ainda que extrema.  

Independente da educação que se fizer presente na realidade do para-si, ele deverá, em seu 

cotidiano, efetivar suas escolhas, seus projetos e fins, ou seja, construir sua existência. É o que 

veremos através do caso do aluno, que denominamos de Fabrício, encaminhado pela 

orientadora pedagógica devido à indisciplina.  
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR FRENTE AO 

“ALUNO-PROBLEMA” 

 

Historicamente, a Psicologia surge comprometida com a ordem e o controle – padrões 

gerais de comportamentos estabelecidos estatisticamente em comum com a razão 

instrumental, como explica Yazlle (1997). 

Dessa forma, o papel da Psicologia, antes mesmo de sua efetivação como profissão, 

era de caráter normativo e enquadrava os indivíduos nos modelos sociais. 

Infelizmente ainda hoje encontramos em muitas instituições de ensino uma Psicologia 

Escolar, enquanto área profissional específica, que se caracteriza pela psicologização das 

questões educacionais, originando práticas individualistas e ajustatórias com ênfase nos 

processos de aprendizagem e nos procedimentos remediativos e disciplinares. 

Espera-se ainda que o psicólogo faça um trabalho “clínico-ortopédico”, buscando 

“corrigir” os alunos que não se enquadram nas regras estabelecidas, que explique o problema 

vivenciado na escola pela carência econômica e afetiva das crianças, pela desestrutura 

familiar, pela falta de limites etc. Assim, nesse discurso, os únicos responsáveis pelo fracasso 

escolar passam a ser a criança e sua família.  

Pesquisas sobre o tema, segundo Patto (2002), têm ressaltado que a existência de 

dificuldades pessoais ou familiares por parte do aluno não exclui a participação do educador 

na busca de alternativas educacionais, e que a relação ensinar-aprender é atravessada pelo 

funcionamento institucional escolar, definindo, muitas vezes, a qualidade do aprendizado e o 

comportamento em aula do aluno. 

É importante, portanto, alterar a pergunta: Por que esta criança não aprende ou é 

indisciplinada? Então, interrogar a seguinte questão: Que situações e relações vividas no dia-

a-dia escolar são produtoras do não aprendizado ou da indisciplina da criança-aluno? 

Quando um profissional de saúde ou um educador pergunta o porquê do não aprender, 

ou ainda o porquê da criança apresentar determinado comportamento indesejável, revela a 

crença de que a resposta a esta pergunta encontra-se na natureza dessa criança, nos seus 

processos psíquicos. Dessa maneira, esse profissional organizará uma série de instrumentos 

com o objetivo de encontrar a causa. 

A construção da história escolar, portanto, deve levar em conta: o âmbito institucional, 

como funciona essa escola em relação à proposta pedagógica, quanto a regras e normas; à 

escolha de professores etc.; o âmbito do professor, sua experiência, sua história profissional 

nesta escola; aspectos que envolvem a escolha desta sala; estruturação do trabalho 
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pedagógico; organização de normas e regras; a queixa sobre a criança encaminhada, sua 

história com essa criança; as tentativas de lidar com a situação etc.; o âmbito familiar, a 

história escolar da criança, como a vêem na escola; a relação dos pais com a escola etc.; o 

âmbito do aluno, como se representa nessa sala de aula; que episódios de fracasso e de 

sucesso foram vividos nesse grupo, quem são seus amigos, como analisa a queixa do 

professor etc. 

Mas, as atribuições do psicólogo escolar, embora bem definidas, ainda trazem um 

componente histórico-social do repertório de ações clínicas onde, na práxis popular, entende-

se que são ações de onipotência e soluções mágicas.  

Desta forma, as relações profissionais são estruturadas mediante expectativas pré-

acadêmicas, auferindo aos psicólogos escolares as seguintes atribuições: 

1 – Diagnosticar e acompanhar clinicamente profissionais e alunos-problemas: deseja-se 

que a cada impasse comportamental de alunos ou profissionais da escola o psicólogo seja 

chamado para analisar, diagnosticar e dar solução voltada à adaptação e ao ajustamento do 

indivíduo problema, à dinâmica de relações existentes naquele meio inquestionável e 

imutável, visando a não reincidência do comportamento. 

2 – Dar soluções imediatas aos problemas comportamentais: as expectativas dos 

profissionais da educação de soluções mágicas por parte do psicólogo, onde o simples fato 

dele olhar para o indivíduo o capacitaria a desvendar segredos são tão explícitas que as 

verbalizações utilizadas são cotidianas e despojadas de qualquer crítica ou auto-censura, 

denotando absoluta certeza e alto grau de conhecimento do papel do psicólogo. As atitudes na 

“entrega” do problema, geralmente acompanhadas pela frase: “Veja o que você faz com ele, 

pois eu já não o agüento mais em sala”, pressupõem ser desnecessário o fornecimento de 

informações e formulação da queixa, reforçando a crença de que o psicólogo pode e deve 

descobrir tudo. 

3 – Propor soluções desde que não alterem a rotina da instituição: no ambiente escolar em 

que a estrutura das relações já está definida, onde os profissionais já adaptaram seus 

procedimentos às condições existentes, às concessões mútuas, à antigüidade de posto, 

utilizando a posse do diploma e a intransigência como argumentos de verdades absolutas e 

inquestionáveis, o psicólogo como elemento novo neste ambiente sofre resistência quando 

propõe questionar a situação vigente. Esta resistência denota inflexibilidade e insegurança, 

características de indivíduos inseridos em ambientes aparentemente imutáveis. 

Sob essa perspectiva, a escola, como instituição, é tomada como adequada, 

cumpridora dos objetivos ideais que foram propostos. 
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De certa forma, sob a perspectiva acima, os problemas que surgem no contexto escolar 

são centrados nos alunos, e investe-se o psicólogo de um caráter de onipotência, e seu papel 

acaba sendo tratar estes “alunos-problema”1, devolvendo-os à sala de aula “bem-adaptados”.  

Pode ser que a alternativa mais adequada para a intervenção do psicólogo no contexto 

escolar parece ser aquela em que, sem excluir as contribuições da psicologia clínica e 

acadêmica, o profissional atue como um elemento gerador de reflexões e conscientizador dos 

papéis representados pelos vários grupos que compõem tal instituição. 

Como lembra Rio (1999), as relações ocorridas dentro da instituição compõem a 

“cultura institucional” formada pelos alunos, funcionários e família, enfim, todos afetam e são 

afetados pela existência do outro. Daí a necessidade do psicólogo escolar estar atento às 

diversas falas que se dão nesse cenário. 

Ao eleger o “aluno-problema” como um empecilho ou obstáculo para o trabalho 

pedagógico, a categoria docente corre abertamente o risco de cometer um sério equívoco 

ético, que é o seguinte: atribuir exclusivamente ao aluno a responsabilidade pelas dificuldades 

e contratempos da ação pedagógica. Seria o mesmo que o médico supor que o grande 

obstáculo da medicina atual são as novas doenças. 

Sob esse ponto de vista, talvez a indisciplina2 escolar esteja nos indicando que se trata 

de uma recusa desse novo sujeito histórico a práticas fortemente arraigadas no cotidiano 

                                                 
1 O “aluno-problema” é tomado, em geral, como aquele que padece de certos supostos “distúrbios 
psico/pedagógicos”; distúrbios estes que podem ser de natureza cognitiva (os tais “distúrbios de aprendizagem”) 
ou de natureza comportamental, e nessa última categoria enquadra-se um grande conjunto de ações que 
chamamos usualmente de “indisciplinadas”. Dessa forma, a indisciplina e o baixo aproveitamento dos alunos 
seriam como duas faces de uma mesma moeda, representando os dois grandes males da escola contemporânea, 
geradores do fracasso escolar, e os dois principais obstáculos para o trabalho docente. Um bom exemplo da 
justificativa do “aluno-problema” para o fracasso escolar é uma espécie de máxima muito recorrente no meio 
pedagógico, que se traduziria num enunciado mais ou menos parecido com este: “se o aluno aprende, é porque o 
professor ensina; se ele não aprende, é porque não quer ou porque apresenta algum tipo de distúrbio, de carência, 
de falta de pré-requisito”. 
 
2 É preciso indagar se a indisciplina é constituída apenas por aspectos negativos. Do ponto de vista da construção 
sócio-histórica da infância, a indisciplina sempre existiu. Do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento ela 
é, inclusive, necessária para a superação de limites impostos pelos adultos, até porque nem sempre os adultos 
estão corretos em suas concepções. Imaginem se nós não tivéssemos sido indisciplinados com as ditaduras 
instauradas no Brasil no século passado. Provavelmente ainda estaríamos vivenciando um regime extremamente 
autoritário. O fato é que a disciplina e a indisciplina são dialeticamente constituintes das relações humanas e da 
dinâmica das instituições. Então, por que situá-las como algo externo e que não faz parte das relações 
interpessoais escolares? A disciplina que atualmente perpassa o meio escolar, como em décadas passadas, ainda 
está direcionada apenas ao desejo do professor de obter comportamentos de obediência dos alunos. Está dirigida 
ao um respeito unilateral, que tem como finalidade obter a tranqüilidade da sala de aula, o silenciamento e a 
passividade do aluno. Qualquer variação ao respeito unilateral é interpretada como ato indisciplinado e negativo. 
Assim, as superações não devem ser buscadas a partir de um enfoque individual: é o contexto escolar e suas 
práticas que constituem o objeto da análise. 
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escolar, assim como uma tentativa de apropriação da escola de outra postura, mais aberta, 

mais fluida, mais democrática.  

Nesse sentido, a indisciplina estaria indicando também uma necessidade legítima de 

transformações no interior das relações escolares e, em particular, na relação professor-aluno. 

Assim, talvez, a alternativa mais adequada para a intervenção do psicólogo no 

contexto escolar é aquela em que em vez de abordar os problemas escolares centrando seu 

olhar sobre os alunos, o psicólogo atuaria sobre as relações que se estabelecem neste contexto. 

 

Desse modo, o psicólogo deve conduzir sua prática dentro de uma 
abordagem crítico-reproditivista, sendo aquele que reflete sobre o papel 
ideológico, domesticador e excludente da escola, trazendo o foco também 
para a instituição. Faz questionamentos acerca da psicologia e de seu papel 
como contribuinte para a manutenção da ordem social injusta e que muda a 
maneira de compreender as dificuldades de aprendizagem. (RIO, 1999, 
p.4). 

 

 

Para que isto se estabeleça faz-se necessário que o psicólogo esteja disposto a abdicar 

da postura onipotente que os profissionais da educação lhe conferem e seja capaz de deixar a 

sua sala geralmente isolada dos outros ambientes para circular pelos espaços. É 

imprescindível manter uma relação de proximidade com os funcionários da instituição. E 

muito mais do que esclarecê-los sobre os aspectos emocionais, as etapas de desenvolvimento 

infantil, é preciso promover oportunidades para a reflexão dos objetivos institucionais 

incluindo o seu papel transformador da realidade social bem como a análise dos fenômenos 

sociais contemporâneos e suas implicações na ação pedagógica. 

Diante do “aluno-problema”, o psicólogo deve rejeitar este rótulo assim como 

qualquer outro antes de indagar o fenômeno e estar atento ao quanto os laudos e relatórios de 

avaliação psicológica podem contribuir para abusos de diagnósticos com conseqüente uso 

indevido de medicação. Bortone e Bastos (2009) advertem que, com a abolição do castigo 

corporal nas escolas, a medicalização é a nova forma de “docilização” dos corpos. Assim: 

 

Ao invés de atuarmos nesta engrenagem como fortalecedores desta 
produção, podemos intervir perguntando como as relações de aprendizagem e as 
relações diagnósticas fabricam estes alunos. Não se trata de simplesmente recusar as 
solicitações de atendimento individual do ‘aluno-que-fracassa-na-escola’, mas de 
colocá-la em análise coletiva, recusando o entendimento desta ‘categoria de aluno’ 
como essência. [...] Muitas vezes, as mesmas crianças que são classificadas como 
agressivas, hiperativas, retardadas, desatentas ou lentas podem ser vistas em seu 
bairro criando brincadeiras, histórias, canções, desenhos ou realizando trabalhos que 
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exigem fazeres e habilidades que desmentem ou contradizem estes diagnósticos. (in 
Psicologia e Educação, 2009, p.5-6). 

  

Talvez esse enfoque poderá possibilitar novos agenciamentos entre os profissionais 

que atuam no campo educacional, impulsionando novos enfrentamentos no sentido de 

construir uma educação com qualidade para os alunos. 

 Para finalizar este capítulo, e dar início à apresentação de uma proposta de ação 

pedagógica que se assenta em uma perspectiva dialógica via legado sartreano e de estudiosos 

da questão, o texto do poeta serve de iluminação condutora ao desenvolvimento deste trabalho 

e ao caso que posteriormente será apresentado e discutido:  

 

Deus que livre vocês de aceitarem 
conhecimentos “ prontos”  
mediocremente embalados 

nos livros didáticos descartáveis, 
  

[...] 
Eu queria uma escola [...] 

Que lhes desse múltiplos meios de vocês  
Expressarem cada sentimento, 

Cada drama, cada emoção. 
  

[...] 
Ah! Antes que eu  me esqueça: 

Deus que livre vocês  
De um professor incompetente ! 

Para Sara, Raquel, Lia e para todas as Crianças. 

ANDRADE, C. D. Revista Espaço Acadêmico. Ano II, 
n.º 12, maio/2002. In: Internet: <www.espacoacademico.com.br> 
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2 POR UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA LIBERTÁRIA 

 

Não é o objetivo dessa monografia oferecer uma proposta teórica ou um conceito de 

educação com base na filosofia existencialista de Sartre, mas simplesmente apontar que 

alguns conceitos emergidos de suas obras, principalmente de O Ser e o Nada, são pertinentes 

àqueles que desejem refletir sobre esta possibilidade.  

Entre estes conceitos, aponto alguns os quais considero relevantes para a discussão 

que virá a seguir e para a compreensão do caso apresentado: 

1. A existência precede a essência, ou seja, à medida que o sujeito é peça fundamental da 

educação, ele deve ser entendido como um ser que constrói seu universo no cotidiano de sua 

existência. O sujeito da educação é um ser que faz seu ser em sua cotidianidade mundana, 

cuja ênfase, portanto, se dá nas ações que ele experimentar em sua existência. Por isso, o 

processo educacional assume o papel de ser uma instância importante na construção desse ser 

desde que entenda o sujeito como um ser em perpétua construção. 

2. Nadificação da consciência, ou seja, o sujeito da educação é um ser que, ou por colocar seu 

ser em questão, ou perguntar por ele, é o que não é e não é o que é. O sujeito da educação é 

nadificado em seu ser; não possui uma essência universal ou que fundamente sua existência; 

não possui em seu ser conteúdos imanentes a ele. Desse modo, o sujeito da educação, ao 

emergir para o mundo como um ser desprovido de idealidade, impõe à educação assumir a 

perspectiva de que não há uma essência a ser formada ou lapidada pelo processo educacional. 

Ora, a formação de uma subjetividade pela educação só é possível no contexto em que exista 

um conteúdo inerente à realidade humana, que, no caso, assume a forma de um objeto 

constituído pela educação, isto é, essa suposta “massa” presente em nossa existência, como 

um dado a priori de nosso ser, assume a forma de um objeto para a educação modelar um ser. 

Agora, se a educação assume o pressuposto ontológico de que o “nada” habita a realidade 

humana, ela pode ser um espaço refratário das possibilidades de ser do para-si. Em outras 

palavras, a nadificação da consciência torna, como papel da educação, a afirmação do sujeito 

como um ser de multipossibilidades de ser; 

3. Liberdade, ou seja, a educação deve partir do princípio de que o sujeito do processo 

educacional é livre em seu próprio ser, ou que o ser do educando é um ser-livre. A construção 

do processo educacional deve ir ao encontro deste primado ontológico da realidade humana: o 

sujeito é livre para afirmar suas ações rumo aos projetos e fins concebidos dentro da liberdade 

de ser. Desta maneira, a educação não pode assumir a forma coercitiva do sujeito, ou não é 

um momento em que ela deva vigiar e controlar os projetos e fins concebidos pelo para-si. A 
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educação não precisa, também, se referenciar como uma atividade em que se encontram 

relações de poder entre as pessoas envolvidas no processo. Muito pelo contrário, ela deve 

respeitar a liberdade ontológica do educando, de tal forma que a liberdade deve ser parte 

constitutiva dela própria.  

4. Projetos e fins, ou seja, a educação não deve trazer em seu bojo os fins aos quais o sujeito 

precisa chegar ao cabo desse processo. Se ela exercer seu papel deste modo, ela compromete, 

não só a liberdade ontológica do para-si, como também com a própria nadificação da 

consciência, a possibilidade de ser e a transcendência da existência humana. A educação, pelo 

contrário, precisa partir do princípio de que os fins desejados pelo para-si são emergidos dele 

próprio, como a possibilidade de materialização de seu ser nas escolhas que fez em seu 

cotidiano. Assim, são estes fins propostos pelo para-si que devem ser almejados pela  

educação, de tal forma que não é o sujeito que está direcionado pela educação, mas a 

educação que está totalmente direcionada pelos fins concebidos na liberdade de ser do para-si; 

5. Escolhas, ou seja, como a realidade humana é nadificada em seu ser de tal forma que em 

vez de buscar seu ser, o homem faz seu ser nas suas ações no meio do mundo. Nesse caso, a 

realidade humana escolhe seu ser objetivando os projetos e fins necessários à emergência. No 

caso, a educação deve assumir em sua prática a premissa de que o sujeito tem em seu ser a 

escolha como pressuposto ontológico da existência humana. A ênfase da educação, então, não 

deve ser mais o ser do educando, mas as escolhas que ele efetivar em sua existência, pois as 

escolhas assumem a forma de possibilidade de ser do para-si. Em síntese, educar é uma ação 

que se dá no cenário de escolhas cotidianas que o para-si faz em sua existência, lembrando 

que a escolha não é um ato derradeiro, pelo contrário, se realiza seguidamente no mundo do 

para-si. 

6. Intencionalidade, ou seja, a consciência se define pela sua posicionalidade diante do mundo 

e por sua abertura para as coisas que o habitam. A consciência se define também como 

negação deste mundo, pois é esta negação que torna possível à consciência ser abertura para o 

transcendente. Assim, podemos interpretar a abertura da consciência como um princípio 

interessante para pensarmos a educação, já que esta abertura também é para a educação, isto 

é, a consciência se abre diante da possibilidade do mundo da cultura e da educação se 

apresentarem diante de si. É exatamente isto que observamos numa criança quando, pelo fato 

de sua consciência ser vazia de qualquer conteúdo e abertura para o mundo, ela é curiosidade 

e carência de cultura, sentidos e significados que o mundo possui em seu ser; é a encarnação, 

por conta de sua abertura para o mundo, do desejo de relação com o mundo da cultura 

produzido pelo ser humano. Se a consciência fosse cheia de conteúdos, sua abertura para a 
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educação seria comprometida, seria de viés, seria, enfim, uma “entreabertura”, na medida em 

que a fronteira da consciência com a cultura estaria permeada com o filtro deste conteúdo 

presente na consciência de tal forma que o contato com a cultura seria aquele de interesse para 

este conteúdo. Nesse mesmo sentido, se uma criança tivesse em sua consciência um conteúdo 

intrínseco, sua abertura para o mundo seria limitada aos interesses deste conteúdo. Afirmar a 

intencionalidade da consciência é afirmar a possibilidade dela se abrir para qualquer coisa do 

mundo, de educar-se através de inúmeras possibilidades de fazer-se. Em síntese, a 

intencionalidade significa a possibilidade de a consciência abrir-se para a experiência da 

educação e da cultura. 

O mundo atual exige dos educadores atitudes perceptivas, observadoras para a 

realização e construção de novos “moldes” educativos, romper com velhos paradigmas e re-

significar a mediação pedagógica, na busca por ações inovadoras, dinâmicas que favoreçam a 

relação com o aprendiz. 

A emergência da singularidade, a criação de si como estética da existência tem na 

experiência da educação um momento privilegiado para isso. A tarefa da educação, nesse 

caso, é a autoprodução do sujeito a partir de si mesmo; é formar o sujeito não de fora para 

dentro, mas trata-se de uma formação como criação de si.  

O educador “cuidadoso” visa alguns modos de cuidar: primeiro, está de algum modo 

presente na situação e com sua experiência disponível para o contato; segundo, zela para que 

o aluno não se determine pelo professor, mas por si mesmo, que não desista de ser criativo; 

terceiro, insinua mais por atitudes que por palavras, pois prazer existencial é ver o aluno se 

manifestar, uma vez que o sentido é constituído na sua consciência e o mundo fica mais pobre 

sem a sua voz, sem a sua manifestação; e ainda, buscar o entendimento do caso em si na sua 

totalidade, identificando os elementos que desencadearam o impasse, na fala do educando, 

seus gestos, sua intenção; atentar para a tendência negativa que se manifesta na situação: 

agressividade, fuga, choro, assunção de posição de vítima ou de culpado; convidar o aluno a 

expressar de outra forma aquele mal-estar, a “fazer algo” em vez de “falar sobre algo”; após 

vislumbrar a possibilidade de superação ou chegar à situação resolvida, convidá-lo a relaxar, 

repousar a mente, aquietar o coração; finalmente, elogiá-lo pelo que foi capaz de elaborar. Eis 

aí, sinteticamente, alguns dos desafios do educador no cenário de sua atuação.  

A visão existencialista da Educação supõe: 
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 “uma educação voltada para a singularização, para a constituição de 
indivíduos livres, isto é, criativos e autônomos é a que pode contribuir para a 
construção de cidadãos ativos, que de fato tomem em suas mãos os destinos de suas 
vidas e de sua comunidade”. (GALLO, 2004, p. 143-144). 

 

Assim, o projeto que cada um lança a partir de si mesmo, deveria encontrar na 

experiência da educação uma possibilidade de realização.  

Nietzsche (2003) pensa a idéia de uma educação como produção criadora de si 

mesmo, uma experiência educativa como produção de singularidades pode ser vislumbrada:  

 

Mas, ainda que o futuro não nos deixasse qualquer esperança, a 
singularidade da nossa existência nesse momento preciso é o que nos encoraja mais 
fortemente a viver segundo nossa própria lei e conforme nossa própria medida [...] 
Temos de assumir diante de nós mesmos a responsabilidade por nossa existência, 
por conseguinte, queremos agir como os verdadeiros timoneiros desta vida e não 
permitir que nossa existência pareça uma contingência privada de pensamento. [...] 
Ninguém pode construir no teu lugar a ponte que te seria preciso tu mesmo transpor 
no fluxo da vida – ninguém, exceto tu. Certamente existem as veredas e as pontes e 
os semideuses inumeráveis que se oferecerão para te levar para o outro lado do rio, 
mas somente na medida em que te vendesses inteiramente: tu te colocarias como 
penhor e te perderias. Há no mundo um único caminho sobre o qual ninguém, exceto 
tu, poderia trilhar. Pra onde leva ele? Não perguntes nada, deves seguir este 
caminho. (NIETZSCHE, 2003, p. 140-141). 

 

  Assim, os verdadeiros educadores são os libertadores do sujeito, libertadores de todo 

processo de massificação, de formação de sujeitos iguais, de sujeitos do rebanho. Educadores 

como libertadores dessa educação que elimina o diferente, e que promove um tipo de homem 

gregário, aquele que vive segundo os valores dos outros, ou melhor, que é aquilo que o outro 

faz dele.  

[...] teus educadores não podem ser outra coisa senão teus libertadores. E 
eis aí o segredo de toda formação, ela não procura os membros artificiais, os narizes 
de cera, os olhos de cristal grosso; muito pelo contrário, o que nos poderia atribuir 
estes dons seria somente uma imagem degenerada desta formação. Ao contrário, 
aquela outra educação é somente libertação, extirpação de todas as ervas daninhas, 
dos dejetos, dos vermes que querem atacar as tenras sementes das plantas, ela é 
efusão de luz e calor, o murmúrio amistoso da chuva noturna. (NIETZSCHE, 
ibidem, p. 141-142). 

 

Essa educação para a singularidade infelizmente ainda é distante de toda essa forma 

de, nas palavras de Nietzsche, produção de “membros artificiais”, que generaliza o individual, 

iguala as diferenças, massifica a singularidade. 

A ciência da educação estipula, com seu critério de cientificidade, o que e o melhor, o 

desejável para o aluno e o professor. A experiência da educação encontra, no espaço escolar 

tomado pela ciência da educação, um processo de objetivação. Aqui não é mais o próprio 
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sujeito que estipula seus projetos na experiência da educação, mas é a ciência que define os 

fins que o sujeito deve alcançar. Seus projetos necessários para a constituição de si mesmo 

ficam submetidos aos fins desejáveis devidamente definidos pela ciência da educação.  

Assim, a educação deixa de ser uma experiência singular de produção autônoma de si 

mesma pra se constituir numa experiência do outro, do cientista que define todos os 

procedimentos corretos e necessários para a boa educação.  

De sujeito da educação, o homem passa a ser objeto de uma educação que lhe aparece 

como estranha. Da possibilidade de uma educação como experiência para a produção de 

singularidades, o aparato escolar, tomado pela ciência da educação, produz sujeitos em massa, 

homens de rebanho, na terminologia de Nietzsche (2003), exatamente porque os processos e 

procedimentos da boa educação são uniformes, pois parte da premissa de que a pessoas são 

iguais. Da possibilidade de uma educação libertária, como criação de si mesmo, o aparato 

escolar acaba por enquadrar os sujeitos nos modelos de formação idealizados no saber 

científico, enquadrá-los nos fins propostos pelas diversas teorias da educação. 

Parece que, ao tomar a educação como objeto de investigação científica, normatizando 

os procedimentos presentes nela, esta ciência da educação acaba por matar a possibilidade de 

uma educação como experiência de vida singular. Ora, é na educação que o sujeito define sua 

própria existência, define o que deseja para sua vida.  

A potencialização e o refinamento da vida encontram possibilidade somente num 

cenário de autonomia e liberdade em que cada um possa constituir-se a partir de seus desejos 

e projetos autênticos.  

Assim, a ciência da educação ao tornar o sujeito objeto de sua investigação científica 

acaba por aliená-lo da definição da própria vida para formar-se a partir do saber do outro, ou 

seja, é o outro da ciência da educação que passa a definir a existência dos sujeitos. 

Ora, para que a ciência da educação, com suas verdades, não acabe por matar qualquer 

possibilidade do sujeito constituir-se de forma autônoma em sua experiência educativa, faz-se 

necessário não mais tomar o espaço escolar como laboratório.  

A escola não deve mais ser constituída como o lugar onde as diversas ciências da 

educação encontram-se para observar, esmiuçar, analisar e produzir verdades generalizadoras 

sobre a educação e seus sujeitos.  

Mantendo uma postura fenomenológica, ao contrário disso, passamos a entender a 

escola como um lugar onde pulsa o mundo da vida, lebenswelt, na terminologia husserliana. 

Conceber a escola como um lugar do mundo da vida significa compreender as existências 

presentes no cenário da educação não mais de forma passiva como objeto de investigação, 
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mas aceitar que cada existente é uma vida pulsante que compõe a pluralidade e a diversidade 

do mundo da vida. A escola deveria ser o lugar onde vidas diferentes pulsam, um espaço de 

tensões, um espaço rico pelas diferenças e diversidade que cada vida representa, exatamente 

porque o mundo da vida é tensional, é diverso e singular. Nesse cenário, o “mundo da vida, no 

sentido de mundo experimentado pelo homem, significa uma realidade rica, polivalente e 

complexa, que o próprio homem constrói. [...] O mundo da vida é, para Husserl, um mundo 

que tem o homem como centro”. (ZILLES, 2002, p. 50-51). Assim, a escola como lugar 

tomado pelo mundo da vida tem na singularidade da existência seu centro gravitacional e não 

mais as teorias científicas, cujas verdades se sobrepõem aos homens, objetivando-os. No 

espaço escolar, tomado pelo mundo da vida, não temos mais corpos físicos geridos pelas leis 

do comportamento, pelas formas corretas de aprendizagem, que se antepõe primariamente ao 

próprio sujeito, definindo-o, classificando-o, mas corpos dotados de vida subjetiva cujas 

percepções acerca das experiências educativas são únicas e singulares. No mundo da vida, 

segundo Husserl, o sujeito é irreduzível ao aparato da ciência e de seus conceitos:  

 

Trata-se de problemas precedentes da ingenuidade em virtude da qual a 
ciência objetivista toma o que ela chama de mundo objetivo como sendo o universo 
de todo existente, sem considerar que a subjetividade criadora da ciência não pode 
ter lugar legítimo em nenhuma ciência objetiva. (HUSSERL, 2002, p. 90). 

 

Assim, a ciência sobre o ensino e aprendizagem, sobre o aluno e o professor por mais 

que tente, não consegue reduzir o humano em suas teorias. O mundo da vida presente no 

espaço escolar subverte com toda conceituação científica na medida em que o humano escapa 

de toda generalização científica. 

Talvez seja preciso recuperar, para o espaço escolar, o elemento a priori da vida em 

relação a toda forma de conceituação, ou seja, a escola, como lugar de emergência de 

conceitos, em que vidas e experiências subjetivas brotam antes de qualquer ciência.  

O problema é que a ciência abandonou a riqueza e a diversidade do mundo da vida 

para incrustá-lo de conceitos gerais universais. Nesse sentido, o saber científico produzido 

sobre o aprendizado se sobrepõe ao sujeito que aprende objetivando-o. Essa sobreposição 

acaba por eliminar a riqueza, a diversidade, a pluralidade e a singularidade que cada 

experiência de aprendizagem vivida por cada um carrega no mundo da vida. É assim que a 

ciência parece “matar” o mundo da vida, pois se esquece da singularidade de cada sujeito.  

Dessa forma, tomar o espaço escolar como lugar do mundo da vida é afirmar que cada 

experiência de educação é única e que cada concepção sobre educação não é universal, mas 
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situada para cada sujeito. Assim, a escola, pensada como mundo da vida e, portanto, anterior a 

todo processo de cientificidade, emerge como pré-condição para toda forma de interpretação 

dos acontecimentos e dos agentes presentes no processo educativo escolar. 

A todo educador cabe o retorno às origens para incorporar novos significados ao seu 

fazer. Pois, segundo Martins e Diehtechekenian (1984) o retorno às coisas é então a 

recuperação do nascimento do sentido. E é esta procura pelo sentido das coisas que se faz 

necessário nos momentos de realizações pedagógicas, em que o professor tem a sua volta as 

condições de reconstruir, de inovar ativamente os meios que possam essencialmente conduzir 

o processo de aprendizagem. Retornar ao vivido significa também buscar a verdade como 

desvelamento, para fazer com que o obscuro se rompa, fazendo transparecer a iluminação. 

Assim, para o existencialista, a educação verdadeira é aquela que possibilita o homem 

a construção de sua essência a partir da liberdade. A educação deve transformar o homem em 

ser autêntico, e não em apenas mais um no rebanho. Portanto a educação como impositora de 

normas para a reprodução do sistema não serve para o existencialismo, pois transforma o 

homem em inautêntico, já que o ensina a respeitar a moral da aceitação e da submissão.  

A educação, então, deverá libertar o homem das amarras, permitir a ele que se 

construa como homem dentro do processo histórico, sem que seja condicionado por forças 

que lhe vendam os olhos e que lhe impeça de construir sua existência/essência. O homem 

existencialista é o homem da luta, da coragem, que não tem medo do terrível desafio que a 

liberdade lhe impõe com todo o risco de solidão e angústia. A educação deve levar o homem a 

enfrentar este risco. Aliás, a educação não deve levar o homem, pois ele deverá conduzir-se a 

isso. E isto só é possível através de uma educação libertadora em todos os sentidos.  

 

 

2.1 UMA PERSPECTIVA SARTREANA À EDUCAÇÃO 

 

A educação é um processo que atua necessariamente na facticidade da existência 

humana. Isto significa que ela se torna possível se estiver vinculada a nossa existência no 

mundo e às vicissitudes que nos são postas.  

Por isso é um erro se pensar que Sartre identifica o ser humano apenas com a 

liberdade, com o projeto livremente escolhido. Na verdade, aponta que a liberdade implica 

algo que não é a liberdade: “Só há liberdade numa situação e só há uma situação pela 

liberdade”. (SARTRE, 1997, p.629)  
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A situação, por sua vez, é constituída tanto pela liberdade quanto pela não-liberdade. É 

a facticidade. Sartre (1997) define facticidade como “aquilo que é”. Diz respeito a resistências 

e objetos com os quais a liberdade necessariamente se defronta e aos quais reage ao criar a 

situação.  

Em outros termos, a resistência é intrínseca à liberdade e ao humano. Por isso, a 

resistência que a liberdade revela no existente, longe de ser um perigo à liberdade, resulta 

justamente em lhe dar possibilidade de emergir como liberdade. Só pode existir um para-si se 

estiver engajado num mundo que resiste. Fora desse compromisso as noções de liberdade, 

determinismo, necessidade perdem todo significado.  

A educação se faz na mediação entre a teia textual que forma o emaranhado de 

conceitos, idéias, valores etc., com o mundo vivido dos sujeitos que nela transitam. As teorias 

que fundamentam a educação se constroem e se re-constroem nas relações existenciais entre 

as pessoas: a educação pressupõe, em sua medula, relações sociais entre projetos humanos e 

entre sujeitos (educandos e educadores); ela cria raízes no miolo das relações entre pessoas.  

É nesse sentido que é preciso transcender o entendimento da educação apenas como 

um arcabouço teórico em-si para a situar na facticidade da existência humana. Ou seja, pensar 

a educação como um elemento da facticidade humana é tomá-la como uma instância na qual 

está implícita, entre outras coisas, uma outra existência, uma outra liberdade entre o sujeito e 

ele próprio.  

Assim, no processo educacional, o aluno tem que se haver com o outro, com uma 

outra existência. Isto é um fato concreto no modo do ser-para-outro. 

Assim, a educação envolve o convívio entre projetos existenciais distintos, ou seja, é 

um processo que se situa entre o para-si e o para-outro.  

Nesse sentido, em O Ser e o Nada, Sartre (1997) explica que o ser emerge de três 

dimensões: na dimensão da matéria, ou em-si; na dimensão antropológica, ou para-si; e nas 

relações entre os diversos para-si (na terminologia sartreana, para-outro).  

Ao se tomar as reflexões sartreanas sobre o para-outro, pode-se observar que, na 

relação com outra subjetividade, o ser desta relação é, segundo o filósofo francês, conflituoso. 

Ora, se as relações entre as pessoas são conflituosas, então, a educação é, em seu ser, uma 

relação conflituosa entre as partes envolvidas no processo.  

Para Sartre (1997), eu sempre sou para o outro, ou seja, na fenomenologia de Sartre, o 

eu é uma função do outro. A consciência descobre-se a si mesma olhando o outro; descobre-

se presa do outro, descobre-se objetivada pelo outro. É apenas através do outro que uma 

consciência – um eu – pode vir a ser. Mas isto está longe de significar uma positivação do 
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outro; o outro é o inferno. E assim é justamente porque a relação com o outro é sempre 

conflituosa: “O conflito é o sentido originário do ser-para-outro”. (SARTRE, 1997, p. 454). 

A relação com o outro é conflituosa porque implica em posse. “A título de 

consciência, o outro é para mim aquele que roubou meu ser e, ao mesmo tempo, aquele que 

faz com que “haja” um ser, que é o meu”. (SARTRE, ibidem, p. 455). 

Eis a essência da contraditória relação com o outro: ao mesmo tempo em que ele é 

aquele que me faz ser, ao capturar-me com o olhar, ele é aquele que rouba meu ser, ao 

transformar minha subjetividade em objetividade. 

A questão básica do conflito é que a “aceitação” do outro significa o apagamento de 

minha subjetividade. Na medida em que a consciência não encontra em sua interioridade – a 

subjetividade absoluta, em registro cartesiano – o fundamento de seu ser, sua identidade, ela 

vai encontrá-la projetada no reconhecimento pelo outro.  

É na captura que o outro faz da consciência que esta se descobre idêntica a si mesma; 

mas, a descoberta da identidade está, então, na objetificação. Um “eu” só pode ser idêntico a 

si mesmo quando reconhecido, capturado por um “outro”. Só que, em tal captura, a 

subjetividade do “eu” torna-se objetividade para o outro. 

Em outras palavras, é na relação com o outro que todas as possibilidades do para-si em 

ser alguma coisa emergem como possibilidade de ser, ou que a relação com o outro é uma 

relação de ser do para-si com o ser do outro, isto é, uma relação de ser a ser, pois as escolhas 

que o para-si efetua para constituir seu ser são escolhas diante de outra subjetividade.  

Nesse sentido, o outro é o ser pelo qual o ser do para-si advém no cenário do mundo. 

Assim, o homem descobre todos os outros como sendo a própria condição de sua existência. 

Ele se dá conta de que só pode ser alguma coisa (no sentido em que se diz que alguém é 

inteligente, ou é mau ou é indisciplinado) se os outros o reconhecerem como tal. 

O surgimento do outro em nosso cenário existencial dá-se ao modo de negação do 

para-si. Para o para-si, o outro sempre aparece como um ser que comporta em seu ser a 

organização do mundo, pois, se o para-si é sempre destituído de ser, o outro emerge na cena 

como aquele que organiza o mundo em um complexo de significados. 

 

Capto a relação entre o verde e o outro como uma relação objetiva, mas não 
posso captar o verde como aparece ao outro. Assim, de súbito, apareceu um objeto 
que me roubou o mundo. Tudo está em seu lugar, tudo existe sempre para mim, mas 
tudo é atravessado por uma fuga invisível e fixa rumo a um objeto novo. A aparição 
do outro no mundo corresponde, portanto, a um deslizamento fixo de todo o 
universo, a uma descentralização do mundo que solapa por baixo a centralização que 
simultaneamente efetuo (SARTRE, 1997, p. 330). 
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A aparição do outro no universo do para-si assume a forma daquele ser que traz ao 

para-si o significado de si, ou seja, o surgimento do outro caracteriza-se como aquele que 

coloca o si do para-si para si mesmo, como uma distância de si a si.  

 

Para obter qualquer verdade sobre mim, é necessário que eu considere o 
outro. O outro é indispensável à minha existência tanto quando, aliás, ao 
conhecimento que tenho de mim mesmo (SARTRE, 1987a, p. 16-17). 

 

O outro traz à tona a desintegração do mundo visto pelo para-si, pois este aparece, 

com o outro, como mundo visto através dos olhos do outro. É este o sentido que Sartre dá ao 

outro, quando afirma que o outro é aquele que roubou a cena do para-si, para fazer dele a cena 

até então desempenhada pelo para-si. O outro não é somente esta existência que me rouba o 

mundo, que me descentraliza, porque o organiza senão a ele, o mundo em que eu era o centro. 

No processo de conceituação do outro, o filósofo define o outro nos seguintes termos: 

 

O outro é [...] aquele que me entrega o que sou como não-revelado, mas 
sem revelar-se a si mesmo; é o pólo concreto e fora de alcance de minha fuga, da 
alienação de meus possíveis e do fluir do mundo rumo a um outro mundo, mundo 
este que é o mesmo e, contudo, incomunicável com aquele. [...]  Se sou totalmente 
entregue à minha vergonha, por exemplo, o outro é a presença imensa e invisível 
que sustenta esta vergonha e a envolve por todo lado; é o meio de sustentação de 
meu ser-não revelado (SARTRE, 1997, p. 346). 

 

E nos esclarece: 

 

A percepção do objeto-outro remete a um sistema coerente de 
representações, e esse sistema não é o meu. Significa que o outro, na minha 
experiência, não é um fenômeno que remete à minha experiência, mas refere-se por 
princípio a fenômenos situados fora de toda experiência possível para mim. E, 
decerto, o conceito de outro permite descobertas e previsões no âmago de meu 
sistema de representações, uma compreensão da trama dos fenômenos: graças à 
hipótese dos outros, posso prever esse gesto a partir de tal expressão (SARTRE, 
ibidem, p. 296-297). 

 

A partir dessa construção teórica das relações entre o para-si e o para-outro, partiremos 

do princípio de que é na constatação da emergência do outro no universo do para-si que se 

constitui o primado da educação, no sentido de que ela, assim, é um processo dialógico 

construído nas relações interconsciências; é um processo em que está posta a interferência que 

cada consciência exerce uma sobre a outra, portanto, acarreta numa parcela importante de 

influência mútua. 
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É dessa forma que vai sendo configurado, paulatinamente, na consciência da criança – 

ainda não posicional - o sentido correto que as coisas do mundo possuem. Ora, todos sabem 

que é na escola, entre outros lugares possíveis, que as crianças aprendem a “verdade” do 

mundo, ou, então, o significado que a cada coisa lhe é atribuída. De fato, é o outro, nesse 

caso, o educador, o portador da verdade do mundo, aquele que a revelará ao para-si. 

Com este instrumental teórico cedido a partir da filosofia sartreana, pode-se entender o 

papel do educador como aquele que emerge como outro no universo do para-si que é o 

educando; e, portanto, o educador, como o outro, carrega em seu bojo o complexo de 

significados do mundo que passará a constituir no complexo de significados que o educando 

atribuirá ao mundo.  

Dessa forma, a educação assume uma tarefa delicada, que tanto pode ser de abertura 

ao universo de expectativas infantil, quanto de cerceamento de liberdade, de autonomia. 

O problema é que, na educação autoritária, a partir do referencial teórico de Sartre, a 

única “descoberta” da criança é a do sentido do mundo tal como o educador lhe traz. Ou seja, 

a emergência do outro no universo da educação do para-si assume a forma de um sujeito que 

traz a esta consciência a “verdade” do mundo, tal qual o mundo deve ser visto, interpretado e 

significado, exatamente porque o sentido do mundo, segundo Sartre, é dado pela aparição do 

outro.  

A partir disto, com a educação, o mundo é visto pelo para-si com os olhos do outro, ou 

que o mundo visto pela criança vai ganhando o contorno de mundo visto com os olhos do 

outro. Ou ainda, a educação é o processo institucionalizado e devidamente legitimado para 

que, legalmente, se institua no educando a moldura do mundo advinda do educador.  

Nesse sentido, as cores do mundo, que formam as figuras do mundo, são cores e traços 

que o educador confere ao educando. É nesse ponto que, a partir de então e para o futuro, o 

quadrado sempre terá quatro lados, o triângulo três ângulos e o círculo nenhum canto, 

independente de como esses traços que compõem o mundo eram concebidos pelo educando. É 

importante sublinhar que o sentido do mundo é imposto de tal forma pelo educador ao 

educando, que não existe outro sentido no mundo senão o significado que a verdade do outro 

revela. 

Há, portanto aqui, um caráter artificial. Artificial no sentido de que o complexo de 

significados que o mundo ganha, que é trazido pelo outro e assumido como verdade a ser 

assimilada e propagada, é algo exterior e estranho ao educando.  
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Ora, prevalece sobre o mundo do educando a imposição do olhar do outro, pois o 

educador tem o poder de julgar o significado do mundo que aparece do educando, impondo, 

com essa arma, seu complexo de significados do mundo.  

Como, então, podemos vislumbrar uma educação que promova a faculdade 

imaginativa da criança? 

Para o filósofo, a interferência de uma subjetividade em outra subjetividade é um 

processo que acarreta mal-estar na consciência.  

Então, esse tipo de educação não é um processo em que paira a correspondência 

intersubjetiva, a tranqüilidade ou a possibilidade da sensação de bem-estar. Muito pelo 

contrário, a educação emerge como um processo em que o mal-estar e o conflito fazem-se 

presentes, pois se, na educação o ser o para-outro advém pela liberdade do outro, é quão um 

fardo que carrega este ser; a educação assume, então, o papel de ser o espaço 

institucionalizado e legítimo em que este fardo é tomado como a verdade do ser.  

Nesse sentido, somente ao educador é conferida a posse dos fins a que se destina o 

processo da educação, cabendo ao educando o papel de objeto no processo que ele não 

controla. 

Ao refletir sobre a questão das práticas pedagógicas, os pressupostos fenomenológicos 

que apontam a necessidade de irmos “às coisas mesmas” podem dar uma grande contribuição 

aos educadores, tal como preconiza o conceito de intencionalidade de Husserl, a que tanto 

Sartre recorre. Isto significa que os educadores devem se orientar para investigação, para a 

reflexão constante. Significa que o campo de inquérito é infinito, incluindo todas as 

possibilidades de fenômenos, quando estes se doam às experiências. Assim, talvez pode-se 

reconstruir ações didáticas, recriar momentos no aprender, reacender novos desafios na 

estimulação do querer, buscar compreender o que faz sentido para o sujeito, buscando a 

origem do percebido totalmente despido de pré-concepções.  

Sartre (1997) faz uma referência marginal à educação que é bastante interessante. Para 

ele, a educação sempre trata o outro – a criança – como instrumento, isto é, objetifica o outro, 

o fere no âmago de seu ser, de sua liberdade, na medida em que o trata como coisa:  

 

[...] uma educação severa trata a criança como instrumento, pois tenta 
submetê-la pela força a valores que ela não aceitou; mas uma educação liberal, 
mesmo utilizando outros procedimentos, também não deixa de fazer uma escolha a 
priori de princípios e valores, em nome dos quais a criança será tratada. Tratar a 
criança por persuasão e candura não significa coagi-la menos. Assim, o respeito à 
liberdade do outro é uma palavra vã: ainda que pudéssemos projetar respeitar esta 
liberdade, cada atitude que tomássemos com relação ao outro seria uma violação 
desta liberdade que pretendíamos respeitar. A atitude extrema, que seria a total 
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indiferença frente ao outro, tampouco é uma solução: estamos já lançados no mundo 
diante do outro; nosso surgimento é livre limitação de sua liberdade, e nada, sequer 
o suicídio, pode modificar esta situação originária; quaisquer que sejam nossos atos, 
com efeito, cumprimo-los em um mundo onde já há o outro e onde sou supérfluo 
com relação ao outro (SARTRE, 1997, p. 508).  

 

Assim, no contexto da educação, o outro é tomado como objeto, seja numa educação 

autoritária, que deliberadamente quer “domesticar” o outro, mas também numa educação 

liberal, que deseja respeitar o outro, tolerá-lo. E, no processo educacional, coletivo por 

excelência, isto transparece da forma mais clara possível.  

Parece-nos que o processo educacional tem, como um dos seus objetivos, a instituição 

de um ser no educando, ou seja, é pela educação que o ser emerge e se institui no bojo do ser 

humano. Na medida em que educação é, em sua etimologia, o ato de levar a pessoa de um 

lugar para outro, essa condução implica em conduzir o educando do não-ser para o ser.  

Dessa forma, essa educação institui um ser na pessoa, um ser que assume a forma de 

identidade que cola na existência de tal forma que a pessoa vê e interpreta o mundo, faz suas 

escolhas e realiza seus projetos sob a guarda deste ser. 

Com a instituição de uma identidade no ser humano, a educação monta o grande palco 

em que se dará a representação, na vida real, da atitude de má-fé, no sentido de que o ser 

humano, diante do nada de sua consciência, tem que se agarrar neste ser advindo pela 

educação, de tal forma que ele é este personagem, numa atitude desesperada de 

preenchimento deste nada, que habita a consciência. 

Nesse cenário, pode-se dizer que a educação, ao propor este percurso para a existência 

humana, perverte a máxima existencialista de que a existência precede a essência, na medida 

em que se propõe instituir um ser na realidade humana com o qual o homem deverá se 

projetar no mundo.  

A educação, ao propor formar uma subjetividade na consciência irá preencher a 

consciência com um conteúdo que é estranho a ela. Pelo processo de formação instituído pela 

educação, o sujeito visa, como fim a ser alcançado pela educação, uma identidade que o 

caracterize enquanto uma subjetividade particular e que o permita consagrar-se ao modo do 

ser-em-si: “Eu sou bagunceiro”, por exemplo.  

A partir disto, então, o que a educação nos ensina é representar o ser que devemos ser, 

ou seja, ela nos ensina a representar o “ser-aluno bagunceiro”, nos ensina o que, quando e 

como falar; como tratar os companheiros, enfim, a educação nos forma, na verdade, atores 

que representam o ser que ela nos instituiu, acreditando que essa representação é o nosso ser, 

nossa identidade, nossa subjetividade. A educação nos ensina a brincar desse ser instituído; 



31 
 

 

ela monta o cenário, prepara os atores e fornece o texto para que possamos desempenhar 

nosso papel. Se a educação faz de sua tarefa o processo de formação de um ser ou de uma 

identidade no ser do ser humano, então a educação só pode fazer valer seu projeto de má-fé 

se, junto ao ser instituído, propagar a crença de que o ser do ser humano é mesmo este ser 

instituído pela educação.  

Nesse sentido, a educação institui no sujeito a premissa de que este ser formado pela 

educação é a verdade de sua existência, que ele é esse ser e nada mais, a tal ponto que este ser 

formado pela educação se transforme no sentido e na finalidade desta existência. É como um 

trabalho de transformação do homem em um puro em-si, passivo diante do que fazem com 

ele. Ora, mas, segundo Sartre, o homem é um ser de projeto, é um ser que se realiza na 

projeção de si na transcendência de seu estado atual para o vir-a-ser. Este vir-a-ser emerge 

como produto de seus desejos e projetos, trazendo ao homem sua particularidade de ser um 

ente em contínuo estado de constituição, de formação e de produção de si mesmo. Como 

projeto de si mesmo, o homem é um ser condenado ao inacabado. 

Dos apontamentos do pensamento existencialista, considerados fundamentais, 

decorrem não poucas implicações para a reflexão e a prática pedagógicas que têm exercido 

importante influência na educação brasileira: 

• O aluno é o centro da ação pedagógica. Enquanto na prática pedagógica, fundada no 

tomismo-aristotélico, o centro da ação é o professor, naquela alicerçada sobre o 

existencialismo, o centro passa a ser o estudante. 

• Respeito pela individualidade do estudante. Cada estudante é um microcosmo, um ser único. 

Portanto, isso deve ser levado em consideração na atuação do professor. 

• O conhecimento não pode ser transmitido, mas é decorrente de uma relação dialógica 

estabelecida entre seres que conservam sua individualidade. 

• O aprender é visto como uma inserção apaixonada no objeto de estudo, como um mergulho 

na realidade com a finalidade de decodificá-la. 

• Os conteúdos programáticos não podem ser “disciplinas”, pois são instrumentos de 

realização da pessoa – não é o estudante que se “sujeita” à matéria, mas a matéria que se 

sujeita a ele: acima do livro a pessoa. 

• A manipulação é um crime. Para o educador existencialista, o método pedagógico por 

excelência é a pedagogia do diálogo, mas levando-se em conta que a ação dialógica não 

elimina o conflito. Diálogo é questionamento. 

• O diálogo fundado na honestidade gera confiança. Esta é imprescindível para o crescimento 

intelectual. 
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• A história é a luta do homem para conquistar a sua liberdade. 

• Não à imposição. Esta deve ser eliminada da prática pedagógica.  

• O estudante não é um espectador do drama da aprendizagem, mas ator. 

• A superficialidade do “se”. Quando falamos diz- “se”, falou-“se”, conta-“se”, etc., estamos 

nos esquivando da responsabilidade, buscando o refúgio da neutralidade. 

 

 

2.2 A PROPOSTA PEDAGÓGICA DE FREIRE E SUA CONCORDÂNCIA COM O 

PENSAMENTO SARTREANO 

 

O educador pernambucano Paulo Freire afirma que “o homem, qualquer que seja seu 

estágio, é sempre um ser aberto. Ontologicamente aberto” (FREIRE, 2001, p. 35). 

Nessa afirmação, apresenta a compreensão de um homem como um ser que está 

sempre por se fazer:  

 

Existir é um conceito dinâmico. Do homem com o mundo [...] É essa 

dialogação do homem sobre o mundo e com o mundo mesmo, sobre os desafios e 

problemas, que o faz histórico (FREIRE, 2003, p. 68). 

 

O entendimento da afirmação freireana de que os seres humanos são inacabados é uma 

questão central para que se tenha uma compreensão mais ampla e significativa da dimensão 

existencialista de sua pedagogia.  

O existencialismo afirma que o ser humano está constantemente se projetando para 

fora de si mesmo, buscando-se, completando-se, construindo-se, fazendo-se no mundo, pois o 

homem, no dizer de Sartre, nunca é fim, está sempre por se fazer.  

Freire absorve a contribuição dos pensadores existencialistas de que os seres humanos 

estão permanentemente se refazendo, e redimensiona essa concepção de mundo e de ser 

humano no contexto da sua concepção sócio-educativa, enquanto projeto político-pedagógico 

libertador, e escreve: 

 

A concepção e a prática ‘bancárias’, imobilistas, ‘fixistas’, terminam 
por desconhecer os homens como seres históricos, enquanto a problematizadora 
parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens. Por isto 
mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo, como seres inacabados, 
inconclusos, em e com uma realidade que, sendo histórica também, é 
igualmente inacabada. Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são 
apenas inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados. 
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Têm a consciência de sua inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação 
mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos 
homens e na consciência que dela têm. Daí que seja a educação um quefazer 
permanente. Permanente, na razão da inconclusão dos homens e do devenir da 
realidade (FREIRE, 1987, p. 72-73). 

 

O autor elabora a idéia de educação tradicional como depósito, portanto educação 

bancária, incorporando a noção de “idéias inertes”, que é o fato da mente receber 

passivamente idéias, sem nenhum processo de utilização reflexivo das mesmas.  

Dessa forma, a prática educativa bancária, questionada por Freire e muito praticada no 

momento em que ele iniciava a formulação do seu pensamento, envolve aspectos de uma 

educação essencialmente a-histórica, mecanicista, positivista, desenvolvida dentro de um 

modelo autoritário em que o professor é quem domina o conhecimento e os alunos são os que 

nada sabem e, por isso, necessitam apenas ouvir os professores para poderem também 

dominar esse mesmo conhecimento.  

Uma das categorias centrais  da obra de Freire era o diálogo. O diálogo não é apenas 

uma técnica para conseguir melhores resultados, não é uma tática para fazer amigos ou 

conquistar alunos. Isso não seria diálogo e sim manipulação.  

Na concepção de Freire, o diálogo faz parte da própria constituição humana. Os seres 

humanos se constroem em diálogo, pois são essencialmente comunicativos. Para ele, o 

momento do diálogo é o momento em que os homens se encontram para transformar a 

realidade e progredir. Embora no processo de conhecimento haja uma dimensão individual, 

essa dimensão não é suficiente para explicar todo o  processo de conhecimento. Precisamos 

do outro para conhecer. Conhecer um processo social e o diálogo é justamente o “cimento” 

desse processo. A necessidade do diálogo é a estratégia de ensino. As escolas deveriam ouvir 

sempre seus alunos a respeito do que lhes é ensinado e fazer avaliações permanentes. O que 

acontece é justamente o contrário; em geral nunca se pergunta a eles se querem aprender. 

     Assim, a essa concepção "bancária", autoritária, Freire propõe a concepção de 

educação “problematizadora" ou “libertária” ou “progressista”.  

     Na concepção bancária, o educador é o que sabe e os educandos, os que não sabem; o 

educador é o que pensa e os educandos, os pensados; o educador é o que diz a palavra e os 

educandos, os que escutam docilmente; o educador é que prescreve sua opção e os educandos 

jamais são ouvidos nessa escolha e se acomodam a ela; o educador escolhe o conteúdo 

programático e os educandos jamais são ouvidos nessa escolha e se acomodam a ela; o 

educador identifica a autoridade funcional, que lhe compete, com a autoridade do saber, que 

se antagoniza com a liberdade dos educandos, pois estes devem se adaptar à determinações do 
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educador; e, finalmente, o educador é o sujeito do processo, enquanto os educandos são meros 

objetos. 

     Na concepção bancária, predominam relações narradoras, dissertadoras. A educação 

torna-se um ato de depositar (como nos bancos); o “saber” é uma doação, dos que se julgam 

sábios, aos que nada sabem. 

     A educação bancária tem por finalidade manter a divisão entre os que sabem e os que 

não sabem, entre oprimidos e opressores. Ela nega a dialogicidade, ao passo que a educação 

problematizadora funda-se justamente na relação dialógico-dialética entre educador e 

educando: ambos aprendem juntos. 

     O diálogo é, portanto, uma exigência existencial, que possibilita a educação e permite 

ultrapassar o imediatamente vivido. Ultrapassando suas “situações-limites”, o educador-

educando chega a uma visão totalizante do contexto. Isso deve ocorrer desde a elaboração do 

programa, dos temas geradores, da apreensão das contradições até a última etapa do 

desenvolvimento de cada estudo. 

     Para pôr em prática o diálogo, o educador não deve colocar-se na posição ingênua de 

quem se pretende detentor de todo saber, deve, antes, colocar-se na posição humilde  de quem 

sabe que não sabe tudo, reconhecendo que o analfabeto não é um homem “perdido”, fora da 

realidade, mas alguém que tem toda uma experiência de vida e por isso também é portador de 

um saber. 

Uma educação que se mostra autoritária não reconhecesse no aluno um ser capaz de 

transformar o mundo, não levam em conta a cultura do aluno e são menos eficazes para 

despertar o interesse do aluno. Como adverte o autor, numa educação imposta: 

 

Ditamos idéias. Não trocamos idéias. Discursamos aulas. Não debatemos 
ou discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com ele. 
Impomos-lhe uma ordem a que ele não adere, mas se acomoda. Não lhe propiciamos 
meios para o pensar autêntico, porque recebendo as fórmulas que lhe damos, 
simplesmente as guarda. Não as incorpora porque a incorporação é o resultado de 
busca de algo que exige, de quem o tenta, esforço de recriação e de procura. Exige 
reinvenção (FREIRE, 2001, p. 104). 

 

O diálogo parece imprescindível no processo de aprendizagem, é um compromisso 

com o outro, e implica o reconhecimento do outro, e é ele que permite ao educador e 

educando mostrar-se autenticamente mais transparente mais crítico, cada um defendendo seu 

ponto de vista, e apresentando outras possibilidades, outras opções, enquanto ensina e/ou 

enquanto aprende. Em outras palavras, o diálogo é uma relação horizontal. Nutre-se de amor, 

humildade, esperança e confiança.  
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O diálogo é, portanto, uma exigência existencial, que possibilita a comunicação e 

permite ultrapassar o conhecimento adquirido, vivido. Nesta relação dialógica, ensinar e 

aprender são possíveis quando “o pensamento crítico do educador ou educadora se entrega à 

curiosidade do educando [...] Mas, para isso o diálogo não pode converter-se num bate-papo 

desobrigado que marche ao gosto do acaso entre professores ou professoras e educando” 

(FREIRE, 2002, p. 118). 

Sob esta perspectiva, é preciso uma “escola de liberdade e de livre iniciativa e não 

uma escola de escravidão e mecanicidade” (BARBOSA, 2001, p. 23).  

Não há dúvida de que o momento mais rico da presença da filosofia da existência em 

movimentos educativos no país se concentra no que existe de existencialismo no pensamento 

de Paulo Freire. Da leitura de suas principais obras, seguem algumas pistas dessa 

interferência. 

Para Freire (1987) o centro de toda a prática e de toda reflexão de Freire é o homem. 

Não o homem abstrato, transcendente, mas o homem concreto, localizado no tempo e no 

espaço. 

Como superar essa situação? Ora, para Freire (1987), o oprimido já tem consciência da 

sua situação e daquilo que coopera para que ele se veja destituído de liberdade e de 

consciência própria. Isso ocorre porque o homem é um projeto e, como tal, capaz de captar a 

sua realidade, conhecê-la e transformá-la. 

Pois, os educandos não devem ser vistos como “depósitos (do saber), mas como 

investigadores críticos com o educador” (FREIRE, ibidem, p. 80). Isso requer a prática do 

diálogo, fundado na confiança e na co-laboração (trabalhar, agir junto). 

Dessa maneira, na concepção de Freire e Faundez (1985) constrói-se uma pedagogia 

problematizadora, cognoscente e dialógico-questionadora. 

A Educação na contemporaneidade tem demonstrado uma exigência na transformação 

dos papéis tradicionais do professor. Na escola tida como tradicional, privilegiava-se o papel 

do professor como transmissor do conhecimento, cabendo ao mesmo selecionar os conteúdos 

e os recursos necessários para o acesso ao mesmo, tornando o ato pedagógico uma “relação de 

dominação-submissão fundamentada na diferença de estatutos, reveladora de inferioridade e 

menoridade do aluno” (ESTRELA, 1992, p.19). 

              Uma educação dita opressora encontra na figura do aluno-criança um alvo ideal, já 

que este é comumente visto como mais fácil de ser manipulado, com uma rebeldia que não 

chegaria aos pés da adolescência. Ora, mas a criança é também Para-si, tem desejos e projetos 
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que vão “atrapalhar” a uniformização. Nesse sentido, faz-se preciso discorrer um pouco sobre 

esse universo.   
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3 CONTRIBUIÇÕES DO PENSAMENTO SARTREANO À COMPREENSÃO DA 

CRIANÇA 

 

Em muito do que já se escreveu sobre o pensamento sartreano, não raras vezes, 

encontra-se a questão de que pouco ou nada teria dedicado ao estudo da infância ou da 

criança. Parece-me tal insinuação fruto de leituras apressadas ou equivocadas, pois Sartre 

escreveu muitos livros nos quais a criança é destacada, e em que se explora o tema do 

crescimento infantil.  

Em sua autobiografia As palavras (1970), descreve um Sartre na infância, examinando 

seu crescimento, sua aprendizagem, suas escolhas nesses anos. O primeiro volume de seu 

L´Idiot de La Famille, Sartre (1972) examina a meninice de Flaubert. No primeiro capítulo de 

Baudelaire (1957), analisa os primeiros anos desse escritor, tal qual o fez nos primeiros 

capítulos de Saint Genet. Pode-se assim afirmar sem incorrer em erros, que as crianças 

existem no universo sartreano, e a dimensão de suas existências é explorada com 

profundidade. 

Para esse filósofo, o homem nasce corpo/consciência. Isto quer dizer que o sujeito 

concreto nasce com uma dada condição física e fisiológica, trazida com seu corpo, e com uma 

dada condição de estabelecer relação com o mundo, trazida pela consciência.  

Essas são condições possibilitadoras de seu ser, mas não o seu ser. Sua essência (quer 

dizer, aquilo que define a especificidade de seu ser, no caso do homem, sua personalidade) 

não está dada, precisará ser construída.  

Daí a necessidade de um processo histórico de totalização das relações do sujeito com 

o mundo, mediadas pelo social, pelo seu entorno (família, escola, grupos com os quais se 

relaciona) que constituirão, assim, os estados, ações e qualidades que, unificados, formarão a 

personalidade.  

É que, para Sartre, a realidade humana é dialética, conseqüentemente, o processo de 

subjetivação (ou de personalização) também é. A apropriação ativa e singular da objetividade 

(da materialidade, do tempo, dos outros, dos valores sociais e culturais), ou seja, a ação de 

interiorização da exterioridade resulta na constituição da personalidade ou do eu, que se 

consolida, assim, como uma subjetividade objetivada, quer dizer, uma subjetividade que é a 

totalização das relações que o sujeito estabeleceu e estabelece com o mundo e que nele se 

objetiva através de seus estados, ações, emoções, reflexões, etc. 

Com isso, fica claro que nascemos “ninguém” e nos tornamos “alguém” específico 

nesse processo de construção constante de nosso ser. Ou seja, primeiro existimos, 
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estabelecemos relações com o mundo, para então, a partir daí, nos personalizarmos, nos 

essencializarmos. Temos aqui a sustentação da máxima existencialista para o ser do homem: 

“a existência precede a essência”. 

Vejamos, então, como se operacionaliza esse processo de subjetivação na criança no 

pensamento sartreano. 

 A criança é inserida em uma “placenta social”, ou seja, em um espaço sociológico do 

qual é “alimentada” com conhecimentos, valores, crenças, afetividade, que afetam a sua 

formação como sujeito humano.  

As pessoas e os valores dos ambientes que a cercam, desde cedo, vão forjando uma 

identidade para ela, ao efetivarem um conjunto de expectativas em seu entorno. Os adultos 

querem que aja de determinada maneira, irritam-se quando ela age fora do esperado, ou seja, 

das determinações estabelecidas, mostram como deve se comportar; constroem, aos poucos, 

uma maneira de lidar com ela, na afetividade e na racionalidade.  

Portanto, o processo das primeiras relações vai definindo parâmetros para a construção 

de sua personalidade, isto é, são as nuances do relacionamento cotidiano com os outros que 

vão possibilitando à criança forjar seu ser. Em outros termos, as estruturas da família, dos 

grupos primários a que pertence são interiorizadas por ela em atitudes, e reexteriorizadas em 

práticas, pelas quais ela se faz ser aquilo que fizeram dela.  

Dessa forma, o que encontramos na infância são atitudes, ações, emoções que têm sua 

origem em uma determinação interiorizada, passando por um processo de totalização do ser 

da criança, que acaba por se reconhecer sendo esta ou aquela pessoa, que tem tais alegrias, 

tais medos, que gosta de estudar, que é rebelde, que se irrita com facilidade, etc. 

Sendo assim, a totalização em curso, que em todo momento se destotaliza e retotaliza, 

e que se objetiva pelas atitudes, pelos atos, é o que Sartre considera de personalização, 

processo pelo qual o sujeito constitui sua idiossincrasia, através de uma constante 

interiorização/exteriorização do contexto sócio-histórico.  

 

A personalização não é mais do que, no indivíduo, a superação e a 
conservação (assunção e negação íntima) no seio de um projeto totalizador daquilo 
que o mundo fez - e continua a fazer – dele (SARTRE, [1971] 1972, p. 657). 

 

Assim, o processo de personalização é experimentado, em um primeiro momento, na 

alienação. O que Sartre quer dizer com isso? Que a criança não nasce com a capacidade de 

refletir. No início de sua vida, ela somente estabelece relações espontâneas com o ambiente 

que a cerca, sustentadas em consciências de primeiro grau, pré-reflexivas. Só mais tarde, com 
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o processo de relação com o mundo, mediado por outras pessoas, que aprenderá a refletir, a 

abstrair.  

Sendo assim, não é posicional do eu, pois ainda não tem um ego constituído, está no 

processo de formação da personalidade e, por isso, acaba por realizar o ser que é modelado 

pelos outros. Vive, nesse momento, seu ser como um  tem-que-ser, o eu enquanto uma tarefa 

a realizar. 

Assim, nascendo simplesmente corpo e consciência, a criança é lançada em uma 

família ou espaço social onde os outros têm em relação a ela expectativas a respeito do seu ser. 

Os outros tratam-na com carinho ou com indiferença, escutam o que ela pede ou a ignoram, 

lançam olhares de aprovação ou reprovação a partir de seus atos, identificam-na como sendo 

boazinha, quieta, chata, mal-educada, entre outras definições.  

Deste modo, as pessoas lhe dizem como agir, lhe mostram como se comportar, 

lhe ensinam valores, crenças, princípios morais, tratam-na de um determinado modo; o que vai 

fazer com que ela se vivencie confirmada ou negada, possibilitada ou impossibilitada de ser 

alguém, conferindo-lhe uma identidade.  

Diante dessa situação em que é lançada, a criança sente, pensa, e faz algo disso, 

apropriando-se, assim, do espaço social e psicológico que a cerca: 

 

A pessoa é definida e colocada em determinada posição pelas atribuições 
que lhe são conferidas. Designando-lhe essa determinada posição, as atribuições ‘situam-
na’, tendo assim, de fato, a força de injunções. [...] O que outrem atribui a alguém, 
implícita ou explicitamente, representa um papel decisivo na formação do senso de sua 
própria função, percepções, motivos, intenções: sua identidade (LAING, 1982, p. 
143). 

 

Esta apropriação, em um primeiro momento, é feita de um modo alienado, quer dizer, 

mesmo que a criança tome atitudes de contestação, de insubordinação, de autonomia, agindo 

diferente daquilo que é esperado, ainda assim, não vivencia seu “ser” em suas mãos, na medida 

em que este lhe aparece como uma “tarefa” a realizar. Dessa forma, apropria-se de uma “verdade” 

que lhe é imputada pelo outro, como um “dever ser”. 

Mas, aos poucos, aprenderá a relativizar toda essa situação, estabelecerá reflexões mais 

elaboradas sobre seu ser, permitindo pôr em questão o espaço social em que se movia e o 

tipo de pessoa que vinha se fazendo, até então, em função dos outros. Nesse momento, 

caracterizado como o do nascimento existencial, ela se constata liberdade, no sentido de 

que não está pronta, determinada, mas que pode fazer de si outra coisa do que aquilo que se fez 
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até então, saindo do “dever ser” para o “poder ser”. Seu ser passa a ser vivido como uma 

“possibilidade” a realizar e não mais como uma “tarefa”. 

A criança sob o olhar do outro, não é dona de si e admite valores que não são seus. 

Sem a referência da ação do outro não é possível pensar em si mesma. É necessária a 

mediação do outro porque depende de uma consciência além da sua. Inicialmente o 

fundamento do ser está fora, no outro, ou seja, na família, o primeiro grupo fundante. 

Nos primeiros anos de vida a criança possui uma proto-história constituída dos 

primeiros impulsos, respostas às solicitações do meio no qual convive com seus familiares, 

porém, são ações que correspondem às expectativas das pessoas significativas e, portanto, 

escolhas irreflexivas. 

A criança se submete à lei da família porque naquele momento sua existência é 

alienada. A liberdade está ligada a esta lei. 

 

Como, de início, a criança não possui a capacidade reflexiva, seu ser é uma 
tarefa a realizar aquilo que a ela é prescrito. Este é o seu ´saber´ sobre si mesma, o 
seu referencial de ser. As pessoas lhe passam uma verdade a respeito de seu ser, que 
é apropriada como um absoluto e como única possibilidade de ser no mundo, como 
um dever-ser. Portanto, a criança se movimenta nesse projeto existencial que lhe é 
passado pelos outros (AGUIAR, 2008, p.213-214). 

 

Depois da família há um importante marco na vida – o início da vida escolar. À 

medida que a rede social se enriquece de experiências, a criança busca nos referenciais do 

mundo a construção do ser. Dito de outro modo: “O outro é a condição necessária de qualquer 

pensamento que tento formular a meu respeito” (SARTRE, 1997, p.348). 

Todo esse processo de mediações, na medida em que a criança vai adquirindo a 

capacidade de abstrair, vai sendo apropriado reflexivamente por ela, constituindo a 

inteligibilidade ou o “saber de ser” que terá de si mesma.  

A partir daí, a criança passa a ser responsável pela consciência do eu, quando adquire 

o poder reflexivo. Entre os sete e nove anos consolida-se a idade da razão na qual se inicia o 

julgamento moral de seus atos. É o final da proto-história. Então, o ego aparece por ocasião de 

um ato reflexivo e vai se constituindo pelo contato com os outros. Portanto, o ego é produto 

da relação entre a consciência individual e a realidade histórica do sujeito, uma apropriação 

única da realidade. 

É no processo da socialização que o sujeito constrói o seu projeto. Mas, este último só 

é possível a partir de uma resistência ao pensamento dos outros. 
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Para que tomemos posição de si, nos posicionemos enquanto sujeitos de nossos atos, é 

necessário uma consciência de segundo grau, reflexiva; portanto, é através da elaboração 

reflexiva que vamos estabelecendo um entendimento de como agimos e sentimos, do que 

pensamos sobre as coisas que nos cercam, enfim, de quem somos.  

E é essa inteligibilidade, enquanto totalização reflexiva de nossas ações, estados e 

qualidades, que fornece os vínculos de sustentação da personalidade, de nosso eu psicofísico 

(moi). 

Assim, aos poucos, a criança passa a relativizar o processo de mediações até então 

estabelecido e finalmente, luta para tomar seu ser em suas mãos. É o momento do chamado 

nascimento existencial, que se viabiliza quando a criança rompe a placenta social e nasce para 

o mundo autônomo. Supera o dever-ser para situar-se no horizonte do poder-ser, quer dizer, 

não vive mais seu ser como tarefa, mas como um conjunto de possibilidades cuja realização 

depende dela, bem como da situação em que estiver inserida. Isso por que, para Sartre, a 

liberdade é precisamente o que pressiona a realidade humana a fazer-se, em vez de ser.  

Dessa forma, o homem é presença em um mundo que exige sua posição ou atuação 

constante. Assim, ser é escolher-se e essa escolha se põe como ação no mundo. Dessa forma, 

ao realizar sua liberdade, o sujeito humano sempre se situa em direção a um  fim, a um projeto 

de ser, que acaba por definir as significações do mundo para ele.  

Portanto, uma das características essenciais da liberdade é a do compromisso 

ontológico, significando que, ao escolher, ainda que de forma alienada, sob pressão das 

circunstâncias, o sujeito escolhe o ser que ele é e será. Portanto, não há como fugir da 

liberdade, nem a alienação absoluta nos livram dela.  

Daí a amplitude da famosa sentença: o essencial não é aquilo que se fez do homem, 

mas sim aquilo que ele fez daquilo que fizeram dele (SARTRE, 2002). É a expressão do 

sujeito enquanto liberdade em situação. Estamos cercados de determinações, mas, ainda 

assim, não somos seres passivos, condicionáveis, pois sempre fazemos algo do que fazem de 

nós (como Genet fez ao decidir ser o que o crime fez dele), ainda que seja simplesmente 

corresponder à expectativa dos outros. 

O filósofo declara: 

 

Eu, pessoalmente, falei da liberdade em meus livros de filosofia. Creio 
mesmo que essa liberdade é a noção capital de nosso mundo. Penso, entretanto, em 
uma liberdade alienada. Acho que, por ora, o homem é livre para ser alienado. 
Alienação e liberdade não são, em absoluto, conceitos contraditórios. Muito pelo 
contrário: se não fosses livre como poderia transformar-te em escravo? Não se 
escraviza um pedregulho ou uma máquina: só se escraviza e se aliena a um homem 
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que, primeiramente, é livre: não há alienação a não ser de um homem livre 
(SARTRE, 1987b, p. 39). 

 

Mas, como pode o homem ser “condenado à liberdade” se não escapa à alienação? 

Ora, a liberdade é da condição humana; já a alienação é do processo sócio-histórico, pois 

depende do contexto cultural em que o homem vive, depende das condições do sujeito 

concreto no seu processo histórico de relações. Assim, a liberdade nunca se aliena, nem a 

consciência, uma vez que elas são uma condição fática da realidade humana (nível 

ontológico). Já o sujeito concreto não tem como escapar à alienação, uma vez que ela resulta 

do processo dialético da relação eu/outro, resulta do fato de o homem não ser fechado em si 

mesmo, mas de viver em um constante processo de totalização/destotalização/retotalização. 

Dessa forma, podemos passar de uma situação de maior para uma de menor alienação, mas 

nunca atingiremos uma desalienação absoluta. 

Porém, as possibilidades de ser de um sujeito não são dadas simplesmente por ele; são 

dadas pelas condições de materialidade, pelo contexto antropológico, pela rede sociológica à 

qual pertence, que definem seu campo de possibilidades de ser, quer dizer, sua estrutura de 

escolha.  

Portanto, a liberdade não é um dispositivo da personalidade humana, não é de ordem 

psicológica, mas sim ontológica e antropológica, devendo pois, o homem, como um campo de 

possibilidades, se fazer, escolher.  

   Há, assim, um contexto antropológico de gênese, que produz um campo de forças 

sociológicas que estão na base de qualquer processo de personalização. Portanto, um sujeito 

objetivado numa dada atmosfera humana, quer dizer, num ambiente cujas relações envolvem 

forças e pressões antropológicas e sociológicas, experimenta-se atraído ou repelido por 

diferentes situações, e, assim, remetido a um campo de possibilidades de ser no qual terá de 

eleger e, assim, eleger-se em determinada direção.  

Iremos ver, através do caso apresentado, que o aluno  Fabrício, no viés da biografia do 

escritor Jean Genet elaborada por Sartre (2002), é envolvido por uma atmosfera escolar, por 

uma série de circunstâncias que acabaram por impor a ele a certeza de que não cabia naquele 

ambiente, que estava excluído; experimentação de ser que o levou a se inteligir, num primeiro 

momento de forma alienada, como que destinado ao mal, à indisciplina, aos pequenos 

acidentes, como, por exemplo, o do teto do banheiro da escola, a se saber em uma atmosfera 

de eterna vigilância. Mesmo negando ser o agente principal de tal ato de destruição, é Fabrício 

que escolhe compactuar com seus colegas, mas em função das possibilidades que a ele se 
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impuseram pelo contexto em que estava inserido. Seus comportamentos, a partir daí, é a 

transgressão por excelência nesse universo fundado sobre a autoridade e a disciplinarização.  

As escolhas cotidianas ocorrem ao nível antropológico e não psicológico, ou seja, são 

livres. No entanto, ao serem realizadas, tais escolhas instauram um psicológico, pois, ao 

eleger sobre o que os outros fizeram de nós, o sujeito se escolhe em um cogito, quer dizer, em 

um modo de se saber sendo tal sujeito específico. O cogito é, pois, a consciência de existência 

que se impõe a partir das situações concretas onde o sujeito está inserido, sendo que nele o 

sujeito se reconhece como aquele que realizou tais ações e que, portanto, é esta ou aquela 

pessoa.  

Ao lançar-se livremente em dada direção, a possibilidade escolhida acaba por se impor 

a ele como um futuro que deve ser realizado, ou seja, como um destino, que acaba por 

engendrar sua dinâmica psicológica. O sujeito experimenta-se, assim, como que arrastado por 

forças alheias, como se algo o estivesse fazendo agir, quando, na verdade, ele sabe que é ele 

próprio que se lança nessa direção, daí os momentos de impasse, de ambigüidades nas sessões 

em que se confronta com o que faz com aquilo que lhe sucedeu, situação que transparece na 

apresentação a seguir de nossos encontros.  

O plano da espontaneidade é aquele no qual não estamos posicionais enquanto 

sujeitos, é a consciência não judicativa. Nele realizamos as nossas ações, nossos pensamentos, 

nossas emoções, sem tomarmos distância delas; estamos como que engolidos pela nossa 

experimentação concreta. É o que Sartre ([1943] 1997) denomina consciência de primeiro 

grau, na qual não há lugar para o eu, sendo, portanto, não posicional deste.  

Depois temos de nos haver com a situação que experimentamos, temos de nos 

apropriar, tomar distância daquilo que fizemos, pensamos, sentimos anteriormente. 

 Tomamos a situação anterior como objeto. Refletimos sobre ela e, ao fazer esse 

exercício, aparecemos perante nós mesmos, ficamos posicionais do eu, posicionamo-nos 

enquanto sujeitos. É o que o filósofo francês define como consciência de segundo grau 

(SARTRE, ibidem). Essa apropriação, que é sempre reflexiva, é nosso esforço de harmonizar 

aquilo que fizemos espontaneamente (nossas escolhas) com aquilo que somos (somos aquilo 

que nos sabemos sendo, aquilo que nosso arranjo racional nos impõe). 

Assim, o cogito é decorrente da articulação de um conjunto de ocorrências objetivas, 

fruto das escolhas livres do sujeito, mas a forma como o sujeito se sabe sendo nessas 

situações não é simplesmente fruto de sua escolha, mas a imposição de um teorema, que 

advém dos arranjos sociológicos com os quais convive e que são apropriados ativamente pelo 
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sujeito, tornando-se sua dinâmica psicológica. Essa dinâmica pode ser dialetizada ou 

absolutizada.  

O regular da realidade humana é haver constante relação entre o antropológico 

(dimensão da liberdade) e o psicológico (dimensão da experimentação psicofísica de ser); ou 

seja, o regular é o cogito ser dialetizado, o sujeito ter flexibilidade para enfrentar as 

contradições da sua vida de relações. No entanto, ocorre com freqüência haver uma cisão 

entre o antropológico e o psicológico, como é o caso de Fabrício, mantendo-se, num primeiro 

momento, prisioneiro do seu cogito, que se torna, assim, absolutizado. Fica, assim, prisioneiro 

do recurso à psicologização de si mesmo; retido em sua dinâmica psicológica. O sujeito 

privado de sua objetividade torna-se uma liberdade alienada. Eis aí a base da maioria das 

psicopatologias, segundo Sartre. 

Para alterar essa dinâmica psicológica, não basta dizer para a pessoa que ela tem que 

escolher, que ela pode escolher diferente do que sempre o fez. Ela sabe disso! Só que ela não 

consegue! Para alterá-la, tem de intervir no cogito, no saber de ser, na certeza que o sujeito 

formou acerca de si mesmo.  

O sujeito terá de compreender quais as situações e objetos que o afetam, como ele é 

pego pela atmosfera do ambiente onde se encontra. Terá de localizar-se ante as determinantes 

antropológicas e sociológicas que o remetaram a esse saber de ser, para que possa superar a 

dinâmica psicológica instaurada por esse cogito absolutizado. Somente assim conseguirá estar 

novamente inteiro em seu contexto antropológico, ter a titularidade de seu ser, ou seja, ser 

sujeito de sua história, uma liberdade desalienada. 

Então, a liberdade defendida por Sartre é um fazer-se, uma conversão ininterrupta em 

libertação. Significa dizer, ainda, que as determinações históricas objetivas, para Sartre, não 

são suficientes para anular a liberdade, mesmo quando as subjetividades parecem quase 

totalmente aprisionadas e dilaceradas. 

Segundo o filósofo, a ação humana, sustentada nas condições dadas, por mais alienada 

que seja sempre transforma o mundo. Isto porque o que caracteriza o homem é a sua 

transcendência, pois ele sempre pode fazer alguma coisa daquilo que fizeram dele, mesmo 

que ele não se reconheça na sua ação. Ainda que alienados, somos sujeitos de nossa história. 

Essa transcendência, que faz o sujeito ir além daquilo que lhe é determinado pela 

materialidade, pela sociedade, é o que Sartre denomina de projeto. 

Assim, o projeto é circunscrito pelas condições materiais, sociais, históricas que 

definem a existência concreta de um homem, bem como pela direção à qual o indivíduo 

transcende em sua situação objetiva (devir), perfazendo as possibilidades concretas do sujeito.  
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Os possíveis sociais são, assim, apropriados pelo sujeito, definindo os contornos das 

escolhas individuais. Por isso, é o homem um sujeito social. Daí Sartre dizer que “o subjetivo 

aparece, então, como um momento necessário do processo objetivo” (SARTRE, [1960] 1974, 

p. 67, trad. nossa). Portanto, as condições materiais só adquirem realidade quando vividas na 

particularidade de uma situação. O projeto é uma apropriação subjetiva da objetividade, cujo 

sentido é, por sua vez, objetivar-se, em atos, sentimentos, ideologias. Ele é, portanto, uma 

“subjetividade objetivada”. Dessa forma, no existencialismo sartreano a ação de um sujeito 

não pode ser julgada pela intenção, mas sim por sua realização concreta no mundo. 

E, Sartre nos diz que, tal projeto é engendrado historicamente, desde a mais tenra 

infância, onde o sujeito vive em direção a certo futuro, que vai sendo, aos poucos, definido os 

gestos, a vivência dos papéis sociais, os sentimentos. Sendo assim, tal projeto vai aparecer de 

diferentes maneiras em vários momentos da vida de uma pessoa, sendo retomado, 

reconfigurado, mas sempre presente.  

Essa perspectiva leva Sartre a conceber que a vida se desenvolve em espirais: “ela 

volta a passar sempre pelos mesmos pontos, mas em níveis diferentes de integração e 

complexidade” (SARTRE, ibidem p. 71, trad. nossa). Isso significa que o homem deve ser 

encontrado inteiro em todas as suas manifestações. A compreensão da realidade humana 

passa, portanto, pelo movimento dialético de compreensão entre o objetivo e o subjetivo. Por 

isso o filósofo define seu método para a compreensão da realidade humana de progressivo-

regressivo, ou seja:  

 

[...] deve situar os aspectos objetivos (época, cultura, sociedade, nível 
social, estrutura familiar etc.), que definem os contornos de ser de um sujeito 
concreto, reenviando-os ao mesmo tempo, à sua subjetividade, a fim de se 
compreender a apropriação peculiar desses aspectos mais universais (AGUIAR, 
2008, p.204). 

 

Partamos, então, para a discussão do caso do aluno Fabrício, onde esperamos que tais 

aspectos aqui levantados possam se tornar mais claros. 
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4 CASO FABRÍCIO: DA ALIENAÇÃO À CONVERSÃO 

 

 Nas passagens dos encontros com o aluno Fabrício, retomaremos as questões 

anteriormente apresentadas, quais sejam, a criança em sua relação com o outro/professor, com 

seu entorno escolar (normas e valores), seu processo de personalização dentro da instituição em 

questão (alienação) e sua conversão rumo a poder fazer alguma coisa com o que lhe sucedeu, a 

partir do convite à reflexão via ajuda psicológica. 

Em 2008, Fabrício, aluno da 4.a série do Ensino Fundamental, prestes a completar dez 

anos de idade, foi encaminhado pela orientadora pedagógica devido à indisciplina e rebeldia. 

 Segue o relatório apresentado pela orientadora e pela professora: 

 

Em 2007, Fabrício participou da quebra do forro do banheiro dos meninos, 
brigas no recreio e na sala de aula, etc. Na sala não pára sentado, passa de carteira 
em carteira e fala muito palavrão e a sexualidade à flor da pele. Não sabe ouvir com 
atenção, não respeita as regras de convívio, envolve-se sempre em brigas, se 
machuca e se dirige aos colegas com socos, pontapés, mordidas, arranhões. É um 
aluno inteligente, sabe tomar suas decisões, lê, escreve, porém o comportamento 
deixa muito a desejar. 

  

 Inicialmente interrogamos: que desejo é esse ao qual a escola se refere? O que seria, 

afinal, um comportamento adequado para esses profissionais da Educação nesta escola? 

 Fabrício foi atendido de maio a novembro. Tentamos manter encontros semanais, 

apesar das ocorrências institucionais imprevisíveis que alteraram as datas estabelecidas. Os 

encontros foram gravados com seu consentimento e da genitora. 

 Sartre (2002) nos adverte sobre a necessidade da reconstrução da sociogênese para 

alcançar a compreensão de um sujeito, pois, o processo de constituição da personalidade 

acontece fundamentalmente pelo contato com os outros. Para tanto, foi necessário conhecer o 

contexto sócio-histórico da criança, contando com a contribuição da mãe e da professora 

como fontes imprescindíveis de informação. 

 Inicialmente, houve uma entrevista apenas com a mãe da criança, já que ambos não 

mantêm contato com o genitor, que reside em Belo Horizonte.  

A mãe, Helena, é solteira e tem dois filhos. Sobre o pai de Fabrício, ela contou que 

eles estavam namorando há três meses quando ela engravidou. Na ocasião, ela morava com a 

filha, fruto de outra relação, e o namorado às vezes passava a noite em sua casa. Não 

chegaram a morar junto. Ficaram juntos até o quinto mês de gestação, ocasião em que propôs 

a separação, pois “enjoou” dele. Ao ser solicitado que explique melhor. Ela se irritou e disse 
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que foi um enjôo da gravidez, como estar enjoada por um “bife de porco”. Ela não conseguia 

mais ter contato físico com ele.  

Quando Fabrício tinha alguns meses de idade, ela buscou auxílio judicial para que o 

ex-namorado registrasse o filho. Ele desacatou o juiz durante a audiência, e ficou detido por 

um mês.  

Fabrício foi registrado, mas nunca conviveu com o pai. Nas palavras da mãe, “não há 

história para contar...”.  

Algum tempo depois, soube que o pai, segurança de um estabelecimento comercial, se 

envolveu em uma briga e levou uma pedrada na cabeça. Helena diz que ele ficou “maluco” a 

partir deste evento, mas não sabia maiores detalhes.  

O pai de Fabrício nunca o visitou, mas não por imposição sua. Helena contou que 

Fabrício não faz perguntas sobre o pai, e parece se contentar com a explicação de que ele está 

maluco.  

Contou que Fabrício deseja voltar a Belo Horizonte nas férias para visitar sua irmã de 

18 anos, casada, com a qual mantém, segundo a genitora, bom relacionamento. Helena disse 

não ter dinheiro para viajar, mas que se comunicam sempre por telefone. Helena também 

costuma conversar com seus irmãos e sua mãe pelo telefone. Ela tem sete irmãos. 

 Decidiu mudar-se para Resende em abril do ano passado por incentivo de uma amiga 

que mora na cidade. Logo conseguiu um emprego na rodoviária, mas desistiu. Aguardava ser 

chamada para trabalhar em um restaurante ou numa chopperia. 

Comentou que a tal amiga tem um irmão, de quem Fabrício gosta muito, inclusive 

pedindo-lhe para chamá-lo de pai. Geraldo aceitou. Helena contou que Geraldo dispensa 

muita atenção e carinho ao filho. Fabrício mantinha este tipo de relação com o avô materno, 

que veio a falecer a pouco mais de um ano. Interrogada sobre a relação de Helena e Geraldo, 

ela descartou envolvimento amoroso entre eles. 

Comentou que ela e o filho sentem muita falta de Belo Horizonte, por vezes pensando 

em regressar. Criticou a cidade de Resende em relação ao lazer. Em Belo Horizonte estão seus 

amigos, e há opções para sair e se divertir. Contou que levava Fabrício ao zoológico e 

passeavam na lagoa da Pampulha. Em Resende, mal saem para passear.  

 Informou que o filho não gosta da cidade porque não tem praia. Pensava que Resende 

tinha uma praia porque fica no Estado do Rio de Janeiro. 

 Comentou que Fabrico tem facilidade para fazer amizades, porém evita deixá-lo na rua 

por temer agressividade de outras crianças. 
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 Falou que o filho não pára quieto. Gosta de assistir televisão (desenhos e filmes) e de 

jogar futebol. 

 Informou que Fabrício não pergunta sobre o pai, e que o genitor tem outros filhos.  

 A mãe acha que Fabrício foi encaminhado porque não presta atenção à aula, não fica 

quieto. Diz que a professora reclama que ele é “respondão”. Mas, com ela, não age assim.  

Quanto ao incidente do teto do banheiro da escola, colocou que, segundo o filho, foi 

“pilha dos colegas”.  

No ano passado, as notas estavam baixas. Ela acreditava que ele não conseguia 

concluir as provas pela desatenção. Quando a escola reclamava, costumava bater, mas não 

adiantava. Hoje ela o proíbe de brincar na rua e o põe para estudar.  

 Diz que costuma vir à escola de surpresa e conversar com a diretora e a professora. 

Informa que pediu à professora que escrevesse diariamente numa caderneta sobre o 

comportamento do filho. Ela mantinha este hábito quando morava em Belo Horizonte. 

Fabrício é o único aluno da classe que tem a tal caderneta.  

Comentou que o filho reclama muito da escola, principalmente das professoras. No 

próximo ano, se ficarem em Resende, colocou que ele não estudará mais nesta escola e que 

tentará matriculá-lo em outra instituição.  

Aponto que tem sido uma vida escolar difícil para Fabrício, pontuada por brigas, 

advertências e suspensões. Parece que ele não consegue ver esta escola como um local 

prazeroso e agradável. Helena concordou.  

 Helena acrescentou que o filho é vaidoso e reclama das crianças que vão para a escola 

sem banho. Ele toma banho ao dormir e ao acordar, mesmo quando ela afirma que não precisa 

de tanto assim. Deixou o cabelo crescer, mas quando pegou piolho, ele mesmo teve a 

iniciativa de mandar cortar.  

Desabafou que, ultimamente, Fabrício está mentindo para ela, situação que não 

acontecia antes. Ele pegou vinte reais que estavam reservados para o pagamento da conta de 

luz, e gastou aos poucos com picolés e material escolar. Ela sentiu falta do dinheiro, mas ele 

negou mesmo sendo confrontado.  

 Por fim, disse que Fabrício acha que psicólogo é para “retardados” e que não se vê 

como tal.  

Em situação de alienação, como já foi apontado, a criança passa a internalizar as 

“tarefas” ou “imposições” alheias, principalmente aquelas que lhe são dirigidas de forma 

sentenciária. Os adultos, mais experientes, a quem deve obediência, definem-lhe os contornos, 

os quais deve acatar de forma submissa. A queixa da escola resume-se em um comportamento 
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agressivo e rebelde (desacato às normas da escola). A genitora apontou ao filho que conviver 

com crianças (colegas) é algo que gera agressão. E, o que apreendeu de seu pai (detido por 

mau comportamento; envolvendo-se em brigas) reforça sua identidade: rebelde, agressivo, 

indisciplinado, brigão. 

A escola, entretanto, ao mesmo tempo em que aponta negativamente o comportamento 

de Fabrício, afirma que ele “sabe tomar suas decisões”, algo considerado positivo. Mas será 

mesmo? Não seria justamente por isso que a escola pede atendimento psicológico, já que esse 

“bem” pode trazer desordem às leis disciplinares da instituição? Confrontemos com o fato de 

Fabrício não se achar um “retardado”. Não seria isso justamente o que incomoda uma escola 

“bancária”? Não seria essa sua verdadeira rebeldia? Veremos, entretanto, que será justamente 

o fato de ser decidido que irá lhe propiciar sua conversão para fora do estado que lhe era 

reservado ou desejado. 

No relatório, a escola fez menção ao fato de Fabrício não parar sentado. Os chamados 

alunos “bagunceiros” são assim categorizados por falarem muito ou mais alto, ficarem em pé, 

andarem na sala, “implicarem” com os outros, ou brincarem durante a aula. Mas, muitas 

vezes, apenas os “bagunceiros” são chamados à atenção, o que não significa que outros 

alunos, não considerados como tal, não façam as mesmas coisas. Porém, quando se trata de 

Fabrício, qualquer comportamento pode ser considerado sinal ou prova de sua suposta 

“anormalidade”. 

     Sobre essa questão, Galvão apud Aquino (1996) aponta que o comportamento 

indisciplinado está diretamente relacionado a uma série de aspectos associados à ineficiência 

da prática pedagógica desenvolvida, tais como: propostas curriculares problemáticas e 

metodologias que subestimam a capacidade do aluno (assuntos pouco interessantes ou fáceis 

demais), cobrança excessiva da postura sentada, inadequação da organização do espaço da 

sala de aula e do tempo para a realização das atividades, excessiva centralização na figura do 

professor (visto como único detentor do saber) e, conseqüentemente, pouco incentivo à 

autonomia e à interação entre os alunos, constante uso de sanções e ameaças visando o 

silêncio da classe, pouco diálogo etc. 

O trabalho do conhecimento, pelo contrário, implica a inquietação, o desconserto, a 

desobediência. Conseqüentemente, o trabalho educacional passa a ser não só a transmissão 

das informações acumuladas naquele campo, mas a (re) invenção do próprio modo de 

angariá-las. 

     No processo de construção do conhecimento, os alunos precisam participar de maneira 

ativa, sendo que as movimentações na sala, as interações ou “conversas” entre as crianças, a 
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resolução de problemas, a tomada de decisões, não podem ser confundidas com indisciplina. 

É imprescindível que o aluno experimente o obstáculo, a dificuldade; a atividade proposta 

deve envolver os alunos, desafiá-los.  

Se disciplina lembra obediência, silêncio, resignação; com as relações orientadas para 

a autonomia e criatividade, espera-se que apareça outro significado muito mais interessante 

para o conceito de disciplina, aquela que denota tenacidade, perseverança, força afirmativa, 

obstinação, vontade de saber e de transpor os obstáculos, movimento. O trabalho em classe 

deve implicar em participação, desenvolvimento e criatividade. A palavra disciplina “torna-se, 

então, vetor de rebeldia para consigo mesmo e de estranhamento para com o mundo – 

qualidades fundamentais do trabalho humano de conhecer” (AQUINO, 1996, p. 53). 

Os professores desejam alunos que saibam respeitar os seus colegas e que consigam se 

engajar em atividades que exijam concentração e esforço para aprender. Porém, isso não é 

sinônimo de aluno passivo e silencioso o tempo todo. Como lembra Neri (1992), o silêncio, 

tão desejado em sala de aula, nem sempre é garantia de aprendizagem, pois o aluno aprende 

quando participa ativamente de uma atividade, executando alguma tarefa, ouvindo as 

diferentes formas de percepção dos demais frente a um assunto e tendo a oportunidade de 

argumentar as suas idéias através de grupos de discussão ou debates. Essa participação ativa 

do aluno nas atividades escolares é expressão de energia e entusiasmo, fruto de uma 

aprendizagem significativa.  

 Por enquanto, voltemos aos elementos que irão compor sua história na referida escola. 

Após esse primeiro contato com sua mãe, realizei uma entrevista com uma de suas 

professoras, Rosa, co-autora do citado relatório sobre Fabrício. 

 Rosa relatou que Fabrício em sala realiza as atividades quando quer, deixando os 

exercícios incompletos. Comentou que sua colega, que ministrou aulas para Fabrício no ano 

passado, informou-lhe que é um aluno inteligente. 

 Disse também que, na semana passada, Fabrício começou a chutar e morder um colega 

de classe. A orientadora pedagógica registrou o acontecido e o fez assinar, também enviando 

um bilhete para sua mãe. A orientadora o fez pedir desculpas para a turma inteira. 

 Rosa comentou que Fabrício “xinga” os colegas e a ela também. Disse que ficou 

“magoada” e “dá vontade de fazer besteira”. Disse ainda que tem “pressão alta” e não pode se 

descontrolar. 

 Comentou que Fabrício conversa com todos os colegas, não demonstrando ter amigos 

preferidos. E, quando “ataca” alguém, não atende aos pedidos de parar. Diz que ele discute 

muito, começando a brigar por “bobeira”. 
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 Finalizou informando que ele demonstra interesse pela leitura, porém, não gosta de 

copiar matéria do quadro: “um dever pode ficar até meia hora no quadro, mas ele não copia”.  

 Vejamos: Rosa comentou que Fabrício a xinga, a desrespeita. Muitas vezes o professor 

cobra respeito de seus alunos, mas em muitos momentos não age da mesma forma com eles, 

pautando sua relação na obediência e no medo, formando indivíduos submetidos à opressão 

das tradições, isto é, a moral da obediência cega.  

Desta forma, o educador está reforçando, “uma moral heterônoma nos sujeitos, na qual 

as regras são exteriores aos alunos e são vistas como imutáveis e inquestionáveis” 

(CARVALHO, 1999, p.52), e que leva os indivíduos a obedecerem às regras 

“institucionalizadas”, construídas pela escola e consideradas obrigatórias para as crianças, e 

que quase sempre impedem o contato ou as trocas sociais entre os estudantes.  

Portanto, como aponta Batista (1997), repreender e ser repreendido supõe que os 

alunos reconhecem o professor como uma autoridade que detém o poder para repreender e 

impor sanções, atos que têm como objetivo alterar o comportamento dos aprendizes.  

Ao pautar a relação professor-aluno no medo da punição, o primeiro pode levar seus 

aprendizes a três tipos de reações segundo Kamii (2000). A primeira é o cálculo de riscos, 

onde a criança punida repete o mesmo ato, mas tentando evitar ser descoberta. A segunda 

reação por parte da criança é uma conformidade cega, pois esta lhe gera segurança e 

respeitabilidade. Ao agir de modo conformista, a criança deixa de tomar decisões, e passa a 

obedecer cegamente às ordens impostas por seu mestre. A terceira possibilidade é a revolta, 

comum em alguns alunos, que se envolvem em comportamentos que vão desde a indisciplina 

até a delinqüência.  

Davis e Luna (1991) advertem que a falta de afetividade, somada à obrigação de 

obediência pode aumentar a indisciplina na sala de aula, pois se os alunos não respeitam o 

professor por sua autoridade, podem se sentir estimulados a desafiá-lo, a desobedecê-lo, a não 

prestar atenção nos conteúdos trabalhados, e a simplesmente cumprir burocraticamente o 

horário, estando em sala de corpo presente, mas com o pensamento em outro lugar. Assim, a 

indisciplina pode ser gerada como recurso contra o autoritarismo.  

Pode-se dizer, então, que a atitude de “desrespeito” de Fabrício reclamada por Rosa é 

também uma de suas formas de fazer-se valer, de exercitar sua liberdade diante de 

circunstâncias desagradáveis, pois: 

 

 A criança é feita de cem. [...] A criança tem cem linguagens. [...] Mas 
roubaram-lhe noventa e nove. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. 
Dizem-lhe: de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça [...]. Dizem-lhe: que as 
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cem não existem. A criança diz: ao contrário, as cem existem (MALAGUZZI 
apud EDWARDS; GANDINI; SAYÃO, 1999, p. 56).  

 
Além do mais, como aponta Sayão (2002), parece que o adulto se “esquece” 

gradativamente de como, quando era criança, o sistema de comunicação estabelecido com o 

meio social integrava o movimento como expressão. Com este “esquecimento”, cobra da 

criança uma postura de seriedade, linearidade e imobilidade, inibindo pouco a pouco a 

espontaneidade, a criatividade, a ousadia, o direito de se movimentar, presentes em seus 

gestos e movimentos corporais. 

Aliás, sobre esta questão, Gonçalves (2000) afirma que pensar a educação da criança 

somente na perspectiva da leitura e escrita é partir de idéias reducionistas. Isto porque o nosso 

desenvolvimento pleno vai muito além do ato de ler e escrever. O autor, retomando o caminho 

evolutivo que a humanidade percorreu (filogênese – desenvolvimento da espécie e ontogênese 

– desenvolvimento do indivíduo), aponta que o ser humano aprende primeiro a se 

movimentar, situar-se no ambiente e explorá-lo, só bem mais tarde a escrever. E, 

considerando que a escrita não ultrapassa os 3.200 anos de existência, portanto, recente no 

processo evolutivo do ser humano, é um erro a educação desconsiderar o movimento ou tratá-

lo de forma equivocada. 

A desvalorização da capacidade cognoscente infantil sustentada atualmente é 

verificada por meio da exclusão do seu discurso e da sua participação no processo 

educacional. Como não há a prática de ouvir os alunos, torna-se difícil vê-los como seres 

totais o que, conseqüentemente, limita as possibilidades de reflexão acerca de novas propostas 

para o ensino.  

Essas questões aqui levantadas irão aparecer em muitos dos encontros com Fabrício. 

Continuemos, então, a descrição do caso. 

No primeiro encontro com Fabrício ocorrem as apresentações, ressaltando que a 

função do psicólogo não é tratar de pessoas com “problemas”, mas antes ajudá-las para que os 

“problemas” não as prejudiquem. A seguir, conversamos sobre o motivo de nosso encontro, 

em busca de uma aliança baseada numa relação de confiança.  

Segundo Feijoo (2000), em uma relação de ajuda terapêutica na abordagem 

fenomenológica-existencial, escuta e fala estão articulados, desvelando o sentido pela 

compreensão explicitada. A atitude do terapeuta deve ser senão a de se colocar como aquele 

que desconhece mais do que aquele a quem ajuda. Por isso, é preciso começar por onde o 

cliente se encontra. Os princípios filosóficos que embasam a prática nesta abordagem são 

orientadores e não limitadores da ação do psicólogo. A atitude terapêutica é sempre de 
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aproximação e, “se assim não for, a ajuda de nada lhe valerá. Tudo começa quando se pode 

entender o que o outro entende e a forma como entende; assumindo uma humilde e 

colocando-se, deste modo, na relação” (FEIJOO, 2000, p.116). 

Apresento-lhe o armário com os brinquedos, jogos, materiais para desenho, etc. As 

intervenções serão fundamentadas em recursos da ludicidade, como convite ao diálogo em seu 

universo.  

 Ele demonstra interesse pelo dominó. Jogamos duas vezes, e iniciamos uma conversa 

sobre sua origem: 

 

Eu: Você disse que morou em Belo horizonte? 

F.: Hum-hum. 

Eu: Foi lá que você nasceu? 

F.: Foi. 

Eu: Como é lá? 

F.: Era muito bom. Vamos pegar 10 peças? (Muda de assunto) 

Eu: Pode ser. Você estava falando de Belo Horizonte... 

F.: É muito legal, maneiro. É uma cidade maior que Resende. 

Eu: O que você mais gostava em Belo Horizonte? 

F.: Tudo. Lá tem um shopping muito grande, mil vezes maior do que o de Resende. 

Eu: Então conhece o shopping de Resende? 

F.: Conheço. Eu já fui com a minha mãe e a minha tia (a amiga da mãe). 

Eu: Gosta de shopping? 

F.: Gosto. 

Eu: O que você faz no shopping? 

F.: De vez em quando eu gasto dinheiro, nas “Americanas”. 

Eu: O que gosta de comprar lá? 

F.: Carrinho. 

 

Depois faz um desenho sobre o tema: “lugar que gostaria de estar neste momento”. 

(ANEXO A) 

O desenho livre infantil é um importante recurso na investigação psicológica. Como 

explica Aguiar (2004), o desenho revela a maneira de a criança ver e estar no mundo, 

contemplando o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. Porém, numa perspectiva 

fenomenológica-existencial, o conteúdo revelado não deve ser reduzido através de uma 
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simbologia predefinida, pois não há nada que determine o ser. Portanto, é a própria criança 

quem dá sentido ao seu desenho, ou seja, é ela a melhor interprete de sua criação e não o 

terapeuta.  

Além disso, o desenho deve ser considerado como uma atividade intencional: “Os 

conteúdos dos desenhos livres devem ser aceitos e trabalhados como sentidos na experiência 

de seu autor, não sendo um véu ou uma capa para o conteúdo psíquico. São revelações da 

existência e não disfarces” (AGUIAR, 2004, p.12). 

Sendo assim, a interpretação deve ser compreendida conjuntamente com a fala da 

criança “o que nos possibilita penetrar em todo um campo de conexões associativas, 

semânticas e afetivas. Afinal, a linguagem é o que possibilita a revelação de sentido das 

coisas, é o que leva à compreensão, ao mundo” (AGUIAR, ibidem, p.23). 

Embora não seja vetado ao terapeuta recorrer também às definições de caráter 

coletivo, já que o simbolismo universal e a vivência singular se interligam. 

 

Eu: Agora me fale sobre o lugar que você escolheu. 

F.: É uma cachoeira.  

Eu: Neste passeio, quem está com você? 

F.: Várias pessoas. A minha mãe, o meu tio (Geraldo). 

Eu: Você está também aqui? 

F.: Eu estou nas pedras e vou pular na água. 

Eu: Onde estão os outros? 

F.: Chamando para entrar na água. Eu vou pular de cabeça. Eu vou com tudo. 

Eu: Qual é a sensação de ir com tudo? 

F.: Maneiro. Mas dá medo. 

Eu: Mesmo com medo, você vai com tudo?  

F.: É tudo ou nada. 

Despedimo-nos: 

F: Foi um prazer. Tchau. 

 

Ao final desse nosso encontro, sua frase: “Eu vou com tudo.” parece um sinal de 

reação, apesar de sentir-se com “medo”. Fabrício parece falar sobre o modo impetuoso como 

costuma agir. Ao ser convidado a entrar na água, prefere pular “de cabeça”. 

Após as considerações de Fabrício sobre o seu próprio desenho, observamos que nele 

há elementos comuns ao universo simbólico infantil, mencionados por Aguiar (2004) e que 
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podem ser acrescentados aos sentidos apresentados pela criança. Por exemplo, a cachoeira 

representa um curso de águas revoltas, um elemento que nos aponta algo que não está 

estanque, mas movimento. Fabrício, sem dúvida, está vivendo mudanças: cidade, residência, 

escola e rede social.  

No viés das “interpretações armadas”, árvores podem fornecer informações sobre a 

auto-imagem da criança no contexto de seu relacionamento com o ambiente. No entanto, tal 

signo parece apontar para o crescimento de Fabrício diante de sua circunstancialidade, já que 

a árvore mantém raízes na terra, na realidade que a circunda e que a faz viva.  

O Sol, como princípio masculino, nos aponta os relacionamentos em geral com as 

figuras de autoridade, como professores, por exemplo. Mas, sendo este astro o centro 

energético da vitalidade, podemos pensar que Fabrício procura reagir às pressões, buscando 

realização, e desenvolvendo sua capacidade criadora, sua verdadeira individualidade. O sol 

representa, pois, o próprio princípio criador inerente a cada pessoa. Associa-se ao dia e, como 

tal, associa-se à sua busca consciente, às metas da plena realização pessoal. 

No próximo encontro, Fabrício iniciou relatando sobre o fim de semana no qual foi ao 

campinho jogar futebol, soltar pipa com os garotos da vizinhança e brincar com o cachorro. 

Falou sobre o modo como cuida do animal. Aproveito seu entusiasmo e apresento-lhe um 

envelope cheio de figuras de animais, propondo que escolha algumas para comentar. Os 

comentários são anotados em uma folha em branco, com  a data da sessão, ou seja, “dia 30”, e 

ele me corrigiu: “31”. Ao final, perguntei-lhe: 

 

Eu: Qual delas você gostou mais? 

F.: O cachorro. 

Eu: Por quê? 

F.: Porque ele tem um estilo legal... hip hop, é um estilo de vestir e de dançar. 

Eu: Gosta deste estilo? 

F.: Gosto. Quando eu tiver dezoito anos, vou poder ir ao baile. 

Eu: Que tipo de baile? 

F.: Baile de forró. 

Eu: Mas você disse que gosta de hip hop e o forró é outro estilo. 

F.: Eu gosto do hip hop, mas eu vou onde não tiver briga. 

 

Os comentários de Fabrício sugerem atenção aos detalhes. Mostra-se uma criança 

muito observadora. Nas figuras que remetem à solidão, abandono, tristeza, ele identificou 
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alegria, divers. O fato de dizer que “vai onde não tiver briga” não condiz com seu 

comportamento em aula, retratado pela escola. Pedi que pensasse a respeito. 

Antes de nosso próximo encontro, a orientadora pedagógica contou-me que na 

próxima aula somente será permitida a entrada de Fabrício se a mãe vier conversar com ela. 

Não entra em detalhes porque estava em classe, substituindo a professora Rosa, que havia 

faltado. Fabrício me acompanhou e trouxe consigo a tarefa que estava fazendo em sala de 

aula. Fabrício usa óculos, mas estava sem eles. 

 

Eu: Você está sem os óculos. O que aconteceu? 

F.: Quebrou. 

Eu: Como aconteceu? 

F.: Estava eu e um menino brincando, eu queria bater nele. 

Eu: Por que você queria bater nele? 

F.: Porque ele queria bater em mim. Foi ele quem começou... 

Eu: É com ele que você sempre briga? 

F.: Não. 

Eu: Você já brigou em outra escola? 

F.: Não. Nunca. 

Eu: O que acontece depois da briga? 

F.: A gente briga e vai pra sala da diretoria. 

Eu: Você já foi à sala da diretora antes? 

F.: Já, um monte de vezes este ano. 

Eu: E no ano passado? 

F.: No ano passado eu também fui. 

 

Relatou algumas experiências nas quais foi acusado de quebrar objetos na escola, mas 

negou as acusações, e afirma que foram outros colegas os autores. 

 

F.: Eu falei, mas eles acharam que fui eu. Sobrou pra mim. 

Eu: As pessoas nesta escola ainda falam disso? 

F.: Não. Acho que já esqueceram. 

Eu: E você? Esqueceu? 

F.: Eu não!   
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Contou que possui dois registros no livro de ocorrência (sua expressão é de tristeza). 

 

Eu: E essa história que a orientadora falou que amanhã você só entra com a sua mãe? O que 

houve? 

F.: Eu falei com ela (a professora) um palavrão. Ela fica mandando a gente calar a boca: “Cala 

a sua boca. Ninguém te perguntou” (repete alto três vezes) 

Eu: E o que você respondeu a ela? 

(silêncio) 

Eu: É algum nome feio? 

F: Hum-hum. 

 

Fabrício começou a descrever sua rotina e expressa seu sentimento de frustração e 

impotência. Sabe que foi acusado e não consegue se explicar para os professores que o 

acusam de “culpado”. Propus um jogo: 

 

Eu: Então vamos aproveitar que estamos falando sobre a sala de aula e vamos fazer uma 

brincadeira? (dobro a folha, medindo os dois lados). Você fala e eu escrevo. De um lado nós 

vamos colocar tudo o que acontece na escola que você não gosta. Vamos fazer uma lista. 

 

F.: Mandar calar a boca. 

Eu: Quem manda? 

F.: A professora. Não pode dar tapa nem beliscão (com aparente constrangimento, revela que 

está se referindo à orientadora pedagógica e pede sigilo) Ela dá beliscão. Olha para um lado e 

olha para o outro, e dá beliscão. 

Eu: Você já contou isto para outra pessoa? 

F.: Não. 

Eu: Nem para sua mãe? 

F.: Não. Ela vem aqui no colégio, a diretora conversa com ela e ela fica brava. 

Eu: Entendo. Vamos continuar a lista? 

F.: Rabiscar meu caderno. Um colega rabisca o meu livro. 

Eu: O que você faz? 

F.: Eu falo com a tia. 

Eu: Mais alguma coisa? 

F.: Não. 
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Eu: Agora vamos para a parte boa da escola... 

 

Ele interrompeu. Mudou de assunto. Parece que não há nada a dizer. Insisti. Ele disse 

o que gostaria que acontecesse na rotina da escola. 

 

F.: Passar filme, depois desenhar. Escrever pouco por dia. 

Eu: Você acha que escreve muito por dia? 

F.: Hum-hum. 

Eu: Seria menos tempo escrevendo e mais tempo fazendo o quê? 

F.: Nada. 

Eu: Como é não fazer nada? 

F.: Terminar a tarefa e dormir, não, descansar. Ter mais tempo para desenhar, escrever, 

colorir. 

Eu: O que você acha que falta na sua escola, mas você gostaria muito que tivesse? 

F.: Parquinho, campo de futebol, balanço, escorrega, um parquinho completo, rede de futebol 

na quadra. O quadro podia ser só o verde (pausa) A sala de vídeo podia ser mais escura. Só. 

Eu: Você falou das melhorias no espaço da escola, mas não falou muito sobre as pessoas. 

Como gostaria que fossem as pessoas na escola? 

F.: Os alunos podiam ser cheirosos. Tem gente que faz xixi na roupa. 

 

Nosso tempo acabou. Fabrício olhou a tarefa que trouxe da sala de aula. 

 

Eu: É sua tarefa? Posso ver? 

F.: Não.  

 

Somente mostrou a cópia do hino nacional. Ele escreveu seis linhas. Apressa-se em 

guardar a folha dentro do livro. 

 

F.: Amanhã é meu aniversário.  

Eu: Que bom! Como vai ser o seu dia amanhã? 

F.: Acho que vou ficar em casa. 

Eu: É, mas a diretora pediu para sua mãe vir aqui amanhã. Lembra?  

F.: Eu falo pra ela não vir. 

Eu: Não quer que ela venha? 
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F.: Não, foi a tia que me xingou. 

Eu: Para você, então, é como se estivesse empatado. Ela te xingou e você respondeu. 

F.: Isso. 

Eu: E não precisa chamar a sua mãe aqui... 

F.: É. 

Eu: Mas as pessoas nesta escola pensam diferente. Eles não querem que aconteça de novo.  

 

(Fabrício silenciou com um semblante de tristeza)  

 

F.: Eu queria sair daqui. É muito chato. 

 

A participação da criança em sala não deve se configurar como mero exercício físico e 

motor ou como mera seqüência de tarefas elaboradas pelo professor a serem executadas. A 

criança participa ativamente quando é capaz de compreender os objetivos de cada tarefa ou 

exercício executado, e, principalmente, quando seu desenvolvimento particularizado é 

respeitado. Os alunos demonstram que a relação e o interesse pelos conteúdos ocorrem de 

forma significativa quando compreendem os significados dos mesmos para sua vida cotidiana 

ou quando são desafiados a criar, opinar ou refletir sobre os conteúdos, interagindo 

ativamente com seus colegas, a partir da mediação dos professores. Conseqüentemente, a 

atividade proposta ganha sentido, e a participação aumenta. 

Pelo fato de alguns professores não terem essa visão acerca dos alunos, repassam os 

conteúdos com uma metodologia presa a resultados, esquecendo por vezes de mostrar sua 

utilidade prática. Observa-se que os alunos apresentam um “discurso pronto” acerca da 

necessidade de estudar para “ser alguém no futuro”. Não se percebem como capazes de 

construir o conhecimento e de obter prazer através dessa construção. 

A prática vivenciada na escola propicia a percepção de que essa visão da criança 

continua atualmente na prática dos professores da instituição em questão. Ela é vista como um 

ser que precisa ser enquadrado nos “moldes” dos adultos. Os professores enfatizavam a 

importância de a criança ouvir as explicações sobre o conteúdo, quietas em suas cadeiras 

escolares, sem brincar ou conversar. Dessa forma, fortalecem a idéia de que crianças são 

imaturas e indisciplinadas. 

A metodologia por eles utilizada se dá através de tarefas mecânicas, como cópias de 

exercícios repetitivos e pelos conteúdos ministrados, que possuem pouca vinculação com o 

cotidiano dos alunos. 
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De acordo com Kupfer (1997), um dos fatores que prejudicam a implantação de 

propostas educacionais em que o papel da criança/aluno é relevado, encontra-se justamente na 

necessidade e na dificuldade do professor em assimilar a concepção de criança como ser 

cognoscente. 

 Fabrício apresentou seu desejo de uma escola que o envolva em atividades que 

pertencem ao seu universo de ludicidade, de movimento, de criatividade, e a acusava por 

restringir-se a tarefas mecânicas, desprovidas de motivação e, por conseqüência, de 

afetividade.  

Combinei com sua professora de fazer uma observação em sala na próxima semana e 

descubri que existem duas professoras lecionando em “rodízio”. Quando o aluno foi 

encaminhado, a professora Lúcia não havia sido mencionadada. 

Conversei com a orientadora pedagógica Bianca sobre o “rodízio” de professoras, isto 

é, a divisão das disciplinas. Ela relata que esta medida foi implantada após um acordo entre a 

Direção, as professoras e a outra colega orientadora. Pergunto sobre os resultados desta 

prática e ela explicou que trouxe como conseqüência cansaço e desmotivação entre as 

professoras, mas a diretora geral mantém a decisão.  

 Chegou o dia estipulado para a observação da aula. Quando lá cheguei, a professora 

Lúcia não me apresentou aos alunos. Assim, decidi me apresentar, dizendo que estou ali para 

conhecer a turma e saber como são as aulas que eles assistem.  

A aula de Português aconteceu após o almoço. No quadro estava um texto cujo título é 

“Quem inventou o pão”. Também estavam algumas questões sobre a interpretação do texto a 

serem respondidas pelos alunos. 

As carteiras em forma de mesa comportam dois alunos. Alguns se sentam sozinhos.  

O quadro verde é amplo e toma quase toda a parede. Nele se escreve a giz. Sobre ele 

há um quadro branco, desses que se escreve com caneta. Este último cobre a metade direita do 

primeiro quadro. De modo que, a escrita se inicia no quadro branco e termina no quadro de 

giz. Na metade branca, o assunto era Português e na metade verde o conteúdo era Matemática. 

Neste dia, havia nove alunos em sala, três meninas e seis meninos. 

Dois alunos que estavam no fundo da sala conversavam à vontade. 

Fabrício estava sentado na primeira fileira. Cochicha com um colega, e diz à 

professora que vai bater nele. Ela não respondeu. 

Quatro alunos levantam-se com freqüência e andavam pela sala. 

A aluna Maria saiu da sala e Fabrício avisou à professora. Ela retornou logo em 

seguida. 
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Os alunos conversavam entre si. Quatro alunos permaneciam em silêncio fazendo a 

tarefa. 

Maria não copiava e nem abria o caderno. 

Fabrício pediu ao colega ao lado para me perguntar se eu iria atender alguém naquela 

turma. Respondi que estava conhecendo todos os alunos. 

Um aluno pediu para escutar música, mas a professora lhe disse que não haveria 

tempo. 

A professora pediu silêncio a Maria. Ela respondeu com deboche. 

A professora Lúcia falava com os alunos devagar e calmamente. 

Maria foi para o fundo da sala conversar, depois ficou de pé na janela, olhando a rua. 

A professora corrigiu as questões com os alunos que as responderam. Fabrício 

participou da correção. Depois, ela propôs uma atividade chamada “jogo rápido” na qual ela 

leu uma lista de palavras enquanto os alunos ouviam. Foi dado um tempo para que 

escrevessem o maior número de palavras possíveis. Seis alunos participaram. 

Fabrício tentou olhar as palavras escritas pelo colega sentado atrás dele. Escreveu 

algumas em seu caderno e mostrou para a professora dizendo que não conseguiu fazer nada. 

Um aluno escreveu doze palavras e ganhou o jogo, explicando para os demais como as 

agrupou. 

Fabrício parecia contrariado; fechou o caderno e fez “bico”. 

A professora disse que o jogo era para que eles ouvissem mais... 

A aula terminou. A professora saiu da sala. Fabrício e outro aluno saíram também, 

mas logo retornaram. 

Maria ficou na janela e passou batom. Perguntei sua idade e ela respondeu que tem dez 

anos. 

A outra professora, Rosa, chegou dizendo à Maria que ia enviar um bilhete para a mãe 

dela. Também disse à turma que daria dez minutos para copiarem as expressões numéricas do 

quadro. Ela os advertiu que o tempo é pouco. Também comenta que a sala estava suja. 

Após alguns minutos, Fabrício levou o caderno até a mesa de Rosa e ela o ajudou a 

resolver uma expressão para mostrar como se faz. Fabrício e Marcelo sentaram-se próximos à 

mesa da professora e tentaram fazer a tarefa. 

Fabrício disse que vai “arregaçar” Marcelo porque está mexendo com ele. A 

professora respondeu: Não! 

Apenas três alunos fizeram os exercícios de Matemática. 
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Fabrício levantou-se e veio olhar minhas anotações. Ele disse para os colegas que 

estou escrevendo sobre ele. Mas os alunos lhe disseram que estava copiando o exercício do 

quadro, e ele voltou para seu lugar. 

A irmã de Maria era aluna de outra classe e entrou na sala para pedir giz. Então a 

professora disse à Maria que ela não irá passar de ano. Fabrício disse que ela não vai mesmo. 

Maria respondeu a Fabrício, dizendo que quem sabe sobre sua vida era ela mesma. 

Fabrício levantou-se, sentou-se com a colega Laís no fundo da sala e eles 

conversaram. 

Enquanto isso, Maria enrolava sua blusa e a balançava como um bebê. Ao perceber 

que estava sendo observada por mim, sorriu e se encolheu. 

A professora disse que enquanto a irmã de Maria fazia “tudo” na sala ao lado, esta não 

fazia “nada” nesta classe. Maria folheava o caderno e cantava. 

Alguém jogou uma bola de papel pelo lado de fora, e ninguém comentou ou se 

espantoucom o fato. 

Após alguns minutos, a professora passou mais exercícios no quadro. Ela os explicava 

enquanto Fabrício continuava conversando com Laís. 

Apenas o aluno que ganhou o jogo mencionado acompanhava a explicação. 

A professora pediu para Fabrício sair de perto de Laís que “já é uma baita moça e já 

repetiu o ano e vai repetir de novo”. 

Fabrício voltou a sentar-se na primeira fileira, mas virou-se para trás para conversar 

com outro colega. Ele queria mudar de lugar de novo e pediu, mas a professora não deixou. 

A professora comentou que muitos alunos faltaram. Perguntei quantos alunos existem 

na turma. Ela ficou em dúvida entre 17 ou 18 alunos. 

Maria perguntou se estava escutando a música que ela cantava e respondo que sim. 

Fabrício mandou Maria calar a boca e diz que eu estou passando “cola” para ela e isto não 

pode. 

Apenas dois alunos permaneceram concentrados no exercício. Os demais 

conversavam. 

Fabrício pegou a borracha do colega ao lado e brincava na hora de devolver. Mas o 

colega se irritou. A borracha caiu no chão e ninguém a encontrou.  

A professora pediu a Fabrício para devolvê-la e ele lhe disse que não está com ele 

diversas vezes. 
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O aluno que estava acertando os exercícios o acusou, mas encontrou a borracha no 

chão. Eles discutiram. Marcelo, o tal aluno, disse entre outras palavras “foda-se” e “filho da 

puta”. Duas duplas de aluno conversavam alheios à discussão de Fabrício e Marcelo. 

A professora se ocupava de criticar Maria por não fazer os exercícios. Maria disse que 

Fabrício só acertou porque ela o ajudou. 

Marcelo defendeu Fabrício e disse a Maria que Fabrício fez sozinho e que ele não é 

como ela que copia dos outros. 

Maria disse que eu estava anotando sobre Fabrício. Ele escutou, levantou os ombros e 

fez que não se importou. 

Fabrício pegou a borracha do colega novamente e colocou na janela. Ameaçou jogá-la 

se o colega não pedir desculpas (por tê-lo acusado minutos atrás). O dono da borracha não 

pediu desculpas.  

Fabrício andava pela sala e não fez o resto da tarefa. A professora pediu, por favor, 

para ele se sentar. 

Maria me perguntou por que eu não poderia ser a professora deles. Expliquei que esta 

não é a minha profissão. 

Sara, a aluna que estava à minha frente e permaneceu calada quase toda a aula com um 

olhar perdido, escutou este diálogo e acrescentou que a professora Rosa é brava e não 

brincava com eles. 

Fabrício foi buscar a borracha deixada na janela. Neste exato momento, a professora 

pediu para ele não a jogar e imediatamente ele lançou a borracha para fora. A professora disse 

que ele jogou e balançou a cabeça. Depois ele pediu desculpas ao colega discretamente. 

Nos últimos minutos da aula, Fabrício copiou as expressões que faltavam. Maria 

apagou o quadro. Fabrício ainda tentava copiar, xingou Maria e bateu com o caderno no 

traseiro da aluna. Ela parecia não se importar.  

Os alunos guardaram o material e formaram uma fila para sair. 

Ao passar pelo corredor, Fabrício me abraçou e me deu um beijo. Maria também. As 

crianças disseram adeus.  

A observação na sala de aula proporcionou a percepção dos diferentes modos de lidar 

com os alunos. A professora Lúcia mostrava-se permissiva, passiva, sem energia. A 

professora Rosa mostrava-se autoritária, tentava intimidar os alunos com ameaças. Porém, 

com ambas, a maioria dos alunos reagiu com indiferença, não demonstrando interesse pelo 

conteúdo das aulas. 
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Em nosso primeiro contato, a professora Rosa disse que Fabrício faz as tarefas quando 

quer e deixa os exercícios incompletos. Porém, através da observação em sala de aula foi 

possível notar que a queixa recaiu sobre um único aluno, mas todos os alunos “fizeramm o 

que queriam” e se agrediram mutuamente.  

Na semana seguinte, encontrei Fabrício durante o recreio. Veio correndo e me deu um 

abraço. Comentou que deu um presente para a mãe e para a tia em virtude do Dia das Mães.  

Quando chegou à tarde, fui até a sua sala e a professora Rosa disse que ele saiu às 12 

horas, pois a mãe veio buscá-lo. Ela pediu que eu conversasse com a diretora porque ouviu 

dizer que ele “aprontou alguma” naquela manhã e, por esta razão, teria saído mais cedo. 

Ao conversar com as diretoras geral e adjunta, esta última explicou que não houve 

nada demais. A mãe já havia enviado um bilhete com antecedência informando que viria 

buscá-lo. O horário dos alunos na escola é de 8:00 às 16:00 horas, mas os pais têm autonomia 

para buscar os filhos antes do horário mediante uma justificativa. E assim foi feito. Ela ainda 

acrescentou que Fabrício estava “tranqüilo” naquela manhã e lhe deu um abraço, 

cumprimentando-a pelo Dia das Mães. A Diretora geral ouve e não disse nada sobre o 

assunto. 

Percebi que aluno já estava rotulado. É bagunceiro, se sai cedo é porque “aprontou”. 

Disto não há dúvida, como diz Sartre (2002) em sua obra sobre Genet: “é um ladrão: essa é a 

sua verdade, a sua essência eterna”. (idem, 2002, p.30). 

No próximo contato com Fabrício, ele falou sobre o acidente de bicicleta da mãe. Ela 

sofreu uma queda e foi ao hospital municipal. Contou como está ajudando sua mãe em casa. 

Após, solicitei comentários sobre o dia em que fui até sua sala de aula: 

 

Eu: O que você acha da sua turma? 

F.: Eu não gosto de bagunça. 

Eu: Tem algum aluno bagunceiro lá? 

F.: Tem um monte. Eu também. 

Eu: Você se acha bagunceiro?  

F.: Eu acho. 

Eu: Mas você acabou de dizer que não gosta de bagunça... Como é ser um aluno bagunceiro e, 

ao mesmo tempo, não gostar de bagunça?  

Ele ri. 

F.: Não gosto de bagunça, mas eu sou bagunceiro (continua rindo). 

Eu: Você não gosta de bagunça, mas é bagunceiro? 
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F.: Ih! Confundiu minha cabeça. 

 

Ocorre que, de acordo com Sartre (2002), podemos adotar a informação do outro 

como verdade absoluta: 

 

Mas acontece às vezes que esses dados nos sejam comunicados de tal modo 
que damos mais realidade ao que um outro nos informa do que àquilo que 
poderíamos ficar sabendo por nós mesmos. Por submissão, por respeito, tomamos 
uma informação que, de qualquer forma, é apenas provável, por uma certeza 
incondicional; ao contrário, tentamos considerar as informações da nossa 
consciência como duvidosas e obscuras. Isso significa que damos prioridade ao 
objeto que somos para Outrem sobre o objeto que somos para nós mesmos 
(SARTRE, 2002, p.43-44). 

 

Fabrício parecia alienado em relação ao objeto que é para si mesmo. A professora lhe 

conferia um rótulo de “bagunceiro”, na certeza de que ele ia “aprontar” novamente.  

 

Eu: O que mais você acha da sua turma? 

F.: Chata. Chata e esperta.  

Eu: E as professoras?  

F.: Ih, caramba! A minha professora Rosa eu acho ela legal. A Lúcia é mais ou menos. 

Eu: O que a Rosa tem de legal? 

F: Tudo. Tudo. 

Eu: E a Lúcia é mais ou menos por quê?  

Responde antes de eu completar a pergunta: Ela é mais chata. 

 

Para explorar melhor a situação, propus uma brincadeira de imitação. 

 

Eu: Vamos imaginar que você é a professora e que aqui está cheio de alunos. Você vai 

mostrar como é a aula da professora Lúcia e da professora Rosa. Quem você quer imitar 

primeiro? 

F.: Você quer a má ou a pior? 

Eu: Não sei quem é a má ou a pior. Apresente-me. 

F.: A má é... calma aí! (percebe a contradição e tenta se corrigir) A boa ou a pior? A pior é a 

Lúcia. 

Eu: Mas você disse a má e a pior.  

F.: É. Eu falei errado... A má e a pior. 
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Rimos os dois. 

Eu: Se existe a má e a pior, então não existe a boa. 

Fabrício levantou-se, afastou a cadeira e posicionou-se de frente à parede. Ele procurou algo 

na sala. 

Eu: O que você procura? 

F.: Livros. 

Eu: Têm alguns no armário. (Mostrei os livros de estórias infantis. Ele escolheu um 

dicionário).  

 

Fabrício fez os movimentos da professora escrevendo no quadro palavras para os 

alunos separarem as sílabas. Imitou alunos brigando no fundo da sala. 

 

Eu: O que este aluno estava fazendo? 

F.: Eu estava imaginando que ele estava batendo no outro. 

Eu: Então estava tendo briga na sala de aula? 

F.: É. 

Eu: E a professora diante disso? 

F.: Tinha que ir lá falar com eles, só. 

Eu: O que a professora faz? 

F.: A professora Lúcia vira as costas, e continua a passar dever no quadro. 

Eu: Agora, nós vamos imitar a aula da Rosa. Como você quer arrumar a sala?  

Começou apagando o que a outra professora escreveu.  

Eu: É uma aula de que? 

F.: Matemática. 

Ele começou a mostrar como a professora passa as expressões do quadro.  

F.: Acabou! 

Eu: O que a turma está fazendo neste momento? 

F.: Copiando.  

 

Os alunos estavam copiando as respostas uns dos outros. 

Fabrício falou o nome dos três melhores alunos da classe, e considerou que esteja em 

segundo lugar. 

 

Eu: Ser um dos melhores alunos da sala é importante pra você? 
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F.: É. 

Eu: E nas outras escolas que você estudou? Você também era? 

F.: Não sei. 

Eu: E a aula da Rosa acaba como? 

F.: Corrigindo as continhas. 

Eu: E as suas estão certas? 

F.: Às vezes. Quando eu não consigo terminar, eu copio do quadro. Porque eu fico olhando os 

outros alunos e não tenho atenção.  

 

Perguntei sobre as aulas extra-classe. Em seus comentários, demonstrou não saber o 

nome das professoras, apenas da professora de Educação Física. É interessante notar que a 

Educação Física lhe parecia mais relevante. Talvez por atuar fundamentalmente com os 

movimentos corporais. É perfeitamente compreensível este interesse uma vez que os alunos 

passam a maior parte das nove horas que permanecem na escola sentados. 

No atendimento seguinte, Fabrício falou da recuperação da mãe. Também se queixou 

da professora: 

 

F.: Ela passou dever e quase todo mundo não conseguiu copiar. 

Eu: Por que alguns copiaram e os outros alunos, não? 

F.: Porque eles estavam na frente. 

Eu: Você acha que a professora está deixando o dever pouco tempo no quadro? 

F.: Hum-hum. 

Eu: E você já experimentou dizer isto para ela? 

F.: Não. 

 

Aproveitei o assunto, e propus que me falasse como seria um professor legal.  

Fabrício preferiu escrever: “Um professor legal tinha que ser gentil. Deixava a tarefa 

no quadro pelo menos 15 minutos. Quando um aluno se comportar bem, ele dava uma 

estrelinha azul para o comportamento ótimo e uma estrelinha amarela para o comportamento 

médio e uma estrelinha vermelha para a pessoa que se comporta mal.” 

 

Eu: Agora, o que acha de escrever como seria um aluno legal? 

 



68 
 

 

Fabrício escreveu: “Ele tem que ser um aluno que se comporta super bem e tem que 

fazer a tarefa todinha e tem que ficar sentado quietinho no lugar.” 

 

Observemos que, aqui, toma para si o que apreendeu de suas professoras e da política 

da escola: aluno quieto, que faz todas as tarefas e que não se movimenta na sala.  

Continuemos: 

 

Eu: Comparando as duas respostas, podemos notar que o professor tem que passar o dever no 

quadro, mas precisa também valorizar o bom comportamento dos alunos, dando um prêmio, a 

estrelinha. 

F.: Sim. 

Eu: Se a gente pensar no que escreveu, você diria que é um bom aluno? 

F.: Não (Responde com indiferença). 

Eu: Você responde como não se importasse? 

F.: Não. Não é isso não (silêncio). 

Eu: E por que você acha que não pode ser considerado um bom aluno? 

F.: (boceja) Porque eu faço bagunça. 

Eu: E a bagunça não combina com isso que você escreveu aqui? Não combina com um bom 

comportamento? 

Ele não responde. 

Eu: Então, qual a cor da estrela que você acha que merece? 

F.: Vermelha. (risos) 

Eu: Mas a vermelha é para quem se comporta mal! 

F.: Talvez a amarela. Porque eu faço toda a tarefa, mas não paro quieto no lugar. É mais a 

amarela! 

Eu: E a azul? 

F.: De vez em quando eu mereço. 

Eu: Conte-me um dia em que você fez algo para merecer a azul? 

F.: Quando eu me comporto bem, e faço a tarefa. 

 

Refletindo sobre o seu comportamento na sala de aula, conclui que se comporta de 

diversas maneiras. É capaz de proceder no Bem, mas na maior parte do tempo é um 

transgressor. Genet fez algo semelhante ao demonstrar que: 
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É ele próprio que será ao mesmo tempo tribunal e o réu, o policial e o 
ladrão; é ele quem cometerá o delito, que pronunciará a sentença e a aplicará. Se 
quiser entrar em si para escapar à acusação dos outros, encontrará uma acusação 
mais severa ainda: a sua. [...] O desejo mais simples, mais legítimo, lhe parecerá 
desejo de ladrão, logo, culpado. Os adultos triunfam (SARTRE, 2002, p. 33). 

 

Espontaneamente trouxe outro assunto: 

 

F.: Tia, você tem computador em casa? Você tem Orkut? Eu tenho. 

Eu: Por que me pergunta sobre o Orkut? 

F.: Você pode olhar a minha foto. Eu e a minha irmã. 

Eu: A sua irmã... Você nunca me falou de sua irmã... 

Escreve num pedaço de papel um e-mail e me entrega. 

Eu: E o que mais você colocou no seu Orkut? 

F.: Eu coloquei várias fotos dela que eu tenho.  

Eu: Depois que você veio pra Resende, você já foi visitar sua irmã? 

F.: Não. Em julho eu vou lá visitar ela. 

Eu: Quando você estiver de férias? 

F.: Hum-hum. Para eu ver ela eu estou ansioso. 

Eu: Como é ficar ansioso? 

F.: É muito chato (pausa). Eu fico pensando nela, na minha avó, na minha tia, todo mundo da 

família. 

Eu: De que mais você tem saudade? 

F.: Tia Sônia. Na verdade, eu gosto dela porque a comida dela é boa. 

 

Enquanto falava sobre a família, Fabrício pegou papel e lápis em cima da mesa e 

começou a desenhar enquanto falava. Desenhou um coração. 

 

Eu: O que significa um coração para você? 

F.: Amor. 

 

Falou da viagem que pretende fazer para ver os parentes.  

 

Eu: Então você conversa com a sua irmã pelo telefone? 

F.: Converso. 

Eu: Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre a sua irmã, avó ou tia? 
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F.: Meu avô morreu. Ele tinha problema nos rins. (Parecia que ia chorar)  

Eu: Sente saudades, não é? 

F.: Sinto. Uma vez eu saí com o meu primo e o meu avô comprou um videogame pra gente. 

Eu fiquei craque no Campeonato Brasileiro de Futebol. 

 

Interessante o fato de Fabrício ter mudado de enfoque. O aluno expressou o desejo de 

mostrar a família, de revelar sua origem, de mostrar uma identidade diferente daquela a ele 

delegada pela escola, de ser reconhecido pelos seus afetos e não somente pela “bagunça” que 

provocava. 

Alguns dias depois, a orientadora pedagógica Ana Tereza comentou que a professora 

Rosa estava muito insatisfeita com seu trabalho e pensava em pedir para sair da escola. Ela 

atribuiu ao aluno Fabrício o seu mal-estar. Tem se queixado de diversos problemas de saúde e 

está faltando ao serviço. Marcamos uma reunião para a semana seguinte com as professoras 

da 4.a série e com as orientadoras pedagógicas. 

Na reunião, estavam presentes as professoras Lúcia, Rosa, e a orientadora pedagógica 

Ana Tereza. A orientadora Bianca não pôde comparecer. 

As professoras tiveram oportunidade de falar sobre a dificuldade de manter a 

disciplina na turma 4ª, e manifestaram insatisfação em relação ao sistema de rodízio.  

A professora Rosa reconheceu que não aprova o sistema de rodízio, pois tem que se 

apressar para trabalhar os conteúdos em um curto período e, logo em seguida, a professora 

Lúcia chega e assume a turma.  

Rosa disse que sente cansaço e desânimo. Afirmou que apresentava vários problemas 

de saúde, principalmente, crises de labirintite. Estas crises faziam com que ela faltasse ao 

serviço. Na semana passada, faltou por dois dias. Disse que os problemas de saúde se 

agravaram quando se aborrece com seus alunos. Pensava em deixar a escola, afirmando que 

esta é a única saída para o controle de sua doença. Sobre Fabrício, disse que sabia de sua 

suspensão e da determinação dele entrar na quarta-feira somente acompanhado pela mãe. 

Mas, foi exatamente neste dia que faltou, apenas retornando na sexta-feira. Ao retornar, 

descobriu que o aluno assistiu normalmente às aulas de quarta-feira. A mãe não compareceu. 

Ela acredita que este fato fez com que o aluno se sentisse “forte” o bastante para desrespeitá-

la em sala e ficar “impune”. 

Conversamos sobre as punições admitidas na escola. Ana Tereza disse que as 

suspensões são evitadas. Foi a primeira vez que Fabrício foi suspenso. Antes, elas só o 

“ameaçavam”. Ela disse que não pode proibir um aluno de freqüentar a escola. Sobre a 
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convocação da mãe, disse que escreveu um bilhete na agenda do aluno, mas ele arrancou a 

folha e não comentou nada com a mãe. Desse modo, a mãe não saberia da convocação.  

O discurso de Ana Tereza demonstrava que somente o aluno é o problema. O contexto 

escolar, incluindo a equipe pedagógica e seus equívocos não estava em questão. 

A professora Lúcia também se mostrou contrariada quanto ao “rodízio”. Ana Tereza 

prometeu levar a idéia de acabar com o rodízio para a diretora. Também se comprometeu a 

tentar novamente telefonar para a mãe de Fabrício, e pedir que compareça à escola o mais 

breve possível.   

Pedi à professora Rosa que pensasse em alternativas para lidar com a insatisfação e 

que revisse sua posição de achar que seu mal-estar está associado exclusivamente a um único 

aluno, o que poderia ajudá-la também quanto a analisar sua intenção de se afastar da escola. 

O discurso desesperado de Rosa trouxe a impossibilidade de conciliar suas aulas e sua 

doença (interessante que labirintite remete à falta de equilíbrio) em função do comportamento 

da turma, principalmente por nela haver Fabrício. Como adverte Sartre (2002):  

 

 [...] pegaram uma criança, fizeram dela um monstro por razões de utilidade 
social. Se, nesse caso, quisermos encontrar os verdadeiros culpados, devemos voltar-
nos para as pessoas honestas e perguntar-lhes por que estranha crueldade elas 
fizeram de uma criança o seu bode expiatório (SARTRE, ibidem, p.35).  

 

  Assim como ocorre a Jean Genet, escritor francês e ex-presidiário cuja vida foi 

estudada por Sartre (2002), Fabrício ficou encarregado de “encarnar o Mal”. Sendo ele o 

único culpado, isto pouparia a professora de pensar sobre sua forma de atuar perante aquela 

turma, numa atitude que Sartre chamaria de má-fe. Para Sartre (1997), na má-fé eu mesma 

escondo a verdade de mim com o objetivo de “fazer com o que eu seja o que sou, à maneira 

do não ser o que se é, ou não ser o que sou, à maneira do ser que se é” (SARTRE, [1952] 

2002, p.113). Entretanto, devo saber a verdade para poder ocultá-la de mim com tamanho 

cuidado. A professora Rosa também desconhecia que é a preferida na opinião de Fabrício, 

apesar de sua postura autoritária e tradicional. 

No final da manhã, Ana Tereza disse que conversou com a diretora geral e o rodízio 

das professoras será mantido até que os alunos entrem de férias. Em agosto, provavelmente 

será encerrado. 

À tarde, a mãe de Fabrício compareceu à escola. Ana Tereza a conduziu até minha sala 

acompanhada do filho. A conversa não incluía a criança, mas ele foi trazido também.  Ao ver-

me, Fabrício parou na porta e não queria entrar. Abaixou a cabeça e disse que queria ir ao 
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banheiro. Por um momento pensei em livrá-lo dessa conversa, mas, poderia perder a 

oportunidade de ver suas reações diante das colocações maternas. Helena mostrou ansiedade e 

irritação por estar ali. Disse que não sabia sobre a exigência de sua presença na escola na 

quarta-feira como uma condição para que o filho assistisse à aula. Brigou com o filho e 

prometeu tirar-lhe tudo o que ele gosta de fazer. Contou que já o proibiu de brincar na rua e 

jogar videogame durante a semana. Desta vez pretende proibir o uso do videogame também 

nos finais de semana e não irá permitir que ele compareça à festa junina da escola. Fabrício 

ouvia a tudo de cabeça baixa. A mãe lhe perguntou se, com estas medidas, ele vai mudar seu 

comportamento. Ele responde que não. A mãe se alterou e demonstrou muita raiva. Disse que 

pediu à professora que escrevesse sobre o comportamento do filho em uma agenda 

diariamente, caso ele tenha se comportado mal, mas a professora não estava escrevendo nos 

últimos meses. A mãe cobrou a professora que se justificou afirmando que não tem tempo 

para isto.  

Helena disse que não gosta da professora Rosa. Foi assim desde a primeira vez em que 

se conheceram e a considera muito “grossa”. Eu disse que escrever na agenda não é um 

procedimento comum nos CIEP e não substitui o contato direto dos professores com os pais. 

Ana Tereza acrescentou que não há tempo suficiente para escrever na agenda e que a mãe 

deveria ser mais participativa e vir à escola mesmo sem ser chamada para dar umas 

“incertas”. Helena não parecia concordar com a idéia e insistiu no registro através da agenda. 

Além disso, disse que estava procurando emprego e não poderia vir à escola. Pedimos que ela 

atualizasse o número de seu telefone para que a escola a encontre quando necessário. Ela 

escreveu dois novos números em um papel, e pediu para não ligarem para sua vizinha porque 

elas não se falam mais. 

No primeiro encontro com a mãe, ela parecia discordar da queixa escolar e ressaltou as 

qualidades do filho no ambiente doméstico. Dessa vez, fez queixas em relação à professora 

Rosa. Institui a agenda como uma medida de evitar a presença na escola, tomando-a como um 

ambiente hostil. 

Alguns dias após a conversa com Helena, Fabrício foi novamente suspenso por, 

segundo a orientadora Bianca, a ter desrespeitado. A professora Rosa se queixou novamente 

de labirintite.  O cenário continuava o mesmo. A queixa permanecia. Cada vez mais percebia 

que não adiantava “tratar” o aluno, pois o fenômeno era complexo e exigia mudanças no 

paradigma da Educação. 
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Na semana seguinte, apenas os alunos que estavam de recuperação estavam presentes. 

A professora Rosa disse que Fabrício já está de férias. Ela acrescentou que ele é 

indisciplinado, porém, inteligente. 

Um mês depois, após as férias e eventos comemorativos, Fabrício foi trazido à minha 

sala pela orientadora Ana Tereza. Chegou aparentemente contrariado. Ele disse que não 

queria ficar na sala. Mas entrou. A orientadora deixou-nos a sós. Parecia evidente que ele foi 

forçado a estar ali. 

Ele fez comentários sobre as Olimpíadas que assistiu pela televisão. Também falou da 

festa no bairro onde mora e sobre o parque de diversão. 

Perguntei sobre a viagem que ele pretendia fazer. Ele mudou de assunto e pediu para ir 

ao banheiro e beber água. 

Observei Fabrício de longe se dirigir ao banheiro. Antes ele parou e conversou com 

alguns alunos no pátio. Olhou para trás, percebeu que eu o observo, e caminhou lentamente 

para o banheiro. Entrou e saiu logo em seguida, retornando para a minha sala. Parecia que ele 

queria evitar o assunto. Arrisquei, insistindo na questão: 

 

Eu: Eu perguntei se você viajou... 

F.: Viajei para São Paulo. Depois eu vou para Belo Horizonte, no casamento. 

Eu: Eu me lembro de você dizer que queria ir para lá nas férias. 

F.: É. Mas a minha mãe não deixou, e preferiu ir para São Paulo. 

 

Invisti em seu universo simbólico: 

 

Eu: Que tal se montássemos com esses bonecos uma família?  

 

Prontamente aceitou:  

 

F.: “Eu sou o bebezinho (apontou para o bebê), mas depois vai crescer. Minha mãe, meu tio, o 

vovô... minha avó, irmã” (arrumou os bonecos). Quando eu nasci... na barriga... o meu pai me 

abandonou, saiu de casa.  

Eu: Você não fala muito de seu pai. Por quê? 

F.: Não. Não gosto. 

Eu: Não gosta do seu pai? 

(longo silêncio) 
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Eu: Você o conheceu? 

F.: Um dia eu estava na rua e ele estava no bar tomando cerveja. A minha mãe disse: - 

Fabrício, Fabrício, olha lá o seu pai. - “Quem? Aquela coisa balofa lá!”. Ela disse: “Você quer 

falar com ele?” Eu respondi: “Não!”. 

Eu: E foi assim que você conheceu o seu pai? 

F.: Foi. 

Eu: Você o viu outra vez? 

F.: Depois disso eu quis conhecer o meu pai. Um dia, fui na casa dele, mas ele não estava. 

Eu: Você queria conversar com ele? 

F.: Eu converso com o tio Geraldo. 

Eu: O seu pai já visitou você na sua casa? 

F.: Não (silêncio).  

Eu: Você pensa nele? 

F.: Muito, não. Eu me sinto mal por não ter conhecido o meu pai. (Pausa) Um dia minha mãe 

e minha irmã brigaram. Minha irmã come de tudo, ela nunca reclamou, mas um dia ela 

respondeu: - Mãe, você sabe que eu não como quiabo. Por que é que você colocou? – Não 

fale assim comigo. – Não perguntei nada pra senhora. Minha mãe deu um tapa na cara dela. A 

minha irmã jogou o prato de comida e caiu em cima de mim. Ela trancou no quarto. Minha 

mãe mandou arrumar as malas. Eu disse: Mãe, por quê? – Você vai estudar. E nós vamos 

mudar. Vamos aguardar o caminhão pra levar a gente e colocar os móveis. Era um monte de 

coisa. 

Eu: O que você achou da mudança de cidade? 

F.: Eu achei até legal. Mas a minha irmã não pôde vir. 

Eu: Como foi para você deixar a sua casa? 

F.: Não foi bom. 

Eu: E depois? O que aconteceu? 

F.: Nós entramos no caminhão. 

Eu: Como foi a chegada a Resende? 

F.: Nós paramos, tomamos café. A tia Marcela estava esperando e levou a gente pra casa dela. 

Eu conheci o meu avô e os meus tios. (Referiu-se à família de Marcela) 

Eu: Bem, essa é a sua história. E, como toda história da gente, há partes tristes, mas também 

há boas... Por exemplo, parece que agora você formou uma nova família em Resende com 

pessoas de quem você gosta (Ele fala o nome dos “tios” daqui, amigos de sua mãe).  

Eu: Como a sua mãe conheceu estas pessoas? 
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F.: Pela internet. A minha tia Marcela e minha mãe... elas são... namoradas. O meu padrasto 

bateu em mim e a minha mãe falou: “Eu nunca mais namoro com homens”. 

Eu: A sua mãe teve um namorado depois do seu pai que bateu em você? 

F.: É. A minha mãe disse: “Nunca mais eu namoro. Nunca mais...” Mas aí ela conheceu a tia 

Marcela e estão namorando. 

Eu: A sua mãe diz que está namorando? 

F.: Não. Ela fala que é amiga. 

Eu: Você aceita a sua mãe ter uma namorada? 

F.: Sim. 

Distraiu-se com outro assunto e pegou material para colorir. Desenhou um coração e 

escreveu: “DE: Fabrício PARA: Patrícia” 

Eu: E o que este coração representa? 

F.: Amor. É o que eu sinto. 

Eu: O que é amor pra você? 

F.: Amor é... eu gosto de você, não gosto? 

Eu: Isto é você quem tem que saber. 

F.: Você é amiga, eu gosto de conversar... entendeu? 

Eu: Mas hoje, quando você entrou na sala, não queria conversar? 

F.: Eu não quero mais participar... deste negócio. Mas eu quero continuar falando com você. 

Eu: Você não quer vir ao atendimento? 

F.: Isso. Você quer continuar? (Ele quer saber a minha opinião) 

Eu: Eu não vou te obrigar a vir aqui. A escola pediu que você viesse porque estava brigando 

com outros alunos e falando palavrão. Mas eu estou conhecendo você e vendo que podemos 

falar sobre vários assuntos. No nosso último encontro, você começou a me apresentar a sua 

família. Falou sobre o seu avô e a sua irmã. E pode ser que tenha muitas outras coisas para me 

contar sobre você. Será que é hora da gente parar de se encontrar? Por exemplo, se não 

estivesse aqui, agora, o que você gostaria de estar fazendo neste horário, então? 

F.: Fazendo o dever de matemática. 

Eu: Se for este o problema, podemos mudar o seu horário e não atrapalha a sua aula de 

matemática. Isso ajuda você? 

F.: Que horas eu posso vir? 

Eu: Vamos conversar com as suas professoras e combinar um novo horário. 

F.: Pode ser na aula de Português. 
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Eu: Eu vou conversar com a professora. Se conseguirmos acertar deste jeito, o que acha de 

continuar vindo aqui? 

F.: Sim (Entrega o desenho) Depois eu faço outro pra você. 

 

 Neste momento, Fabrício manifestou a liberdade quando falou sobre o desejo de 

interromper o atendimento psicológico apesar da estima pela psicóloga, ou seja, desejou 

continuar conversando, porém, não mais numa relação terapêutica, pois não julgava 

necessário ser avaliado, principalmente a pedido da escola. 

 Para Sartre ([1952] 2002), a liberdade é a condição indispensável e fundamental de 

toda ação. Contudo, toda ação pode ser compreendida à luz de um projeto de si mesmo. A 

liberdade não preexiste à escolha, mas é sempre comprometida. Não distingue escolher e 

fazer. Dito de outro modo, “a liberdade é o fundamento de todas as essências posto que o 

homem desvela as essências intramundanas ao transcender o mundo rumo às suas 

possibilidades próprias” (SARTRE, [1952] 2002, p. 542). 

 Logo, o homem está condenado a existir para além de sua essência, isto é, está 

condenado a ser livre. A realidade humana é livre porque nunca é o bastante, está 

perpetuamente se fazendo em vez de “ser”. 

 A vontade de Fabrício de terminar o atendimento psicológico era anunciadora de uma 

decisão escolhida, assim sendo, livre. 

No dia combinado para atendê-lo, Fabrício me procurou e perguntou se eu o veria 

mais tarde. Respondi afirmativamente. No novo horário combinado, ele estava conversando 

com os colegas, e fingiu que não me viu. Quando a professora o chamou, ele também fingiu 

que não a ouviu. Ela insistiu. Então ele disse que não iria para o atendimento naquele dia e 

que conversaria comigo na próxima semana. 

Na semana seguinte, ao passar pelo corredor, vi Fabrício sentado ao lado da diretora 

geral. Ela está falando em voz alta e ele estava ouvindo com a cabeça baixa. Ao me 

aproximar, a diretora se calou.  

Mais tarde, fui à sala de Fabrício e perguntei se podíamos conversar em minha sala. 

Ele me acompanhou prontamente sem expressar resistência. 

 

Eu: Fabrício, não foi você quem pediu para vir aqui. Foi a orientadora da sua escola em 

acordo com a sua mãe. Mas eu não posso obrigar você a vir num psicólogo se você não está a 

fim de vir. Eu não posso fazer isso com você. Meu trabalho não é uma punição pelo seu 
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comportamento. Por isso que vir aqui conversar deve ser algo prazeroso e não ruim, mas 

preciso saber se o que digo é algo que você também pensa também ou não.  

(Silêncio) 

 

Continuei:  

 

Eu: Hoje, por exemplo, eu vi você sentado fora da sala de aula. O que houve? 

F.: É porque o Marcelo mexeu comigo e eu zoei a família dele. Mas, ele mexeu comigo. 

Eu: Como você “zoa” o Marcelo? 

F.: Eu disse que ele é um filhotinho de rato. Tia, a minha mãe falou que quer falar com você. 

Eu: Então peça a ela para vir me procurar aqui na escola. 

F.: Ela disse para conversar por telefone. Agora ela está trabalhando. 

Eu: Você tem alguma idéia do assunto? 

F.: Não. 

(Silêncio) 

 

Na semana seguinte, Fabrício chegou espontaneamente no horário marcado. 

 

Eu: Como foi sua semana? 

F.: Foi boa. E a sua? 

Eu: Foi boa também. Viajou? 

F.: Não. Eu ia viajar... Para o casamento da minha tia em Belo Horizonte. Mas eu só vou em 

2009. 

Eu: O que você acha de casamento? 

F.: Acho legal. 

 

Perguntou sobre o estado civil e aparência do marido da psicóloga. Após as respostas, 

o assunto é redirecionado ao aluno: 

 

Eu: Hoje eu trouxe uma surpresa pra gente fazer um trabalho: umas revistas, folhas de papel, 

canetinha, tesoura e cola. 

F.: Adoro ver revista! Posso pegar? 

Eu: Claro! Nós vamos fazer um trabalho que chama-se “linha da vida”, e vamos colocar os 

principais acontecimentos da sua vida Então você escolhe figuras, cola num papel e vai 



78 
 

 

formando acontecimentos de sua vida. Pode usar várias folhas de papel. Conforme o tempo 

vai passando você vai colocar tudo o que tem a ver com você desde pequeno e assim vai 

montando a sua trajetória. Vamos começar a procurar as figuras? 

F.: Vamos. (Começa a folhear as revistas, demonstrando atenção ao olhar as figuras. Encontra 

a figura de uma pessoa usando óculos). Você sabia que eu comecei a usar óculos com dois 

anos? (Corta a figura de uma artista da televisão e fala de seus programas prediletos e 

novelas). O Vesgo e o Sílvio, TV Xuxa, Pé na Jaca, Sete Pecados... Quando eu era pequeno 

eu tinha uma ovelhinha de pelúcia (Recortou uma ovelha. Depois recortou a figura de um 

churrasco.) Eu já fui no rodízio com a minha mãe e a minha tia lá em Belo Horizonte.  

Eu: Aqui em Resende você já foi numa churrascaria? 

F.: Não. A minha mãe vai me levar em Volta Redonda no zoológico. (Depara-se com uma 

foto). Caraca! Igualzinho a um cara que eu vi lá em Belo Horizonte. Ih! Rasgou. Mas depois 

pode colar com durex (Recortou). Lá em casa tem uma caixa de brinquedo. Tem até boneca, 

mas é da minha irmã. Lá em Belo Horizonte... Esse aqui parece o seu marido? (Apontou uma 

figura). 

Eu: Não. Você quer colocar ele na história da sua vida? 

F.: Claro que não, né? (Mostrou que compreendeu que estamos falando da história dele 

apenas. Continua olhando a revista. Mostrou a foto de uma câmera). Eu e a minha mãe 

ganhamos uma máquina digital da minha tia Marcela. 

Eu: Você já me contou que adora tirar retrato. 

F.: É. (Recortou uma figura de cosméticos). Lembra o dia que eu trouxe o perfume? 

F.: Lembro.  

Eu: Você deixou o corredor todo cheiroso. 

F.: Todo mundo queria passar o perfume. Todo mundo. Tem gente que não gosta de tomar 

banho e passa mal quando sente o cheiro. (Continuou recortando. Escolheu uma figura com 

cachorro). Eu tinha uma cadela vira-lata. Ela teve cria, e eu dei todos eles. Foi difícil de dar! 

Foi muito difícil... A minha mãe falou que era pra dar. (Termina de olhar a revista) Parece o 

meu avô. 

Eu: Se você quiser colocar... 

F.: Não quero, não.  

Eu: Não tem a ver com a sua história? 

(Não responde) 

Eu: Você vai deixar o seu avô de fora? 
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F.: Vou. (Guarda o material, e coloca as figuras num envelope. Escreve nele seu nome 

completo). 

 

Na semana que se segue, Fabrício foi levado pela orientadora pedagógica até minha 

sala, mas não entrou. Novamente disse que não precisava mais vir: 

 

F.: Tia, eu não preciso mais vir aqui. 

Eu: É... Mas a gente precisa conversar sobre isto para poder encerrar. Assim como este 

trabalho teve um começo, precisa ter um fim. 

F.: Ah, tia. Eu não preciso mais porque eu já melhorei. Na aula eu não fazia nada, né? Mas 

agora eu estou melhorando. Eu estou copiando.  

Eu: Melhorar é ser do jeito que as professores querem? 

F.: Porque eu e minha mãe descobrimos porque eu sou desse jeito no colégio. Porque tem 

professor na escola que me trata como se eu fosse um cachorro cheio de pulgas, um vira-lata, 

cheio de sarna e fica querendo me chutar. A tia Ana Tereza (orientadora pedagógica) não 

gosta de mim e eu não gosto dela. O que adianta? O que adianta? 

Eu: Mas ainda faltam três meses para o fim do ano. Como vai ser pra você continuar 

estudando em uma escola onde as pessoas te tratam como um cão cheio de pulgas? 

F.: Eu vou mudar de escola. 

Eu: O que te faz pensar que lá (escola citada) pode ser melhor? 

F.: Nada. A minha mãe vai me colocar lá. Tia, você acha que lá é bom? 

Eu: Eu não conheço a escola. E você também não conhece. Parece que você procura um 

colégio onde as pessoas te tratem bem. Onde as pessoas te tratem com respeito... É isso? 

Eu: Tia, mudando um pouco de assunto... Você vai na Exposição? Eu quero ir no show da 

Kelly Key. Eu vou no Paralamas, na Kelly Key e na Ana Carolina. Eu conheço a música dela... 

Ana Carolina e Seu Jorge. (Cantou um trecho de uma música de Ana Carolina). 

Eu: Você sabia que a Ana Carolina é mineira assim como você? 

F.: Ela começou a cantar num barzinho. 

Eu: E o desfile no dia 29? Você vai participar? (A escola participará do desfile em 

comemoração ao aniversário de Resende. Os alunos não seriam obrigados a participar). 

F.: Não. 

Eu: Agora sou eu quem vai mudar de assunto. Você disse que vai sair da escola. Se você sair 

agora, falta pouco tempo para acabar o ano. É possível que você só consiga voltar a estudar no 

próximo ano. Então, você fica com a 4.a série incompleta. Quando chegar o ano que vêm, ao 
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invés de você passar para a 5.a série, você terá que voltar para a 4.a série. Mas se você 

terminar o ano aqui, então poderá estudar no outro colégio. Você já tinha pensado nisso? 

F.: Ah, não! É melhor estudar aqui mesmo do que voltar tudo de novo.  

Eu: Este ano parece que foi difícil pra você aqui na escola. Tinha dias em que você estava 

bravo com as pessoas... 

F.: Tia, hoje a gente só vai falar? 

Eu: Você lembra que na semana passada a gente iniciou um trabalho de linha do tempo, 

contando a história da sua vida? 

F.: Lembro. 

Eu: Vamos continuar? 

F.: Vamos (Começou a folhear as revistas e a recortou mais figuras) 

F.: Acho que já tem figuras suficientes. 

Eu: No próximo encontro você começa a colar e a me contar as histórias. 

 

 Novamente Fabrício expressou o desejo de encerrar as sessões. A escola o 

encaminhou e até certo ponto aceitou mostrar-me parte de seu mundo infantil e, ao mesmo 

tempo, como lidava com os elementos de seu contexto. 

 Ele refletiu sobre as relações no âmbito escolar e começava agora a vislumbrar uma 

importante escolha: deixar esta escola e ir em busca de outras experiências na esperança de 

que possa ser aceito e reconhecido como um ser em construção permanente. 

 O atendimento chegou ao fim. Marcamos um encontro posterior com a intenção de 

finalizar as questões apresentadas, considerando que “na psicologia fenomenológica-

existencial o terapeuta não é o responsável pelo término do processo. Se assim fosse, estaria 

contrariando o princípio básico de que a escolha do cliente compete a ele próprio. Portanto é o 

próprio cliente quem vai se dar alta.” (FEIJOO, 1997, p.11). 

Após algumas semanas, encontrei Fabrício e ele demonstrou interesse por ficar na sala 

de aula, pois a professora Lúcia lhes concedeu um intervalo. 

 

F.: É isso mesmo! Eu queria ficar na sala de aula porque a tia dá um tempo. 

Eu: Mas porque essa dificuldade de falar isso pra mim? O que você acha que vai acontecer se 

você falar sobre a sua vontade? 

F.: Nada. (Dá um suspiro demonstrando cansaço). De vez em quando eu não quero vir por 

causa do tempo que a tia dá (intervalo mencionado por ele). 
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Eu: Eu não sabia desse “tempo”. O horário já estava combinado antes. O que aconteceu com 

você durante este “tempão” que a gente não se viu? 

F.: (bocejo) Ah! Continua do mesmo jeito. Mas eu estou melhorando. 

Eu: Que jeito é esse? 

F.: Bagunceiro. Mas estou melhorando. 

Eu: É? Você acha que está menos bagunceiro? 

F.: Eu acho. 

Eu: Você está tentando ser menos bagunceiro? 

F.: Hum-hum. É só ficar sentado quieto e copiando a tarefa. É melhor do que ficar levando 

suspensão. 

Eu: E a professora Rosa já voltou? 

F: Não. (Modificou a expressão do rosto bruscamente, demonstrando seriedade). 

Eu: O que você está achando da ausência dela? 

F.: Horrível! Aquela chata da Lúcia! Dá vontade de bater nela! Estou sentindo muito a falta 

dela. (Rosa) 

Eu: Você quer que a Rosa volte? 

F.: Nossa! Tomara! 

Eu: Você lembra das figuras que você mesmo separou? 

F.: Lembro. 

Eu: E você lembra para que servem? 

F.: Para lembrar do meu passado. Eu lembro que a gente já conversou sobre a minha família. 

Um dia a gente conversou sobre o meu pai. A gente até brincou de bonequinho. Tia, qualquer 

dia desses você deixa eu ouvir a gravação? 

Eu: Deixo. Claro! 

F.: Eu quero ouvir o que eu falei. 

Eu: Qual parte você quer escutar? 

F.: No dia em que eu falei da minha mãe.  

Eu: Você acha que falou alguma coisa que não devia? 

F.: Não! Eu falei tudo o que tinha pra falar. 

Eu: Aqui está o seu envelope. Atrás das figuras você colocou a idade correspondente. Agora 

precisa colocar na ordem para colar. 

  

Fabrício arrumou as figuras em ordem cronológica. Começou a colar as figuras no 

papel enquanto comentava que a mãe arrumou um emprego e está mais ausente do lar. 
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Eu: O que você acha dela trabalhar? 

F.: É muito ruim. 

Eu: Você gostaria que ela ficasse mais tempo com você? 

F.: Hum-hum. 

Eu: Você sente falta da sua mãe? 

F.: Eu sinto. Quando ela não está em casa o meu coração fica desse jeito. (suspirou) 

Eu: De quem mais você sente saudade? 

F.: Do tio Geraldo. É a pessoa que eu mais sinto saudade. Tia, mas eu continuo achando que a 

minha mãe bem namora uma mulher. Eu acho. Não tenho certeza. Mas eu acho que sempre 

que eu estou lá em casa, ela corre com a tia Marcela. Ela entra correndo para falar com a 

minha tia que eu cheguei. – Corre! Corre! Ela abraça a tia Marcela. Mas eu acho... Não tenho 

certeza. Mas depois eu vou conversar sobre isso com ela. 

Eu: Você vai perguntar para ela se ela namora a tia Marcela? 

F.: Eu vou. 

Eu: Talvez este seja um assunto que, para ela, seja difícil de falar com você. 

F.: Mas eu vou tentar perguntar. 

Eu: Você já me disse que não tem nada contra, não é? 

F.: Não. Eu não tenho certeza, não. De vez em quando eu acho que... Não. De vez em quando 

eu acho que... Sim. Mas eu acho que não, viu? Ela nunca namorou com mulher e não presta 

atenção em mulher. 

Eu: O que você acha da tia Marcela? 

F.: Eu acho ela legal (gaguejou). Na verdade, ela é minha tia por consideração. Aí, eu peguei 

e comecei a chamar ela de tia. 

Eu: E se for verdade que ela e sua mãe estão namorando? 

F.: Não tem problema, não. 

Eu: Você já tinha ouvido alguma vez na sua vida que um homem pode namorar outro homem 

e uma mulher pode namorar outra mulher? 

F.: Já. 

Eu: E você já conhecia namorados assim? 

F.: Eu acho normal por causa que o homem deve namorar com mulher, e a mulher namorar 

um homem. É normal. Eu acho... 

Eu: Então você ainda espera que elas não sejam namoradas? 
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F.: É. É por causa que...(pausa) Eu não vou nem ligar, não. Eu vou achar incorreto ela não ter 

me falado antes. 

Eu: O que você não concorda é ela não ter te contado e namorar escondido. 

F.: Isso! 

Eu: Você não está gostando dela esconder isto de você? 

F.: É. Ela não gosta que eu faça nada escondido, por que eu tenho que gostar? 

Eu: Quando você faz algo escondido ela briga com você? 

F.: Briga. Por que eu não posso brigar com ela? 

Eu: Como eu te falei, talvez, para ela, seja muito difícil tocar neste assunto. No mundo em que 

a gente vive, a maior parte das mulheres namoram com homens. Quando você crescer 

também vai querer namorar e terá que fazer uma escolha. 

F.: Para mim, o normal é a mulher namorar com homem, e o homem namorar com mulher. 

(Começou a colar as figuras no papel. Colou a figura do videogame). Eu queria ganhar um 

videogame. Qualquer um. 

Eu: Você já teve um videogame. 

F.: Quem te contou? (Demonstra surpresa) 

Eu: Você. 

F.: Ah! É. 

Eu: Foi um presente do seu avô pra você. 

F.: É. 

Eu: Que tipo de jogo você prefere? 

F.: Qualquer um. Tanto faz. (Terminou e pediu para ir ao banheiro lavar as mãos. Retornou.) 

Eu: Você já está nas últimas semanas de aula... 

F.: É. No ano que vem eu vou estudar em outro colégio. (A escola dispõe de ensino até a 4.a 

série). 

Eu: Você já parou pra pensar sobre isto? Está acabando o seu tempo aqui. No próximo ano 

você não vai mais estudar aqui. Você vai para a 5.a série. 

F.: Se eu passar... 

Eu: Você tem dúvidas? 

F.: Tenho.  

Eu: Será? Eu ouvi falar que você tem boas notas. 

F.: Quem falou? 

Eu: A sua professora. 

F.: Ela falou?  (Sorri) Boas notas? Ela falou? 
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Eu: Isso parece novidade pra você. 

F.: Caraca! Não sei. 

Eu: O que as professoras reclamam é o do seu comportamento, mas sobre as notas eu nunca vi 

ninguém reclamar, não. Muito pelo contrário, a professora Rosa já me disse que você é um 

dos melhores alunos. 

F.: Não é nada! Quem é o melhor é o Marcelo. 

Eu: Você queria estudar mais um ano aqui? 

F.: Eu acho que vou. Não. Eu vou estudar em outro colégio. Vou terminar o psicólogo e vou 

pra lá. 

Eu: Em qual colégio você vai estudar? 

F.: Em um que fica em Belo Horizonte. 

Eu: E o que esse colégio tem de especial? 

F.: O parquinho e as crianças... e as crianças... e as crianças.  

Eu: E qual o problema dessa escola daqui? As crianças?  

F.: É. São a gente.  

Eu: Você se inclui? 

F.: É. Somos nós. 

Eu: Você faz algo para a sua escola ser a melhor de todas? 

F.: De vez em quando eu faço. Eu cato o lixo. Lixo não é coisa de escola que é a melhor. Eu 

nunca mais estudei numa escola como a de Belo Horizonte. 

 

Fabrício terminou a colagem e escreveu no papel: “Obrigado por tudo, tia. Um dia a 

gente se encontra. Beijos.” 

Perguntei se a gente pode marcar um último encontro aqui nesta sala. Ele concordou. 

Na data combinada, a intenção não era mais o de colher informações sobre a história 

da criança. Porém, era o momento de dar-lhe uma devolução: 

 

Eu: Fabrício, você me falou que não deseja mais continuar os atendimentos e não quer mais 

conversar comigo como psicóloga. Então, hoje nós estamos encerrando. Eu dei liberdade para 

você falar o que sentia e agora nós vamos nos despedir. Como despedida, eu gostaria de 

guardar uma recordação de você. Nós dois, nesse tempo que passamos juntos, conversamos 

sobre assuntos de escola e sobre a sua família. Você me falou das pessoas que mais ama e 

também me falou das pessoas com quem você tem mais problemas. Por isso eu queria pedir 
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um desenho da sua família. Eu vou te dar papel... é um desenho com lápis preto. (Fabrício 

deixou cair no chão a bolinha de gude que trouxe consigo) É um desenho da sua família.  

F.: Família? Minha família, não, tia. (silêncio) Eu desenho outra coisa, mas a minha família, 

não. 

Eu: Mas é um desenho da família que eu te peço. 

F.: Eu vou desenhar o meu tio, minha mãe, minha tia e eu. (Anexo B) 

Eu: O desenho é seu. A família é sua. Você vai desenhar do jeito que você quiser, do jeito que 

você achar que representa melhor a sua família. 

F.: Vou desenhar o meu tio com o cabelo quando ele acabou de acordar. (Começou o 

desenho) O cabelo é grandão e todo arrepiado. De vez em quando ele prende o cabelo assim 

igual moicano. 

Eu: Teve um tempo que você estava usando o seu cabelo comprido também, não é? 

F.: Hum-hum. Estava até aqui (Mostrou o tamanho), mas eu peguei piolho aqui na escola. 

Eu: É mesmo! Por isso você cortou o cabelo? 

F.: Foi. 

Eu: E o cabelo comprido era para imitar o seu tio? 

F.: Hum-hum. Até que eu não gostei, não. Já estava cheio de piolho. Eu, não. Estava muito 

grande. (Desenhou o tio e uma flor.) 

F.: Ontem eu vi o Geraldo. Eu tenho um primo chamado Geraldo também. Na minha família 

tem gente com o nome igual. O meu avô e o meu outro avô. 

Eu: E o seu pai? Qual o nome dele? 

F.: Cláudio. Acho que é Cláudio. (Desenhou uma árvore e uma pessoa) Essa aqui é minha tia. 

Marcela. Tia, eu descobri a verdade. (Fala baixinho) 

Eu: Que verdade? 

F.: Lembra aquele dia que eu te falei que a mãe namora com mulher? Então, eu descobri... 

Eu: O que você descobriu? 

F.: Ela não namora, não. É porque elas andam muito juntas. Eu falei: - Mãe, se você não parar 

de ficar andando juntas eu vou continuar pensando isso. 

Eu: Então conseguiu falar sobre esse assunto com a sua mãe? 

F.: Falei. Até que ela não brigou, não. 

Eu: Você achava que ela ia brigar? 

F.: Nossa! E que ia me bater também. 

Eu: Parece que você pensou muito antes de perguntar isso pra ela? 

F.: Nossa! Muito! Muito, mesmo! 



86 
 

 

Eu: Então, agora você descobriu a verdade sobre sua mãe e sua tia. Você já tinha me falado 

que duvidava, mas esperava que fosse... 

F.: Mentira. 

Eu: E quem é o namorado da sua mãe, afinal? 

F.: O meu pai. Não! Ela é solteira. O lápis está quebrado por dentro. 

Eu: A sua mãe está trabalhando? 

F.: Está. 

Eu: Na semana que vem preciso falar com ela.  

F.: Está bem. Eu aviso para ela. 

Eu: Eu vou pedir para a professora mandar um bilhete. 

F.: Ah, não! Bilhete, não. 

Eu: É um convite para ela vir à escola conversar comigo. 

F.: Mas a professora vai querer falar também. 

Eu: Tudo bem. Mas se não houver um bilhete a sua mãe não terá certeza se é para ela 

comparecer mesmo. 

F.: Eu falo pra ela, aí ela vem. 

Eu: Você não quer que eu peça para a professora chamá-la. 

(Não responde) 

Eu: E se eu telefonar para ela? 

F.: Aí tudo bem. Acabei o desenho. 

Eu: Essa é a sua família. No início você resistiu, mas acabou desenhando a sua família. 

F.: Esse é o mundo. (Pintou a árvore com lápis colorido). Eu vou colorir só a árvore. 

Eu: Bem, temos que terminar. Hoje é o nosso último encontro. 

(Estava chovendo muito. Os alunos estão no pátio preparando-se para ir embora. Havia muito 

barulho lá fora) 

F.: Eu tenho que achar o meu colega pra ir embora com ele. Tchau, tia. 

Eu: Tchau. 

 

O desenho da família é um importante recurso no atendimento psicológico infantil seja 

em qualquer abordagem teórica. No caso do psicólogo que atua segundo a psicologia 

fenomenológico-existencial, o desenho com esta temática traz informações a respeito das 

experiências compartilhadas com o grupo familiar e o modo próprio de lidar com as pessoas e 

as situações. Normalmente é realizado nas primeiras sessões. Neste caso, foi utilizado como 

instrumento na devolutiva porque a criança trazia como tema inicial as experiências vividas 
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na cidade para a qual se mudou até mesmo no ambiente escolar e somente mais tarde, trouxe 

o seu histórico familiar e falou sobre as escolhas possíveis a partir deste contexto. Os assuntos 

relacionados à família original foram evitados em diversos momentos, inclusive na 

devolutiva, porém, precisavam ser sinalizados pela psicóloga. Como nos adverte Aguiar 

(2004) negar também é uma possibilidade de escolha:  

 

Assim, quando a criança rasura, apaga ou até mesmo não insere alguma 
figura parental em seu desenho, estará nos falando muito mais de seu poder de 
escolha, que é algo saudável e importante para seu desenvolvimento como pessoa, 
do que de uma ‘anormalidade´. (AGUIAR, 2004, p.47) 

 

 O pai foi omitido do desenho. Fabrício contou que o pai o abandonou, mas teve 

oportunidade de conhecê-lo. Optou por não fazê-lo. Geraldo foi a primeira pessoa desenhada 

e foi representado como um super-herói. Esta figura dominante traduz o seu ideal. 

Recordemos que Fabrício deixou o cabelo crescer a fim de ficar parecido com o “tio”. Os 

traços em Geraldo sugerem força e energia, enfim, uma referência masculina. A árvore 

reforça tal possibilidade. A criança desenha na seqüência a “tia” Marcela e a mãe de mãos 

dadas, expressando uma relação mais estreita entre as duas conforme suas suposições. 

 Durante vários momentos, Fabrício se remete à vida que levava em Belo Horizonte e 

agora expressa o desejo de retornar a cidade natal e restabelecer os vínculos afetivos com a 

família que lá ficou. É evidente a resistência em relação à escola e por tabela à cidade em que 

está sua escola, Resende. Entretanto, já sabe o que fazer. Declara resistência até que possa 

voltar e ficar por lá. Aqui ele vislumbra o seu projeto existencial, onde todas as ações de 

resistência podem ser compreendidas neste contexto. 

Contudo, chegamos ao fim do processo com a intenção de contribuir para que Fabrício 

caminhasse em direção à autenticidade, ou seja, a assunção da liberdade, em conformidade 

com a proposta fenomenológica-existencial:  

 

a fim de que o homem se reconheça a si mesmo, assumindo a 
responsabilidade de suas escolhas e daquilo que continua a escolher ser, em cada 
momento de sua vida, sabendo-se, ao mesmo tempo, lançado às contingências do 
mundo (FEIJOO, 2000, p. 115-116). 

 

Logo após foi feito contato com a mãe de Fabrício por telefone, combinamos uma 

conversa sobre os planos de fim de período, se ficaria na escola ou não, já que o filho o tempo 

todo pontuava sua saída. 
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Tentei marcar um horário para a devolutiva do caso com a orientadora pedagógica Ana 

Tereza que, afinal, foi quem encaminhou o aluno. Insisti em vários momentos. Ela se 

mostrava ocupada e dava justificativas evasivas. A conversa não aconteceu. 
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CONCLUSÃO 

 

A denominação de “problema” dada a alguns alunos no contexto escolar parece que 

está vinculada ao que a instituição espera em termos disciplinares. Nesse sentido, aluno-

problema é aluno indisciplinado. 

Ora, mas onde fica a liberdade e a transcendência humanas? Pela indisciplina 

podemos, então, vislumbrar uma possível forma de resistência por parte dos alunos que não se 

submetem às normas – inquestionáveis - impostas pela escola? 

A educação tradicional ou “bancária” revela a necessidade de submeter o educando ao 

modelo de formação e de ser humano porque ela considera a singularidade de cada para-si. 

Assim, parece-nos, para a educação torna-se bastante custoso partir do princípio de que cada 

educando é uma singularidade, pois ele é uma abertura para o mundo e uma possibilidade 

ímpar de ser e construir seu ser nos seus projetos particulares.  

Dado o comprometimento de trabalhar com seres singulares, a educação projeta a 

submissão do educando aos modelos ideais com vistas a sua homogeneização em um ser no 

qual as teorias pedagógicas possam ser aplicadas. Com relação à homogeneização do ser 

humano, esta nada mais é que a generalização presente na educação; se determinada 

metodologia, por exemplo, apresentou resultados positivos a determinados grupos de 

educandos, então deve apresentar resultados igualmente positivos aos outros grupos. 

Mais do que a educação prescindir da submissão do educando ao modelo ideal de 

educando, a educação educa o para-si para que este dilua seu ser no ser concebido pela escola; 

seus projetos nos projetos concebidos pela escola. 

A partir desse esquema diretor elaborado por Sartre, nós podemos interpretar a 

educação como um processo de objetivação do educando pelo educador; o educador, 

exatamente pelo papel que desempenha dentro do processo de educação, torna o educando um 

objeto de seu olhar. Isto posto, as atitudes possíveis do educando frente ao olhar do educador 

são de submeter-se a este olhar ou de enfrentar a objetivação. 

Esse enfrentamento e sua afirmação da liberdade, nesse sentido, são atitudes de 

fidelidade à própria estrutura da consciência como consciência posicional, portanto, abertura 

para o mundo.  

Em outras palavras, a possibilidade de ser do educando num projeto livre e autêntico, 

emanado de suas próprias ações e escolhas, funda-se na negação da interferência do outro 

neste processo; ou que o educando não é experiência de educação do educador, não é objeto 
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para aplicação de teorias pedagógicas, não é massa de moldar segundo os ideais presentes na 

ideologia escolar. 

Nesse sentido, a objetivação do educando presente no olhar avaliador do educador, 

quando este traz para o ser nadificado do educando um ser que brota de seu olhar julgador, ao 

modo das afirmações “você é um aluno desatento”, ou “você é respeitoso” ou “você é 

interessado”, partem do princípio de que o educando é um objeto de avaliação do educador. 

A educação pode constituir-se, entre outras coisas, em atividade que corresponda a 

essa perseguição do para-si; ou seja, a educação pode ser tomada em seu ser como uma 

prática afirmadora do projeto de ser da existência humana. Essa perspectiva vai ao encontro 

do sentido próprio da palavra educação, à medida que educar é conduzir de um lugar para 

outro. Deve ser sublinhado neste ponto que o lugar a ser conduzido o educando não deve, de 

forma alguma, ser previamente concebido pela educação, na forma de um fim ou de um ideal 

a que o educando deve chegar pela educação.  

A instituição responsável pela educação formal, parece-nos que encontra dificuldades 

no trabalho com o humano cujas ações, projetos e fins escapam ao que a moral que serve à 

demanda social abre como leque de realizações. Nesse sentido, o que incomoda a bem da 

verdade a estrutura social é ter de lidar com uma realidade humana cujo ser escapa ao 

controle, ou, em outras palavras, as instituições sociais, especificamente a escola, encontram 

no não-ser da criança seu grande problema, pois o não ser remete à liberdade, a ações, 

projetos e fins que são, de fato, incógnitas para o sistema na medida em que encarnam um 

desejo do sujeito. Nesse caso, o não-ser remete, também, ao inesperado, ao que não exerce o 

controle, a sutileza de um ser que tem no não-ser sua liberdade de ser qualquer coisa. É essa a 

incógnita que a educação, ao propor os fins a que o sujeito deve chegar com o processo da 

educação, visa comprometer com sua prática cotidiana. 

 A escola deve ser um lugar onde pulsa o mundo da vida, lebenswelt, na terminologia 

husserliana. Conceber a escola como um lugar do mundo da vida significa compreender as 

existências presentes no cenário da educação não mais de forma passiva como objeto de 

investigação, mas aceitar que cada existente é uma vida pulsante que compõe a pluralidade e a 

diversidade do mundo da vida. A escola é esse lugar onde vidas diferentes pulsam, um espaço 

de tensões, um espaço rico pelas diferenças e diversidade que cada vida representa, 

exatamente porque o mundo da vida é tensional, é diverso e singular. 

Assim, a escola como lugar tomado pelo mundo da vida tem na singularidade da 

existência seu centro gravitacional e não apenas as teorias científicas, cujas verdades se 

sobrepõem aos homens, objetivando-os.  
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O problema é que a ciência abandonou a riqueza e a diversidade do mundo da vida 

para incrustá-lo de conceitos gerais universais. Nesse sentido, o saber científico produzido 

sobre o aprendizado se sobrepõe ao sujeito que aprende objetivando-o. Essa sobreposição 

acaba por eliminar a riqueza, a diversidade, a pluralidade e a singularidade que cada 

experiência de aprendizagem vivida por cada um carrega no mundo da vida.  

Parece que o lugar da educação é no mundo da vida, de forma que queremos uma 

educação que resgate a centralidade do sujeito, não como objeto das teorias científicas, mas 

um sujeito dotado de vida pulsante inserido numa comunidade de sujeitos diversos e plurais, 

em que se afirma a singularidade de cada um, e que a diferença, inerente a toda vida, seja 

afirmativa na geração de um mundo da vida mais nobre e refinado. 

A ação pedagógica acontece através das relações humanas e não pela transmissão do 

saber, tomando a criança como um “vaso vazio” o qual necessita ser preenchido. O professor 

não é o tempo todo ensinante, mas que também aprende e deve abrir mão de uma postura 

autoritária que não considere os conhecimentos dos alunos, negando-se a ampliar seus 

próprios conhecimentos com os mesmos.  

Apesar de Jean-Paul Sartre não ter escrito sobre a questão da criança na escola, suas 

idéias podem ser usadas para o fim de aclarar a discussão sobre o papel do educador, 

atribuindo a este termo todos os funcionários de uma instituição escolar. Com efeito, o 

processo educacional não está restrito à figura do professor. Neste sentido, o psicólogo escolar 

também participa desse processo enquanto um ser de relações cuja existência afeta e é afetada 

pela ação do outro no campo de trabalho e na produção do conhecimento.   

Após o estudo do pensamento de Sartre e Freire, é possível notar que a escola citada 

nesse trabalho ainda está dominada por uma visão tradicional da Educação e que qualquer 

tentativa no sentido de provocar mudanças neste ambiente é sentida como uma ameaça a 

ordem vigente. 

Os profissionais demonstram que a autoridade lhes traz a ilusão do controle. O bom 

aluno, formado nesta instituição, é aquele que absorve o conteúdo ensinado e se permite 

“domesticar”, isto é, que não questiona, não toca na angústia do educador de não ter respostas 

prontas. 

Essa posição é avessa à ideologia de uma escola “progressista” cuja liberdade, no 

sentido de construção do conhecimento, é o lema fundamental. 

Através do estudo do caso Fabrício, é possível perceber que as colocações do aluno 

denotam a falta de autonomia nesta instituição. Fabrício se revelou um aluno “progressita” 
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que demonstrou como a escola poderia ser um local mais agradável para a construção do 

conhecimento quando ele solicitou mais diálogo e movimento. 

Além disso, este trabalho também sinaliza a importância da autoavaliação constante no 

exercício da prática profissional como psicóloga. Conforme o pensamento de Sartre, o ser 

humano está sempre por se fazer, lançado em meio às resistências à liberdade. Por analogia, o 

psicólogo escolar também está sempre se criando através de suas ações no ambiente escolar 

cercado por inúmeros impasses aqui destacados como uma visão institucional equivocada a 

respeito do papel do psicólogo e de suas possibilidades dentro do âmbito escolar bem como a 

rigidez da coordenação da escola ao aceitar as intervenções do psicólogo, instalando um 

sentimento de impotência. Desse modo, tanto o “aluno-problema” quanto o psicólogo estão na 

mesma posição, ou seja, sem “lugar” na instituição. A coordenação desta escola ainda 

acreditava que o psicólogo tem o “poder” de resolver os conflitos e está à serviço da 

adaptação dos alunos à instituição. Assim como ocorre com Fabrício, a coordenação não 

estava disponível para ouvir os motivos que se convertem na queixa escolar de rebeldia, 

indisciplina, desatenção durante as aulas, etc...   

Mas é preciso haver resistência a este movimento institucional, ou seja, a este 

“espaço” que tenta colocar a Psicologia dentro da escola, tal como nos aponta Sartre, para, 

então, fazer surgir um profissional mais comprometido com o próprio projeto, mais autêntico. 

Não há, neste sentido, lugares fixos a serem ocupados como aprendiz e mestre, mas 

um meio propício para o desenvolvimento de uma relação recíproca: o conhecimento. 

A compreensão, segundo o filósofo francês, é essencialmente compreender as 

experiências do outro e, ao mesmo tempo, reter um sentido da sua própria experiência. Em 

suas próprias palavras: “a atitude definitiva necessária para compreender alguém é a empatia” 

(SARTRE e CONTAT, 1977, p.113, trad. nossa). Também acrescenta o amor e a estima à 

lista das atitudes necessárias. Na perspectiva sartreana da vida autêntica, os dois lados do 

diálogo tornam-se transparentes. Isso inclui “compreensão do outro em sua alteridade” e 

“fazer-se presente para o outro”. Eis aí a intimidade, a compreensão, o encontro.  
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