
OS NÍVEIS DE ENTENDIMENTO 

INTERPESSOAL ATUADOS DE 

SELMAN



•A coordenação de perspectiva 

social é definida como a 

capacidade da criança em 

diferenciar e integrar os seus 

próprios pontos de vista e os do 

outro por meio de um entendimento

da relação entre os pensamentos, 

sentimentos e desejos do outro e 

consigo mesma.



Selman elaborou níveis específicos 

que mostram a progressão do 

entendimento interpessoal, ou seja, 

a evolução das estratégias de 

negociação empregadas pela 

criança ao interagir numa situação 

em que há conflitos.



Evolução ocorre pelo processo de 
equilibração

• O desequilíbrio decorrente do emprego de 
uma estratégia mal sucedida freqüentemente 
na relação com o outro, leva o sujeito a revê-
la

• O contrário também ocorre... O êxito de uma 
nova estratégia mais eficaz promove a 
aprendizagem

Ex: “... quando pedia ao amigo, ele 
emprestava e ela ficava satisfeita”



 Ao avaliar as relações entre as

crianças, são consideradas

simultaneamente três dimensões que

estão presentes no entendimento

interpessoal. No momento da interação

entre as crianças analisa-se:

• Como o sujeito
está elaborando 
cognitivamente 

o seu próprio 
ponto de vista 

em relação ao do 
outro.

• Como ele percebe
o desequilíbrio 
emocional na 

interação e como 
reage a esse 
desequilíbrio

• Qual é a sua 
finalidade

primária nessa 
interação, se 

esta é dominar 
ou cooperar.



Ao compreender esse 

desenvolvimento, o 

professor pode 

observar, nas situações 

em que suas crianças 

interagem umas com as 

outras, os níveis de 

entendimento 

interpessoal, tendo 

assim maiores condições 

de realizar intervenções 

adequadas auxiliando-as 

nesse desenvolvimento.



Ressalta-se que o fato de 

um sujeito atingir o nível 

superior não significa que 

atuará somente nesse nível. 

Cada nível permanece 

acessível mesmo que o 

posterior tenha sido 

atingido, ou seja, uma 

criança pode estar num 

nível de entendimento 

pessoal mais elevado

porém em algumas situações pode agir 

de forma menos desenvolvida 

correspondente aos níveis iniciais.



• As estratégias de negociação do nível 0 
são egocêntricas, momentâneas e 
impulsivas, freqüentemente utilizam 
manifestações físicas

• A resolução do conflito ocorre por meio 
de duas estratégias principais: a da não-
interação (fugir, afastar-se, esconder) ou 
a da intervenção física direta (lutar, 
agarrar, gritar, agredir).

NÍVEL 0: Amizade Momentânea e 

Solução Física para os Conflitos



1ª) NÃO INTERAÇÃO: a forma de raciocinar da criança

parece indicar a inexistência de reflexão sobre os
efeitos psicológicos (sentimentos, motivos) gerados nos
envolvidos no conflito ao empregar determinada
estratégia. Dois mecanismos são utilizados:

a) Simplesmente sugerir que uma das partes
envolvidas mude de atividade

Ex: quando o colega quer brincar de algo diferente do que ela
quer, a criança abandona a brincadeira e vai brincar com um
outro brinquedo

b) Sugerir a separação física por algum tempo

Ex: abandonar a briga, sair de perto, dizer que “não quer mais 
brincar”, “não quer mais ser amigo”.



· As crianças no nível 0 acreditam que se duas

pessoas não interagem fisicamente, elas não
podem passar por conflito algum.

Além disso, o conflito não parece
ser uma discordância de
perspectivas, mas sim uma
situação em que uma das partes
não consegue fazer o que deseja
(ou agir de certa maneira),
devido a alguma ação do outro
sujeito.



2ª)INTERVENÇÃO FÍSICA DIRETA: utilizando a força

física, agredindo, lutando, agarrando, batendo,
empurrando, etc.

Quando uma criança quer um brinquedo                      

que está com outra e dirige-se até ela e      
simplesmente retira-o do colega; 

Quando uma criança fica brava e morde ou 
dá um soco no colega;

Quando, para fazer com que o colega ande 
mais depressa na fila, empurra-o ou cutuca-o 

sucessivas vezes.



Exemplos de falas...

• Profa: “Ele parece não perceber o desconforto 
do amigo”

• Profa: “...Ele chora chateado e depois volta à 
brincadeira como se nada tivesse acontecido”

• Profa: “Veja Bruno, seu amigo ficou triste com o 
que você fez...”

Cr: “Mas nem sangrou. Ele nem está chorando”
(necessidade de manifestações exteriores dos 

sentimentos para identificá-los)



NÍVEL 1: Amizade Unilateral e Não 

Relacionada com a Solução dos 

Conflitos

O raciocínio de nível 1 reflete uma nova
compreensão, a de que os efeitos psicológicos ou
subjetivos do conflito nos envolvidos (desconforto,
raiva, frustração, etc.) são tão importantes quanto os
efeitos físicos (perder o brinquedo, machucar-se, etc).
Contudo, o princípio parece aplicar-se apenas quando
diz respeito a um dos indivíduos envolvidos.

Assim, para as crianças deste nível um conflito que é 
essencialmente sentido por uma parte e causado.

Ex: “o culpado” foi quem começou; quem retirou o 
brinquedo/material ou quem agrediu fisicamente, e o 
outro lado é a vítima.



O importante é reduzir os efeitos psicológicos do conflito 
sofridos por uma das partes (a vítima). Para isso é preciso

fazer com que a outra parte reverta os efeitos da ação-
geradora do conflito por meio de três estratégias.

1ª) Negação da ação problemática, reprovando, desse modo, os 
sentimentos ofendidos do amigo e dando comandos ou ordens 

unilaterais (e obediência submissa da outra parte nessa resolução)

2ª) Ter uma ação positiva que irá devolver o conforto ou propiciar 
calma psicológica à pessoa que está experienciando o desconforto 
psicológico gerado pelo conflito.

3ª) Como os conflitos ocorrem a partir de ações negativas de uma das 
duas partes, a criança também demonstra acreditar que as atitudes que 
levarão a resolução também dependem inteiramente deste, dessa forma, 
as resoluções propostas também são dirigidas num sentido único.



Obs:
Não há ainda uma consciência de que o indivíduo

que terá que retificar necessita de coordenar o ato
(objetividade) com a intenção (subjetividade), ou
seja, não é importante que a intenção também
seja de arrependimento, que haja vontade de
reparar, para a criança neste nível o ato de
reparação em si é suficiente - a criança ainda não
consegue coordenar os sentimentos de um com as
ações do outro ou refletir simultaneamente nas
ações e sentimentos que ocorrem dentro de cada
envolvido (e coordená-las).

Ex: promessas; pedidos de desculpas; criança
“fofocando” para a avó dos genros



Exemplos:

• “Ela vai brincar comigo!”

• “Não gostei, não bata mais.”

• “Pára com isso!”

• “Me dá o brinquedo!”

• “Não pode morder, dói, machuca.”

• “Sai, eu vou sentar!”

• “Não brinca aqui!”

• “Isso é meu, me dá agora! Devolve!

• “Fiquei quieto, seu bobo!”

• “Foi sem querer.” (quando a criança é a culpada)



NÍVEL 2: Amizades Bilaterais e 

Soluções Cooperativas                                                  

para os Conflitos

O sujeito reconhece que ambas as partes participam
psicologicamente no conflito e assim devem engajar-
se ativamente em sua resolução. A resolução
satisfatória requer atender de certa forma a
sensibilidade e o julgamento de cada um dos
envolvidos.

Ex: Quando duas crianças brigam porque cada uma quer jogar
um jogo e resolvem o problema jogando primeiro com um e
depois com o outro jogo

Decidir na sorte quem começa um jogo

Duas crianças que estavam brigando por causa de um 
balanço, resolvem deixá-lo e vão brincar juntas na gangorra



A boa resolução é quando as duas partes 
concordam - a limitação desta crença 

parece estar na falta é a compreensão da 
resolução mútua do problema - o conflito 

ainda não é visto como se houvesse surgido 
do próprio relacionamento; ao contrário, 

algumas circunstâncias externas ou algum 
acontecimento é considerado como o ponto 
da discórdia, assim a forma de resolução é 

removê-lo.



• A criança já acredita que somente 
uma fala ou um ato de reparação não 
é mais suficiente e que “ter uma 
intenção” coerente com o que se diz 
ou faz deve ser parte do ato de 
redimir uma pessoa, ou  seja,   ela 
deve ser sincera e estar arrependida 
ao pedir desculpas ou devolver o 
brinquedo.



Neste estágio a criança já é capaz de considerar
reciprocamente os sentimentos e pensamentos dela
própria e os do outro, e já distingue entre a aparência
de manifestações externas (como palavras ou atos) e
a verdade ou compreensões internas reais (como
sentimentos ou intenções), sendo portanto capaz de
compreender que os conflitos podem surgir quando
alguém, por exemplo, num momento de raiva, diz ou
faz algo sem intenção.

CRi: “Se você tem uma briga e diz „odeio 
você, seu moleque, odeio você, odeio você‟ 
e se você realmente tem esta intenção, 
então isso não é bom, mas se você não 
teve mesmo esta intenção, ou melhor, só 
teve intenção naquela hora, então está 
bom.” 



Pesq: Se você tem
este tipo de briga,
como você pode
fazer as pazes?

Cr:Bem, se você diz alguma 
coisa e não tem realmente a 

intenção disso, então você tem 
que ser sincero quando você se 

desculpa, dizendo que está 
arrependido do que disse, que 

não teve intenção.



Outra estratégia: fornecer um “espaço 
psicológico” entre os envolvidos numa briga 

para que o conflito possa ser resolvido de 
forma pacífica e positiva.

Pesq.: Se você está tendo 
algum problema com seu 
amigo, o que você faz?

Cr: De vez em quando 
você precisa sair de perto por 

um tempo. Aí você se acalma e 
não fica mais tão bravo. Então 
você volta e tenta resolver o 

problema.



Devido a compreensão mútua das diferentes perspectivas, o 
sujeito começa a procurar argumentar, persuadir, explicar 

sua perspectiva, convencer o outro a mudar seu ponto de 
vista, ter sua aprovação.

Contudo as ações refletidas não são a base do acordo 
mútuo - há a compreensão de que é necessário satisfazer cada 
parte, entretanto, ainda não é considerado na resolução que 

cada parte necessita atender ao que o outro sente ou julga ser 
melhor.

Resumo: as estratégias do nível 2
são auto-reflexivas e recíprocas - incluem optar
por atender os desejos do outro, aceitar, sugerir
ou realizar intercâmbio, persuadir ou ser
receptivo à persuasão e argumentar
justificando-se.



Exemplos de falas:

• “Não entendo qual o seu problema... Você não 
brigou tanto para a gente viajar? Sabia que eu não 
gosto de sair de casa, apesar de tudo eu vim e 
agora você fica aí, emburrada”

• “Vamos resolver no par ou impar?”

• “Primeiro você, depois eu e a gente vai trocando”

• “ Mas você está arrependido mesmo? De coração?”

• “Está tudo certo, sei que você só falou aquilo da 
boca para fora”

• “Eu precisava me acalmar um pouco antes de 
conversar com você senão ia fazer uma besteira”

• “Está bem se você não quer que eu saia com minhas 
amigas, tudo bem, mas então vamos ao cinema, tá?”



NÍVEL 3: Estabilidade de 

Amizades e Soluções Mútuas para 

os Conflitos

Neste nível há a compreensão de que um 
certo conflito numa relação de amizade 
reside dentro do próprio relacionamento, 
concentrando-se mais na interação entre 
as partes do que nas manifestações 
exteriores de cada parte isoladamente. Há 
cinco aspectos a considerar. 



1. Os indivíduos neste nível acreditam que as 
resoluções não podem ser alcançadas somente 
por meio de um relaxamento das tensões na 
relação: cada lado deve sentir que ambos estão 
totalmente satisfeitos com a resolução tomada e 
também o estariam se estivessem em lugares 
trocados, ou seja, um no lugar do outro.

Suj1: Se você simplesmente faz as pazes depois de uma briga,
isso não é bom. Você deve realmente sentir que, do jeito como
tudo foi resolvido, você estaria feliz no lugar do outro. Você
pode somente fazer as pazes com alguém que não é seu amigo,
mas isso não é amizade de verdade.

Suj2: Alan e eu tivemos um problema porque não sabíamos que 
filme assistir. Então a gente tentou resolver, mas se uma pessoa 
cede somente por causa da outra e não está muito feliz com a 
resolução, então isso também não é bom. Os dois têm que 
concordar de verdade. 



2) O reconhecimento de que conflitos de amizade 
devem-se, talvez, a conflitos de personalidade de 
forma que a resolução implica numa mudança de 
personalidade.

Ex. Uma pessoa mais perfeccionista deve ser
menos exigente com erros cometidos
involuntariamente pelos colegas em um trabalho
realizado em grupo

Uma criança mais autoritária tem de
controlar-se para ouvir outras
sugestões diferentes das suas e
aceitar a decisão da maioria dos
integrantes de uma equipe sem ficar
brava.



3) O reconhecimento de que conflitos de um certo tipo
devem, de fato, fortalecer um relacionamento ao invés de
enfraquecê-lo. Assim, os sujeitos vêem a amizade verdadeira
como uma continuidade no decorrer do tempo, mesmo
havendo inúmeras diferenças.

4) A estratégia de que conflitos devem ser “resolvidos”,
“trabalhados” ou então “dialogados de maneira a esclarecer
os aspectos envolvidos”. Devido ao fato de que o sujeito neste
nível concebe o motivo principal do conflito reside na relação
entre as pessoas, o ato de "trabalhar" a situação-problema é
compreendido como um processo mais difícil do que os tipos
de resolução geralmente considerados adequados para
sujeitos de nível 2. Como tal “trabalho” é visto como um
comprometimento de ambas as partes, há a consciência de
que, por meio desta mutualidade (reciprocidade), a resolução
do conflito deve fortalecer a relação ou os laços de amizade.



5) Há uma distinção entre o conflito superficial e a 
existência de vínculos mais profundos. No nível 2 há a 
distinção entre os sentimentos íntimos e as aparências. 
No nível 3 há um reconhecimento mais profundo da 
dicotomia entre a reação íntima imediata, durante uma 
situação de conflito (ou período), e a relação afetiva mais 
duradoura, que transcende tais sentimentos imediatos. 
Assim, a própria relação afetiva é vista como uma “fonte 
de tratamento”, um recurso para a resolução de conflitos 
entre as pessoas ou amigos íntimos.

Suj: Você conhece sua amiga há tanto 
tempo e você gosta tanto dela mas aí, de 
repente, você está tão brava com ela e 
você diz: "Eu quero te matar"; mas vocês 
ainda gostam uma do outra, porque 
vocês já se conhecem por anos e vocês 
sempre foram amigas e você sabe que, 
de qualquer jeito, vocês vão ficar amigas 
de novo daqui a uns segundos. 



Os sujeitos que estão no nível 3 
procuram empregar estratégias 

alternativas mutuamente satisfatórias e 
compromisso em preservar o 

relacionamento a longo prazo. A ênfase 
parece estar no compartilhamento e na 
comunicação interpessoal ativos, assim 

como em resoluções mais verbais ou 
mentais do que físico-corporais.



NÍVEL 4: Interdependência 

Autônoma e Ação Simbólica como 

uma Resolução para os Conflitos

Se a compreensão do nível 3 pode ser

caracterizada uma mutualidade tecida na intimidade

das relações, já o nível 4 pode ser visto como uma

rejeição parcial de tal mutualidade, pois esta obstrui

o desenvolvimento autônomo. Ocorre uma certa

rejeição a uma superdependência ou união

exagerada que é percebida nas relações de nível 3.

Aqui o sujeito acredita que a total independência é

tão infrutífera quanto a total dependência.



Suj: Nenhum
homem é uma ilha. Eu não
estou dizendo que você tem
que se fundir com o amigo
e, ao mesmo tempo, perder
a sua identidade. Eu só
estou dizendo que você tem
que contar com outras
pessoas até certo ponto,
então elas podem ser bons
amigos, em quem você
confia e com quem você
está em vibração”.

Pesq: O que 
você quer 
dizer com 
„estar em 
vibração‟?

Suj: Bem, alguém 
que te entende e 

quem você entende 
sem ter que ficar 
dizendo coisas o 

tempo todo.



1º Outro aspecto importante da resolução de
conflito neste nível é a idéia de uma comunicação não
verbal, de tomar ações como o “simbólico (da
reparação) do relacionamento”.

Pesq: Qual é a melhor 
maneira de resolver 

discussões entre bons 
amigos?

Suj: Bem, você pode conversar 
e esclarecer a discussão, mas 

geralmente ela se resolve 
sozinha. Ela geralmente dá conta 
de si própria se você não tem que 

ficar explicando tudo. Você faz 
algumas coisas e cada um sabe o 
que isso significa. Mas se não for 

assim, aí tem que esclarecer 
conversando.



2º Uma outra característica a ser considerada é a 
compreensão de que os conflitos intrapsíquicos, ou 
seja, os conflitos que ocorrem dentro da pessoa, 
podem ser um fator de conflitos entre esta pessoa e o 
outro.

Suj1: Uma boa maneira de acertar 
as coisas entre amigos é entender 
como o problema pode se relacionar 
com outros problemas que a pessoa 
tem em geral. Por exemplo, muitas 
pessoas têm problemas com 
autoritarismo. Assim, se eles 
começarem a ver a relação como 
autoritária, provavelmente haverá 
problemas. Mas para resolver isso 
eles têm que controlar e cuidar de 
seus próprios sentimentos.

Suj2: Às vezes, quando uma 
pessoa tem seus próprios 

problemas, ela percebe que 
está arrumando brigas com 

todos os seus amigos. A 
melhor coisa que você pode 

fazer é tentar ser 
compreensivo mas não 

deixar ser pisado.



3º Devido a compreensão de que se tem relações
mais aprofundadas com determinadas pessoas,
havendo comprometimento constante umas com as
outras, é preciso portanto "manter abertos os caminhos
da comunicação".

Suj: Os amigos estão sempre tendo que lidar com os 
problemas uns dos outros, como quando um é ferido em 
seus sentimentos ou o outro se sente desprezado, coisas 

deste tipo. A única maneira de manter a amizade é 
manter abertos os caminhos da comunicação. 



Com isso, os sujeitos parecem ter 
a intenção de:

Manter contato 
com os 

sentimentos 
mais profundos 

do outro;

Manter contato 
com as 

preocupações 
mais pessoais e 

sensíveis do 
amigo; 

Estabelecer um modo 
ou procedimento 
operativo para 

comunicar estes 
sentimentos 

reciprocamente.



Algumas implicações pedagógicas:

Os níveis de Selman oferecem uma ferramenta prática 
para a avaliação do desenvolvimento sociomoral das 
crianças, uma vez que a moralidade está envolvida 

basicamente com o entendimento interpessoal. 

Ao compreender esse desenvolvimento, o professor pode 
observar, nas situações em que suas crianças interagem 
umas com as outras, os níveis de entendimento interpessoal, 
tendo assim maiores condições de realizar intervenções 
adequadas auxiliando-as nesse desenvolvimento e podendo 
ainda notar o progresso na coordenação de perspectivas e no 
engajamento moral – ele pode reconhecer necessidades 
educacionais a partir do modo predominante de interação da 
criança.



· A tarefa das crianças no nível 0 que agem por
impulso, que se retraem ou utilizam a ação física
em conflitos é aprender a ser unilaterais (nível l).
Portanto, um professor ao intervir numa situação
de conflito entre duas crianças no nível 0,
poderia sugerir que cada uma usasse palavras
para expressar o que o que gostaria que a outra
fizesse (demanda), auxiliando-as a identificarem
o desejo do outro, favorecendo a compreensão
de que uma demanda (nível l) é melhor do que o
ato de agarrar ou bater (nível 0).



· Um professor poderia sugerir a uma criança
que exige um brinquedo de outra (nível 1) que
aquela também deseja brincar (salientando a
perspectiva da outra), pedindo para cada uma
colocar o que sente e o que deseja, questionando
sobre como poderiam resolver esta questão de
forma justa e satisfatória para ambas; se
necessário mostrar a criança que ela poderia
obter melhor resultado sugerindo que se
revezassem no uso do brinquedo ou brincassem
juntas (nível 2).



Ao se deparar com pré-adolescentes que dizem
que “não são mais amigos” ou “estão de mal” por algo
que um disse ao outro ou devido a características
pessoais, o professor pode refletir com eles sobre o
tempo em que ambos são amigos, sobre o sentimento
de afeto recíproco, sobre as características de
personalidade de cada um (e a necessidade de se
trabalhá-las) e sobre as reações momentâneas que
aparecem num momento de crise; incentivar o diálogo
entre os envolvidos, indicando que, se bem
trabalhado, o fato pode contribuir para que ambos
cresçam e os laços de amizade se fortaleçam
(procedimentos de nível 3).



 Identificar os estágios sociocognitivos em que
se encontra cada criança pode auxiliar de
muitas maneiras os professores: possibilitando
melhor compreensão da conduta de suas
crianças; ajudando o educador a definir suas
próprias expectativas sobre os objetivos que
podem alcançar seus alunos e “sobretudo lhe

permite não superestimar a
capacidade tanto afetiva
quanto cognitiva das crianças”
– compreender que a criança
não atua com determinada
estratégia porque assim o quer
ou por “alguma característica
de personalidade”



Níveis de Entendimento Interpessoal              

(Selman, 1980)

Estratégias de Negociação
Coordenação da 

Perspectiva Social

TOMADA DE PERSPECTIVA EGOCÊNTRICA, 

MARCADA POR ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO 

QUE ENVOLVEM IMPULSIVIDADE, BRIGA, ATOS 

FÍSICOS OU FUGA.

NÍVEL IMPULSIVO 

EGOCÊNTRICO

(0)

NÍVEL UNILATERAL

(1)

NÍVEL REFLEXIVO 

RECÍPROCO

(2)

TOMADA DE PERSPECTIVA UNILATERAL, MARCADA 

POR DEMANDAS DE UM LADO E OBEDIÊNCIA 

SUBMISSA DO OUTRO; REPARAÇÕES UNILATERAIS.

TOMADA DE PERSPECTIVA RECÍPROCA, MARCADA POR TROCAS 

COOPERATIVAS, QUE PODEM INCLUIR PERSUASÃO 

(RECIPROCIDADE POSITIVA) E DEFERÊNCIA (RECIPROCIDADE 

PASSIVA), SENDO QUE A BOA SOLUÇÃO É AQUELA QUE SATISFAZ 

AS DUAS PARTES, JÁ COORDENA OS ATOS COM AS 

INTENÇÕES/SENTIMENTOS E COMPREENDE QUE ÀS VEZES É 

NECESSÁRIO UM “ESPAÇO PSICOLÓGICO” PARA RESOLVER O 

CONFLITO.

TOMADA DE PERSPECTIVA MÚTUA DE TERCEIRA PESSOA, 

MARCADA POR CONSTRUÇÕES MUTUAMENTE DE ACORDOS 

NA NEGOCIAÇÃO ORIENTADAS PARA A INTEGRAÇÃO DAS 

NECESSIDADES DE SI MESMO E DE OUTROS. A DIMENSÃO 

TEMPORAL PASSA A SER CONSIDERADA.

NÍVEL MÚTUO DE 

TERCEIRA PESSOA

(3)

D

E

S

E

N

V

O

L

V

I

M

E

N

T

O



- Poderia me dizer, por 
favor, qual o caminho para 
eu sair daqui?

- Oh! Mas isso depende 
muito, minha cara menina, 
do lugar para onde você 
quer ir...

- Não me importa muito 
para onde.

- Neste caso, não importa 
muito por  onde você vá...

Lewis Carroll

Livro: Alice no País das Maravilhas



Proposta de atividade:

Analise as “falas” apresentadas abaixo que foram 

extraídas de protocolos que registram situações 

reais de conflitos e escreva, logo após cada 

excerto, o nível de negociação de conflitos 

interpessoais segundo Selman 

(reflitam o porquê, fundamentando a decisão –

não é necessário escrever a justificativa, 

bastando explicar)



• “ Mas você está arrependido mesmo? De coração?”

• “Alan e eu tivemos um problema porque não sabíamos que 
filme assistir. Então a gente tentou resolver, mas se uma 
pessoa cede somente por causa da outra e não está muito 
feliz com a resolução, então isso também não é bom. Os dois 
têm que concordar de verdade”

• “Ela vai brincar comigo!”

• “Está bem se você não quer que eu saia com minhas amigas, 
tudo bem, mas então vamos ao cinema, tá?”.

• Profa: “A criança parece não perceber o desconforto do 
amigo.”

• “Isso é meu, me dá agora! Devolve!

• “Está tudo certo, sei que você só falou aquilo da boca para 
fora”



• “Foi sem querer.” (quando a criança é a culpada)

• “É claro que me entristeço quando a vejo nessa 
situação. Porém, as cobranças estavam me fazendo 
muito mal e parece que nada do que eu fazia era 
suficiente. É importante que ela se cuide, trate-se, 
reveja algumas posturas para viver melhor. Eu não 
posso ajudá-la se ela não se ajuda. Não depende de 
mim, mas dela. Eu preciso também preservar minha 
harmonia”

• “Eu precisava me acalmar um pouco antes de conversar 
com você senão iria fazer uma besteira”

• “Eu preciso que você procure controlar seu ciúme, pois 
estamos nos desentendendo sempre por causa disso”.

• “Fiquei quieto, seu bobo!”



• “Mas nós somos amigas desde a 3ª séria e vamos 
brigar por causa disso?”

• “Me dá o brinquedo!”

• “Não brinca aqui!”

• “Não entendo qual o seu problema... Você não 
brigou tanto para a gente viajar? Sabia que eu não 
gosto de sair de casa, apesar de tudo eu vim e agora 
você fica aí, emburrada”

• “Não gostei, não bata mais!”

• Profa: “Veja Bruno, seu amigo ficou triste com o que 
você fez...” - Cr: “Mas nem sangrou. Ele nem está 
chorando.”



• “Não pode morder, dói, machuca.”

• “Pára com isso!”

• “Primeiro você, depois eu e a gente vai trocando”

• “Sai, eu vou sentar!”

• “Vamos resolver no par ou impar?”

• Profa: “...Ele chora chateado e depois volta à 

brincadeira como se nada tivesse acontecido.”


