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APÊNDICE D - Entrevistas transcritas 

 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA 1 (CÉLIA) 

 

Arquivo: D 1 – Tempo de gravação: 1 h, 15  min e   48 seg 

 

Realizada em 31 de Novembro de 2006  

 

Obs. Houve interrupção na entrevista porque tivemos que ceder a sala em que estávamos. 

 

Identificação: C.V.P. 

 

56 anos 

Início Magistério 1985  

Interrupção de 4 anos (“Parei pra criar minha filha”) -  17 de atuação no  Magistério 

 

P. Como foi a escolha por ser professora? 

C. Sempre quis ser professora, desde que criança brincava de escolinha. Quando foi na 

adolescência, terminei o ginásio, tive que trabalhar. Fui fazer Clássico, científico, mas parei e 

fui para o Magistério. Parei de estudar porque precisava trabalhar. Com 28 anos voltei, fiz 

Pedagogia, Licenciatura e Administração Escolar. Me casei e aí continuei trabalhando. 

Trabalhava numa firma em Recursos Humanos. Aí tive minha filha, trabalhei mais 8 meses 

depois que ela nasceu aí, ela teve catapora e precisei parar. Meu marido achava que ela tinha 

adoecido porque estava na casa da minha mãe. 

Passada a doença, fui com ela no carrinho conversar com a diretora de uma escola próxima de 

minha casa pra tentar uma vaga. Eu não tinha terminado o 4o ano de Magistério e queria 

voltar, mas a diretora estava precisando de professora eventual e disse que como eu tinha o 

Magistério, não precisava fazer o 4
o
 ano, venha que lhe dou aulas eventuais. 

Fiquei um ano trabalhando lá. Dei aulas pra 3
a
 e 4

a
 série. No ano seguinte engravidei da 2

a
 

filha, meu marido preferiu que eu ficasse cuidando delas, então parei. Voltei depois quando 

uma tinha 6 e a outra 4. Estou até hoje. Me aposentei com 36 anos de trabalho, fiquei 4 meses 

em casa. Aí ligaram daqui do colégio em 2002 para cobrir uma licença de uma colega e aí 

fiquei de eventual, sala de reforço. 

 

P. Como foi o processo pra assumir a sala de reforço? 

C. Em 2003 apresentei um projeto pra Dona M (diretora) sobre o que eu iria trabalhar e teve 

uma classificação por pontuação. Eu tinha uma aprovação num concurso e isso me deu mais 

pontuação aí consegui a sala de reforço. Começa em março e vai até junho. Depois começa de 

novo em agosto e acaba em novembro. 

 

Interrupção – Fomos para outra sala para continuar a entrevista. 

 

C. O Projeto tinha Língua Portuguesa e Matemática. Hoje é só Língua Portuguesa. 

Aí fiquei o semestre com a sala de reforço. No final a gente é desligada da escola. Em agosto 

se faz novo Projeto, nova atribuição e começa novamente o reforço de agosto. Depois veio o  

Letra e Vida. Aí não teve mais projeto, a gente tinha que aplicar o que nós aprendemos no 

curso. Aí tudo o que era tradicional ficou pra trás. Você tem que trabalhar mais alfabeto 

móvel, poesias, cantos, tipo uma recreação, até levar a criança à alfabetização. Agora, 

inclusive a supervisora veio aí e me explicou que a sondagem tem que ser feita individual. Eu 

fazia a sondagem dos que têm mais dificuldade individualmente e dos outros em grupo. Ela 
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não quer, tem que ser feito tudo individualmente, uns 3 ou 4 por dia, vendo o que eles 

conseguem ler, escrever, cada um. Ir anotando, tudo mais. Ela pegou no meu pé porque eu 

tava fazendo diferente. Outra coisa, por exemplo, eu tava trabalhando as musiquinhas com 

eles e tava tudo correto, lacunada, memorização, as palavras, listas das palavras, tudo 

certinho. A única coisa que eu precisava mostrar as palavras e contar com eles quantos 

pedacinhos (as sílabas), quantas letras em cada palavrinha. Eu pequei aí, entende, nesse 

semestre eu falava pra eles, mas não da forma como ela me explicou. Achei que foi um 

aprendizado a mais pra mim, né? Que nem te falo, errar tudo mundo erra. Eles não querem 

sílabas, eles querem alfabeto todo dia, querem que eles aprendam através de textos e de 

palavras. Honestamente, nem no curso ninguém me falou que eu podia ir soletrando pra eles. 

No entanto, ela me mostrou que eu deveria ter feito assim. Eu disse a ela “Você me desculpa, 

mas da forma como foi ensinado pra nós eu não podia ficar soletrando, eles têm que procurar 

por eles.  Aí eu entendi que eu tenho mesmo que mostrar pra eles, branco no preto, isso foi 

uma falha minha. Mas, do contrário a memorização deles é rápida. 

 

P. Qual o critério para a vinda destes alunos para a sala de recuperação? 

 

C. É uma sondagem de umas 4 ou 5 palavras, começando sempre pela palavra que tenha o 

maior número de sílabas. Por ex. a primeira sondagem que eu aprendi aqui foi: rinoceronte, 

camelo, leão, rato e lã. Depois era tangerina, acerola. Depois você pede pra criança fazer uma 

frase com as palavras. Por essa avaliação você sabe se ele tá pré-silábico, silábico, com valor 

sonoro e sem valor sonoro, silábico alfabético ou mesmo alfabético.  

De repente mandam criança que não consegue fazer um texto, mas no mínimo ele é 

alfabético. Aí o professor é que tem que fazer o trabalho em sala. A última sondagem que eu 

fiz foi com materiais escolares. Palavras neste universo. Quem encaminha é a professora. 

 

P. Lecionar na sala de reforço, pontos positivos e negativos. 

 

C. Positivo é porque eu gosto. Eu  estando na sala já to bem. Estando na escola já ta bom. Já 

to respirando. Eu gosto. Sempre foi assim, tinha um pé na escola e outro lá fora. Mesmo 

quando eu trabalhava com treinamento de pessoal, eram vendedores, supervisores, eu fazia 

daquilo uma escola. Sempre gostei desse cheirinho de escola. Ponto positivo é esse.  

Ponto negativo, pra mim, é a falta de conscientização, de comprometimento não só da família, 

mas também do professor. Isso é terrível. O aluno vem pra nós de uma realidade que é 

completamente diferente da nossa. Temos que aprender com a realidade, com a vivência, com 

o dia-a-dia deles.  Eles precisam do nosso comprometimento. Quando você se compromete 

muito tem sempre quem fica falando, sabe como é. Mas eu ignoro, ignoro, o que puder fazer 

eu faço, independente de qualquer coisa. Quando eu tinha minhas filhas pequenas eu tinha 

mais dificuldade, mas hoje que elas já andam sozinhas, eu sempre me dedico. O que eu puder 

fazer eu faço. Dentro do meu limite, to aprendendo também, né? 

 

P. A que você atribui estas dificuldades na sala de reforço? 

 

C. O aluno dentro da sala de aula, aqueles que têm mais problemas eu sempre trouxe eles do 

meu lado. Tem que trabalhar com eles ali. Aí você vê esses alunos no meio da sala ou lá no 

fundão, entende? 

 

P. E não é possível fazer sugestões sobre isso ao professor de sala? 
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C. Ah! Aí é muito difícil, eles dizem que não tem jeito, não dá pra fazer diferente. Não tem 

aquele comprometimento, aquela atenção. Porque se você briga com a criança, fala mais alto, 

fica doida, mas é pro bem deles. Depois você explica e eles entendem. Porque já peguei N 

classes e cada uma é diferente da outra. Eu já peguei turma da favela do Heliópolis, eu 

trabalhei com uma turma em que vinham alunos de uma favela de Diadema. Aqui também, 

muitos são da Dom Macário (favela). São crianças que só querem carinho.  É como disse o 

professor lá do curso, tem aquele que aprende no ouvir, vendo e outro no contato, no pegar, 

no toque. Aqui a maioria é assim, ce dá uma palavra a mais, uma atenção a mais, um toque, 

um lápis, mas com firmeza, ce vê eles mostrar serviço pra você, um conteúdo diferente. É 

como aquela menininha que tava sentada ali, a Paula. Ela tem problema psicológico, o maior 

problema dela é carência. Ela fez todas as lições lá comigo. Tem dificuldade? Tem, ela ta 

alfabética ainda, na 3
a
 série. 

Ela precisa do quê?  Antes ela virava o rosto quando eu pedia um beijo, hoje ela dá. Então se 

o professor não tem essa aproximação do aluno, eu não sei. Eu dou bronca, mas tenho jeito de 

conversar, de brincar com eles. Eu acho isso, ou melhor, eu tenho certeza. Que esse modo de 

levar é difícil, mas dá certo. 

 

P. Falamos de dificuldades e agora gostaria que você falasse sobre as principais conquistas 

que você vê numa sala de reforço? 

 

 C. Eu, honestamente, enxergo muito pouco das conquistas na sala de reforço. 

 

P. Por quê? 

 

C. Porque eu gostaria de ver eles todos alfabéticos. A minha vontade é de ver eles 

melhorarem.  Tempo que se tem pra trabalhar é muito pouco. Antes eram duas horas, era uma 

aula. Agora é muito pouco, até subir, até eles se acalmarem. 

E também eles passam pra outra turma, da A. Como a classificação é pela dificuldade. 

Quando eles melhoram, vão pra classe dela. Nós passamos pra M (coordenadora) e ela faz a 

divisão e encaminha. É aí que acontecem coisas, os que estão sem valor sonoro ficam comigo 

e os outros vão pra ela. Às vezes vão crianças pra ela que deveriam estar comigo e o contrário 

também, vão pra ela e nem tem valor sonoro. Eles acharam melhor as crianças ficarem 

comigo, pra eu segurar a criança lá. Eu tenho que dar uns breques em algumas crianças. A 

Wéli, por exemplo, ela voa, quer ficar andando. Eles acharam melhor ela ficar comigo. 

 

P. Se eu lhe pedisse prá descrever estas crianças do reforço, como você descreveria. Quem 

são os alunos que vêm pra esta sala? 

 

C. Alguns problemas psicológicos. 

 

P. Que tipo de problema? 

C. É difícil dizer exatamente. A Wéli, por exemplo, é carência de carinho, amor, a gente 

percebe. Já o Mauro é excesso de carinho de pai e de mãe. É muito paparicado. O Wilton deve 

ter algum distúrbio, que a gente não vai diagnosticar porque não ta no alcance da gente, mas o 

Wilton é um problema psicológico. Ele lê, escreve é muito bom aluno. Não sei se é 

hiperativo. 

 

P. Se ele lê e escreve porque ele está lá? 
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C. Porque ele é hiperativo. Toda hora converso com ele. Pede desculpas. É cansativo? É 

cansativo, mas é o jeito de ajudar. Tanto é que depois ele vem me mostrar umas coisas que ele 

faz, que você fica bobo. Uma criança hiperativa não faz aquilo. Sei lá. É assim, uns são 

carentes, outros paparicados demais, outros hiperativos. Como nós temos um loirinho, o 

Daniel Silveira, ele realmente tem problema, já nasceu com qualquer coisa no cérebro, não sei 

bem. Ele escreve, faz as coisas direitinho, mas não passa daquilo, não raciocina. Conhece as 

letras. Ele fala sozinho, fala com o relógio. Quantas vezes ele fica falando: “Meio dia e um, 

meio dia e dois, já é meio dia e dez.”. É difícil.  Por outro lado temos o Flávio que você 

conhece, essa gracinha. Ele já é tetraplégico, né? (A profa referia-se a um aluno cadeirante ). 

 

P. Não, é paraplégico. Tetraplégico não tem movimento em nenhum dos membros, não mexe 

pernas nem braços. Ele escreve, não é tetraplégico. 

 

C. É, não sei direito essas coisas. Ele é diferente, bom aluno, tem interesse, aprende. Não é 

problema mental, só defeito físico. Não tá no reforço. 

Tem também o Eliel. O que vou falar dele? Tem 11 anos, está na 3
a
 série, a irmãzinha tem 7. 

Ele não faz nada sozinho. Ele tava indo bem, falei o Eliel tá excelente, até cheguei pra 

professora e disse que ele estava melhorando. De repente, ele me devolveu o alfabeto móvel. 

Eu disse fique com ele pra você usar nas férias, estudar. Ele disse: “Não, não quero mais.” 

Qual a minha reação? Vou brigar? É problema em casa? Tranqüilamente. A criança às vezes é 

proibida de falar.  Ele não fala, tem um irmãozinho recém-nascido, agora. Já não tem aquele 

comprometimento com o estudo e talvez isso tenha afetado. É um problema psicológico. Mas 

quem vai poder ajudar? 

 

P. As crianças saem da classe de reforço como? Elas podem permanecer no próximo 

semestre? 

 

C. Voltam, claro. 

 

P. Tem criança que está há muito tempo no reforço? 

 

 

C. Nossa! Tem! O Eliel, por exemplo, já ta há dois anos no reforço. O Daniel Silveira, o Celso 

Ricardo estão desde a metade da 1a série. No 1
o
 semestre da 1

a
 série eles não vão pro reforço. 

Só no segundo semestre é que são encaminhados. Então, eles já estão há três anos no reforço. 

 

P. E qual é o efeito ?  

C. O Celso Ricardo já está, entre aspas, alfabético. O Daniel Silveira e o Eliel, nada. Você vê, 

eles me acompanham  há 3 anos já, 3 anos e meio. A função do reforço não acontece. Eu tinha 

outros que iam o irmão do Décio, o João, ele ficou comigo um mês, no ano passado. Bastou, 

deslanchou, tá ótimo.  A Valéria, a Claudia colocou e ela ficou só de outubro a novembro, o 

outro Felipe também deslanchou. Tem a Bia que deslanchou, tem vários da 1
a
 série. 

 

P. Aí o que acontece? Eles saem do Reforço? 

 

C. Saem, dependendo do professor. Pra mim, nota 100, ele tá ótimo. Agora, no ano que vem a 

professora faz novamente a sondagem. Se achar que tem que continuar, eles mandam. Mas aí 

já mandam pra turma de 3
a
 e 4

a
 série, que já estão alfabéticos. Que não seria o certo. As 

instruções que a gente recebe é que esses alunos não deveriam voltar, a professora tinha que 

trabalhar na sala de aula e mandar pro reforço só os que precisam mesmo. 
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P. O reforço pode virar uma dependência? 

 

C. Acredito que não, senão vários não sairiam. Às vezes saem até no início do próximo ano. 

Já não têm mais a necessidade de acompanhar o reforço. 

 

P. Porque a maioria dessas crianças precisa do reforço. Se fosse possível dar uma razão, o que 

você diria? 

 

C. Bom, tem os que têm problema psicológico, tem problema realmente de aprendizagem, 

acredito que é um mal necessário. Agora, os outros que você vê que deslancha, que você 

trabalhando com eles, eles aprendem, acho que aí é falta de comprometimento de alguma 

coisa, né? Aí elas ficam deprimidas porque elas querem, mas não tem o que abasteça elas 

durante o período de aula, né? 

 

P. Essas políticas da educação da sala de reforço. O que você acha que poderia ser diferente? 

Que sugestões você daria? 

 

C. Pra melhorar, penso que a família é tudo, embora eles não queiram que a gente fale na 

família. No curso a gente aprende que a gente tem que dar conta e acabou, independente da 

família. E não é bem assim, porque os alunos que você chama os pais, os pais são 

compreensivos, cooperam com você, os alunos deslancham. Em 2000 eu estava aqui dando 

aula na 1
a
 série. Eu tinha uma menininha que se jogava no chão. Eu tinha dado aula pra irmã, 

que estava na 3
a
 série. Então, chamei a irmã e perguntei o que estava acontecendo com ela. A 

irmã da 5
a
 série, começou a ajudar, mas não adiantou muito. Aí ela pediu pra assistir as aulas 

do reforço junto com a irmã. Ela assistiu aula por 15 dias, em agosto, nunca esqueço, a 

menina escreveu tudo e dali não parou mais. Esse caso sempre é um espelho pra mim, essa 

atitude da irmã. 

 

P. A que você atribuiu isso? 

 

C. À atenção, ao carinho da irmã. A mãe trabalhava o dia todo e ela precisava de carinho. É o 

que eu te falo você chama a família, o pai e a mãe conversam, dão atenção, a criança 

deslancha. Tem outros casos que não posso falar, porque não são da minha classe. Mas você 

vê a diferença. É maravilhoso. Tivemos um caso aqui nesse ano de 1
a
 série, igualzinho. O 

professor tava comprometido, chamou a mãe não resolveu, chamou o pai, resolveu tudo. A 

menina oh, deslanchou. Ela tava necessitando chamar a atenção, pronto, deslanchou.  

 

P. Então, não necessariamente estas crianças têm dificuldade na classe de reforço? 

 

C. A maioria não. Quando tem dificuldade, carinho e atenção não muda nada. Que nem o 

Daniel Silveira, a gente sabe que ele tem problema gravíssimo quando nasceu. No caso do 

Daniel Oliveira é problema de vista. A mãe não manda o óculos. 

A mãe é depressiva, toma remédios, cheia de problemas, dorme, o menino fica no 

computador. Aí ele dorme na sala de aula. Tanto de manhã, como comigo, no reforço. Ele não 

quer fazer qualquer esforço. É caso de comprometimento do pai e da mãe? Sim. Então, o 

nosso problema não é trabalhar com a criança, é trabalhar com o pai e a mãe. 

 

P. A que você atribui a dificuldade destas crianças acompanharem dentro da sala regular 

deles? 
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C. Porque, em 1
o
 lugar pro professor é difícil acompanhar pela quantidade de alunos na sala. 

Segundo lugar, você tem que pegar essas crianças e trabalhar diferente. A mesma atividade de 

uma forma diferente. Vamos supor que eu to com a 1
a
 série e tenho 4 alunos pré-silábicos. Os 

outros estão alfabéticos e silábico-alfabéticos. Como eu faço?  Com um mesmo conteúdo eu 

vou trabalhando diferente com cada aluno. Com quem já descobre as letras e as palavrinhas. 

Vou trabalhar Ciranda cirandinha com todos de formas diferentes. 

Às vezes isto não acontece na sala. É isso que nós aprendemos no Letra e Vida. 

A dificuldade é maior pra quem já consegue. Isto é muito difícil dentro da sala de aula. 

Enquanto você está com uns poucos, os outros que já acabaram ficam bagunçando. É muito 

difícil, mas como diz que nada é impossível, a gente vai trabalhando. Um dos impedimentos é 

o número de crianças e a diferença entre os alunos, uns que já sabem e outros que não sabem. 

Na sala de aula é muito difícil. No reforço também acontece. Têm muitos, por exemplo, que 

podem não ler bem, mas  já leem alguma coisa. Aí ele atrapalha os outros. Eu peço, por 

exemplo, pra o Eliel contar as letrinhas da palavra, enquanto ele pensa os outros já 

respondem. O Renatão da tarde, não esperava, queria ele responder logo, demonstrar o que 

sabe. 

 

P. Que sugestão você daria pra essa prática da recuperação funcionar melhor, ter melhores 

resultados, já que você disse que os resultados são insuficientes? 

 

C. Um número menor de alunos. Se eu tivesse no máximo 15 alunos... Acho 20 muitos. Como 

não são todos que freqüentam você ficaria com 10, 12 em classe. 

O horário maior também, 1h e meia ou duas horas ajudaria a ter melhores resultados. 

 

P. E a questão da disciplina na sala de reforço? Você tinha problemas de indisciplina com 

eles? 

 

C. Eu não tinha problema de indisciplina porque a gente dá uma cortadinha, né? Acho que 

eles vêm cansados. Saem da aula e às vezes não têm tempo nem de ir ao banheiro. Isso 

atrapalha. 

De indisciplina tive só dois probleminhas, mas nós afastamos eles do reforço porque ficou 

difícil. Eles ficavam escondidos no banheiro, ali atrás, tanto que Dona M. fechou tudo aqui, 

pra eles não se esconderem. Fugiam, iam levar a irmãzinha pra casa e não voltavam. Eu fui 

pegar os três lá fora. 

 

P. Como você acha que as crianças veem a sala de reforço? O que elas acham de freqüentar 

essa sala? 

 

C. Elas não gostam, depois elas se acostumam.  

 

P. Porque você acha que elas não gostam? 

 

C. Porque é um período a mais na escola e as crianças de hoje não têm estímulo como nós 

tivemos pra escola. Mesmo na sala de aula eles ficam perguntando: “Tá na hora? Vai dar o 

sinal?” 

Entende, elas não têm aquele estímulo, aquela tranqüilidade. Ninguém passa pra eles que a 

escola é uma coisa boa. Eu sempre costumava dizer pra eles que a escola é um mal necessário, 

mas que a gente tinha que enfrentar, principalmente hoje.  O que precisa é você dinamizar a 

sua aula, parar um pouquinho, deixar eles contarem o que eles querem, conversar um pouco. 
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Vai de você ter aquele jogo de cintura. Não indisciplina como algumas pessoas confundem. 

Sentadinhos, um de cada vez, então você pode contar o que quiser hoje, fazer um tempinho de 

bate papo com eles. Mas eles não têm aquele estímulo aquela vontade, aquela energia que até 

uns bons anos atrás eu via nas crianças.  

 

P. Por quê? 

 

C. Não sei. Voltamos à família? Ou voltamos pra escola que não dá esse abraço, que não 

acolhe como eles gostariam de ser acolhidos. Eu faço, só posso fazer por mim, mas tem 

professores que não fazem isso. Eu digo pra eles: “A Célia da porta pra dentro ela é a 

professora, da porta pra fora ela não é nada, ela rola a escada, brinca com vocês. Aqui dentro 

quero disciplina e responsabilidade. Eles se interessam, atendem, a gente vai levando. 

 

P. Você terminou a turma agora, como você se sente quando termina? 

 

C. É um vazio, eu me sinto vazia. Apesar da supervisora ter acompanhado eles neste semestre 

e achar que eles avançaram. As professoras também disseram que eles avançaram um pouco. 

Eu penso naqueles que não avançaram nada. Me dá um vazio porque eu queria que todos 

tivessem alfabéticos. Não sei se é porque eu faço comparação com outros anos que era o 

mínimo que não conseguia aprender. Hoje a leva é muito grande. 

 

P. Você acha que hoje tem mais alunos que não aprendem? 

C. Tenho certeza. Aumentou muito. Eu tive em 93, na 4
a
 série um aluno, só um aluno que não 

aprendeu. Ele não aprendeu a compor um texto, mas sabia escrever. Foi encaminhado pro 

SENAC. Tinha um raciocínio excelente, sabia matemática. Tinha 14 anos, a mãe ajudava, 

acompanhava. A gente tinha no máximo 5 alunos que tinham dificuldade. Hoje são muitos. 

 

P. Porque será que isso tem acontecido? Que hipóteses você levantaria? 

 

C. Vou falar como mãe, porque como professora eu não saberia te responder. Mais uma vez é 

falta da mãe sentar junto, falta de acompanhamento. Eu bato nesta tecla porque acho que o 

problema está aí. 

 

P. Você acha que tinha mais acompanhamento, antes? 

 

C. Tinha, é lógico, nossa! Quando eu comecei, nós tínhamos alunos problemas, menos do que 

hoje como eu disse, mas tínhamos. A gente chamava os pais, conversava e eles te atendiam, 

davam todo apoio, ajudavam. 

 

P. Você acha que a relação entre a família e a escola mudou? 

 

C. Acho que mudou completamente. Essa abertura que foi dada pra família ficou pior. A 

família não se abriu pra escola, só pra reclamar, só pras suas razões, não pra cooperar. 

É muito triste tantos alunos com dificuldade e sem apoio das famílias. Que nem disciplina. No 

nosso tempo também tinha problema de indisciplina, só que os pais falavam: “deixe que eu 

controlo meu filho”. Hoje não. É uma falta de orientação. Se todo dia você orientar, falar... 

Falo prá eles água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Lembra que a aluna falava 

“Precurar”?  
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P. Isso não está relacionado à cultura? Os pais falam “precurar” e na escola está errado. Fica 

difícil entender, não? 

 

C. Há uma distância cultural. Eu não posso aceitar que ela fale “Precurar”. tenho que ensinar 

o certo. 

2 casos que vou te contar: eu tinha um aluninho baiano que dizia “gue” pro “g”. e eu ficava 

insistindo. Falei com uma amiga baiana que me explicou que o alfabeto lá era assim. O som 

do G era o mesmo de Gue. 

 

Obs. Tivemos que acabar bruscamente a entrevista porque a Professora Coordenadora iria 

ocupar a sala. 
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ENTREVISTA COM  PROFESSORA 2 (ANA) 

 

 

Arquivo: C 1 – Tempo de gravação:  51  min e   20 seg 

 

Realizada em  07  de dezembro de 2006  

 

35 anos e 13 anos de magistério. Tive quebra de vínculo, uns intervalos. No total são 11 anos. 

 

P. Como se deu a escolha profissional pelo Magistério? 

 

A. Moro perto de uma EMEI em São Bernardo e sempre pensava: Vou ser professora nessa 

escola. 

Sonho de criança e optei pelo magistério. Comecei fazer Pedagogia em 99, mas depois de 

fazer dois semestres tive que parar porque fiquei desempregada. Meus pais já são de idade e 

meu salário era muito importante no orçamento. Isso atrapalhou e tive que parar, mesmo não 

sendo das faculdades mais caras, mas mesmo assim não dava. Meu salário não tava como 

hoje, que é bem melhor. Ainda que não seja como a gente espera, né? 

Pela responsabilidade que se tem. 

Com a faculdade, transporte, alimentação eu ficava com menos da metade do salário. 

Agora eu estou pensando em prestar e fazer aquele esquema que pago depois de concluído o 

curso. 

 

P. Como foi o seu percurso profissional? 

 

A. Comecei como estagiária no magistério. Trabalhava numa empresa e quando terminei o  

curso fui ser estagiária. Queria ter uma noção se era isso mesmo que eu queria. Se não fosse 

dava tempo de tentar outra profissão. Mas gostei. Depois de dois anos fiquei. Sempre dei 

aulas no fundamental (1
a
 a 4

a
). Nunca peguei 1

a
 série, por medo, acho. Sou muito ansiosa e 

muito insegura e com medo de não dar conta, prefiro não pegar. Mesmo gostando dos 

pequenos. Já dei aula na 1
a
 série como eventual, mas a responsabilidade da eventual é 

diferente. Não é quem responde pela classe, né? O ritmo é mais lento, eu sou muito agitada e 

achei meio estranho dar tão pouca coisa. 

 

P. Como foi o processo de pegar a turma de recuperação? 

 

A. Quando cheguei aqui (maio) já tinha uma professora pra essa classe. Eu tava em outra 

escola e não consegui pegar atribuição em outra escola. O professor que dava aula de Reforço 

não tinha muito vínculo com as crianças nem com a escola, geralmente é o eventual. Dona M 

(diretora) perguntou se eu topava pegar essa turma. Como já conhecia as crianças, os 

professores. Como não tinha outra função à tarde, aceitei. 

 

P. Qual é o critério para o encaminhamento das crianças p/ recuperação?  

 

A. A professora faz uma sondagem no início do ano prá ver como está o nível de 

alfabetização, sobre escrita e leitura. Com base nesses dados ela manda os alunos para 

reforço. 

 

P. Qual o instrumento para medir se a criança está alfabetizada ou não? É a partir do trabalho 

de Emília Ferreiro, das fases de alfabetização propostas por ela? 
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A. Não, é pelos critérios do Letra e Vida, um curso oferecido pelo governo prá capacitar os 

professores p/ identificar as dificuldades de alfabetização dos alunos e, assim, poder trabalhar 

com eles mais especificamente. É sim baseado no construtivismo. Por esses critérios a 

professora manda p/ reforço. 

Depende de cada escola. Tem escola que não manda os alunos de 1
a
 série no 1

o
 semestre. A 

prioridade são os de 2
a
 e 3

a
. Divide os alunos pré-silábicos, silábicos (com e sem valor 

sonoro), silábicos-alfabéticos. 

A regra básica é essa: alunos da 2
a
 série, atende os pré-silábicos primeiro, se ainda tem vaga 

manda os silábico-alfabéticos, assim. 

Aí no 2
o
 semestre entram as primeiras séries que ainda permanecem com defasagem.  

Algumas escolas ainda têm alunos de 4
a
 que têm dificuldade de compreensão de texto. A 

maioria não manda esses. Mas o principal do reforço são os alunos que não estão 

alfabetizados. 

 

P. Como é o contato com as professoras de classe, dos alunos encaminhados? 

 

A. O contato é pelos HTPC. Em caso de alguma outra dúvida mais urgente a gente se 

encontra nos intervalos e conversa pra ver como a criança está evoluindo, vejo que a criança 

está meio aérea, desatenta, vejo se também acontece na sala, ou é só no reforço. Aí a gente 

pode falar com os pais. 

 

P. Quais são os critérios para que a criança saia do reforço? Como saber quando ela não 

precisa mais freqüentar esta sala? 

 

A. O aluno que fez reforço num semestre ele pode fazer de novo no outro semestre. A 

sondagem é feita no final do semestre, ou durante. A gente conversa no HTPC e aí se o 

professor acha que não precisa mais, a criança sai. 

 

P. Quanto tempo a criança pode freqüentar essa sala. Acontece de alguma criança ficar mais 

de um ano freqüentando o reforço? 

 

A. Depende, tem criança que freqüentou só por um semestre. Têm outros que estão há um ano 

ou mais. Teve avanço, mas não o suficiente para acompanhar a sala regular. Alguns, na minha 

concepção, já não precisariam mais, mas depende do que a professora acha. Ela vai fazer uma 

outra avaliação e aí decide se ele continua ou não. A última palavra é da professora da classe. 

Depende da avaliação dela. 

 

P. Quantas vagas há nesta sala? 

 

A. Entre 20 e 25 alunos. 

 

P. Quais os pontos positivos e negativos de lecionar nesta sala? O que dá e o que não dá 

certo? 

 

A. O que dá certo é que tive muitos alunos com comprometimentos e eu e a professora da sala 

regular ajudamos e houve progresso. O que acontece é que muitos dos alunos com dificuldade 

têm também problemas de indisciplina. Isso atrapalha. Senti muita dificuldade com a turma. 

Era uma sala bem seriada, com alunos diferentes. Senti muita dificuldade com a indisciplina 

dos alunos, uns eram bem maiores. 



APÊNDICE D  11 

 

P. A sala era muito diversificada, era isso? 

 

A. É muito diversificada. Pra dar atividade só por dar, não acho certo. Só pra ele ficar quieto, 

ocupado, sem significado pra ele. Aí ficava difícil dominar a sala. Dou um atendimento quase 

individual, e é difícil dominar os que estão sem atividade. Além disso, depende do número de 

alunos. A sala da manhã era muito maior que a da tarde. O resultado foi muito melhor. O 

atendimento era praticamente individual. Com a turma da manhã não dava pra atender cada 

um. Tinha vários níveis de dificuldade. Algumas crianças muito críticas, mesmo.  

 

P. A que você atribui essa indisciplina?  O que pode estar acontecendo que as crianças ficam 

indisciplinadas? 

 

A. Uma parte é por causa da minha dificuldade de atender a todos. Outro ponto é que eles já 

estão cansados. Ficam mais uma hora, acabam ficando cinco horas sentados na escola. Outra 

dificuldade é da própria criança, que não está conseguindo, por uma série de motivos. Como 

ela não consegue fazer ela resolve fazer outra coisa que ela domine.  Aí você cobra do aluno 

que não faz. Aí ele tem muita cobrança na sala de aula e aqui no reforço. Ele precisa de um 

lugar pra pôr pra fora o sentimento dele. Como foi o caso do Nilson. Pra ele o reforço foi um 

castigo. Ele tem uma pequena dificuldade na sala de aula. O caso dele não é que não está 

alfabetizado. Acho que ele seria um aluno que não deveria estar no reforço. Ou ficar num 

reforço específico pra 4
a
 série, como fazem algumas escolas. Na hora de colocarem os alunos, 

eu penso que há alunos com dificuldade maior, estão na 4
a
 série e estão pré-silábicos. Alguns 

eu sugeri tirar do reforço Alguns tirar do reforço foi como um prêmio pra ele. Pensa: “Agora 

sou capaz” e melhora muito nas atividades na sala de aula. Alunos que cabulavam aula de 

reforço, iam sozinhos pro ponto de ônibus. São espertos, estão na 4
a
 série e fogem. Como não 

coloquei de novo no reforço, tive uma conversa com ele e aí ele se envolveu mais na sala de 

aula e melhorou. Eu dei um estímulo, incentivo. 

 

P. O que você acha que as crianças pensam sobre a sala de reforço? 

 

A. Tem criança que nem é do reforço, mas vem. Tinha uma que vinha só pra incentivar o 

irmão. Via na sala uma oportunidade de aprender mais, aprender melhor e no ano que vem 

não ter uma dificuldade. Outros veem isso como um castigo. Algumas escolas têm o reforço 

dentro do próprio período de aula. É um reforço contínuo, dentro do período. Na escola que 

eu trabalhava fazia assim. Colocamos todos os alunos com dificuldade numa sala à parte. Aí 

fizemos um horário. Das 7:30 às 9:30 eles tinham reforço de Português. Três segundas séries. 

Pegamos 20 alunos com dificuldades de aprendizagem. Aí pegamos uma professora mais 

habilitada com alfabetização e ela trabalhou com esses alunos.  Restante da sala dela foi 

distribuído nas outras turmas, que ficaram maiores. Mas ajudou muito essas crianças, elas 

deslancharam. Conversamos com os pais explicamos, porque ninguém quer uma sala de 

alunos fraquinhos. Explicamos que com uma sala menor a professora poderia trabalhar 

melhor com eles. Entenderam e concordaram. Quando eles iam melhorando, iam saindo, indo 

pra outra turma. Quando terminou o ano, dos 20 só tinham 6. (2 por sala – eram 3 salas). 

Depois do intervalo esses alunos voltavam pra classe deles e a professora dava as outras 

matérias. Teve um resultado muito bom. 

 

P. Quais as principais dificuldades do reforço? 

 

A. A diversificação das dificuldades dos alunos (sala multiseriada) e a disciplina. 
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P. Você tem um roteiro, um programa do que deve ser ensinado a estes alunos? 

A. Temos, houve uma capacitação na diretoria de ensino onde a gente pode avaliar quais as 

fases de leitura da criança, vimos várias atividades. Aproveito um gancho do que ela já sabe, 

do seu conhecimento prévio, da sua realidade. Senão, não tem valor pra  ele. 

 

P. E as atividades são diversificadas em função da dificuldade? Pra cada fase? 

 

A. Sim, pra cada fase é dada uma atividade. Pro alfabético uma, pro silábico outra. Com 

valor, sem valor já é outra. Em todas as atividades o tema é o mesmo, mas as exigências prá 

cada um é diferente. Toda atividade tem um grau diferente de desafio. 

 

P. Principais conquistas obtidas nesta sala? O que vale a pena? 

 

A. Alunos que chegaram aqui silábicos e saíram alfabéticos, produzindo pequenos textos, com 

certa autonomia. À tarde foi mais gratificante, houve interação entre os alunos se ajudando e 

comigo. Essa foi a maior conquista, o companheirismo a solidariedade deles. São mais 

críticos, perguntam, questionam. 

 

P. Como você descreveria estas crianças que vêm pra sala de Reforço? Quais as 

características das crianças que vão pro Reforço? 

 

A. São os alunos que têm muita dificuldade. Aqueles que não conseguiram dominar os 

conteúdos de 1
a
 série. Por isso que não pego 1

a
 série.  Aluno que faz uma boa 1

a
 série, ele vai 

em frente sem problemas. O aluno que faz uma 1
a
 série com dificuldade, ele carrega essa 

dificuldade por toda a vida escolar. A 1
a
 série é a base. A reprovação deveria ser na 1

a
 não na 

4
a
, como é na Progressão Continuada. Da 2

a
 em diante, já fica mais difícil, ele vai passando 

com as mesmas dificuldades. Se vai continuar a Progressão Continuada a reprovação deveria 

ser na 1
a
 série. 

Nesses alunos tem também os que têm dificuldade psicológica, tem alunos que com esses 

problemas psicológicos, por mais que a gente faça, não conseguem. Nesse caso eles precisam 

mesmo de um especialista, pra nos ensinar como trabalhar com eles. Tem casos de alunos 

meio largados em casa. Ou pela dificuldade dos pais que têm que trabalhar o dia inteiro ou 

por que não acompanha a vida escolar dos filhos. Eles ficam perdidos e aí a gente tenta fazer 

esse acompanhamento. Tem alunos carentes de tudo. Outros não, a família está presente, 

cobra, participa, mas ele tem dificuldade. 

Quando os pais não cobram, não participam e a criança tem dificuldade é pior. 

Muitos vêm sem material. Eles perdem muito material. São pobres, emprestam p/ irmãos. É 

uma comunidade bem carente. 

Também tem o fato de acharem que escola do estado tem que dar tudo. Meio paternalista. Aí 

a gente empresta, eles não devolvem. Eles ganharam do governo do Estado. No início do ano, 

uma mochila com todo o material, mas muitos já não têm nada. 

 

P. Se você pudesse dar sugestão para que esta medida de reforço tivesse mais resultado, o que 

diria? 

 

A. Uma sala com menos alunos pra aprender melhor. Uma sala regular com 20 alunos e um 

reforço dentro do próprio período, com professora que tenha experiência em alfabetização. 

Outra coisa, seria um trabalho mais diversificado, mais conversas com os pais, em parceria 

para motivar mais essas crianças. 
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P. O que você acha dessas práticas como reforço, recuperação?  

 

A. Acho que pode dar um incentivo para não ter tanta defasagem na aprendizagem das 

crianças. Tenho uma prima que dá aula no Ensino Médio e tem aluno que não sabe escrever.  

Acho que se todos os professores estivessem mais capacitados, não precisaria da sala de 

reforço. Também acho que falta orientação pra nós, professoras. Tirar dúvidas, nos deixar 

mais preparadas pra dar aulas nestas classes. Ter um respaldo, uma segurança maior em 

relação a estes alunos que a gente trabalha. 

 

P. Há mais alguma coisa que você quer dizer sobre a sala de recuperação? 

 

A. No reforço, como a gente já está no pique, a gente nem percebe. Mas quando acaba a gente 

vê que está muito cansada. Acho que uma hora á muito pouco pra gente conseguir os 

resultados. Até porque não é uma hora, é menos. Até a gente entrar, sentar, as crianças 

acalmarem. Não dá pra atender todo mundo. Se fosse pelo menos 1h30 já ajudaria, ainda que 

fosse duas vezes, não três, como é. 

 

P. Há mais alguma coisa que você queira falar? 

 

A. Sobre a Progressão Continuada é muito difícil. Eles põem as Políticas, não conversam com 

os professores, não querem saber o que o professor pensa. Não preparam o professor para essa 

nova política. Quando o professor está se habituando, eles querem acabar. Ouvi que a 

Progressão continuada vai acabar.  O novo governador que vai entrar agora em 2007 vai 

colocar dois professores na 1
a
 série, fundamental de 9 anos. Muda tudo, toda hora, é tudo 

muito jogado. Decide lá e cumpre aqui. Precisava ouvir mais quem vai fazer o que eles 

decidem.  Os professores tiveram a capacitação do curso Letra e Vida. O governo fala que 

todo professor tem pedagogia, mas não tem, não é verdade. Só os efetivos tiveram de graça, 

os outros têm que pagar. A maioria não é efetivo. Os  ACT – Admitido por contrato 

temporário, não tiveram o direito de fazer a faculdade.  Agora chama OFA – Ocupante de 

Função Atividade. Agora sou OFA (rindo). 

 

P. Agradecimento por ter permitido estar na sala e pela entrevista.  

 

A. Gostaria de ver o que você descobriu na sua tese sobre o reforço. 

As coisas estão mudando muito, os alunos estão muito diferentes.  Já vi professores falarem 

que a Progressão Continuada foi uma justiça social. Em alguns casos pra aquele aluno 

comprometido é um desestímulo. O aluno esforçado, que rala, passa e o que não se esforça 

passa do mesmo jeito. Já tive caso de professor que houve a reprovação, vinha na escola no 

mês de janeiro não fazia nada e passava. Tive uma colega que aconteceu isso com uma aluna 

e no ano seguinte ela veio gozando da professsora, querendo dizer, “Viu, como passei ? Estou 

na 5
a
 série.” 

A professora disse que tinha vontade de chegar em casa e rasgar o diploma. É muito 

angustiante. Ralei o ano inteiro tentando fazer com que a menina aprendesse. Não aprendeu. 

Veio na escola no mês de janeiro e ainda veio jogar na minha cara que passou. É um 

desestímulo pro professor. 

 

Nos despedimos e saímos. 
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ENTREVISTA COM A PROFESSORA COORDENADORA PEDAGÓGICA  MARIA 

 

Arquivo: B 5 – Tempo de gravação:  1horas e 35 min  

 

 

Realizada em  12  de dezembro de 2006  

 

 

 

P. Gostaria que você desse, inicialmente, os seus dados pessoais e um breve histórico de sua 

carreira profissional. 

 

M. Meu nome é: M. F. A. P. M. Tenho 46 anos. Sou formada em Educação Física, mas 

sempre gostei muito da alfabetização. Posso lecionar no Ensino Fundamental II, mas fiquei 

pouco tempo dando aulas porque tive problemas nas cordas vocais. Aí fui convidada a 

trabalhar na Coordenação em uma escola, no Ciclo II e Ensino Médio. Eu dava só 6 aulas e 

completava a carga horária como coordenadora do Ciclo II 7
a
 e 8

a
 e Ensino Médio. Fiquei 5 

anos trabalhando lá e depois vim pra cá. Só trabalhei em duas escolas. Estou aqui há 6 anos. 

Tenho 11 de magistério. 

Quando vim não sabia muito sobre alfabetização, era um desafio, mas como gosto de desafios 

fui estudar. 

Sou Professora Coordenadora. Na prefeitura é um cargo. Infelizmente na escola estadual não 

é cargo, é função e isso faz muita diferença em termos salariais e do número de horas de 

trabalho. Na\ prefeitura os professores ganham pra fazer Projetos, nós não. 

Nós temos um limite de horas para o HTPC – Hora de Trabalho, o máximo são 2 horas, que 

não podem ser seguidas, tem que ser uma hora cada dia. 

O esquema aqui é assim: um dia da semana é coletivo e o outro eu fragmento por série. Cada 

semana me reúno com as professoras de uma série. 

 

P. Sobre a classe de reforço, como você vê, quais as dificuldades, as vantagens, etc? 

M. A resolução que determina estas classes de recuperação (a nomenclatura correta é 

recuperação, não reforço, mas a gente continua chamando de classes de reforço), dá muita 

ênfase para a recuperação contínua, feita pela própria professora de classe. Acho isso bom, 

porque senão o professor delega a responsabilidade para o prof. da recuperação.  

Desde o início do ano eu faço essa leitura da lei junto com os professores. Eles têm ciência 

disso.  

A maior dificuldade da recuperação é o professor qualificado. Os resultados são afetados por 

vários fatores. Aqui, por exemplo, a maioria dos alunos utiliza o transporte escolar, não 

moram aqui perto. Isso dificulta porque fica inviável este horário depois da aula. Os pais que 

trabalham, não deixam os filhos virem no reforço porque não têm quem venha buscá-los no 

final da aula. Eles têm que ir de perua escolar. Houve, desde o ano passado, uma grande perda 

na nossa recuperação. No ano passado eram duas horas de trabalho contínuo 3 x por semana. 

O resultado era visível nas crianças. Com a determinação de apenas 1 hora .  Cada escola tem 

suas características próprias. Numa reunião com equipes de outras escolas soubemos que teve 

escola em que isso foi bom. Não vão embora de perua escolar e lá deu certo. 

Aqui não, os pais pagam o transporte e muitas crianças nunca têm 100% de freqüência. São só 

duas vezes por semana, durante uma hora. Que não chega a ser uma hora, pois as crianças se 

locomovem, vão ao banheiro. Até retornar e conseguir a atenção dos alunos é muito difícil ao 

professor. 
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P. Você falou na dificuldade quanto à qualificação do professor. Você pode explicar isso 

melhor? 

 

M. Sim porque o que o professor ganha dando aula de reforço é uma vergonha. É menos do 

que ele ganha por hora/aula na sala regular. Desse modo, quem se sujeita a ficar com a sala de 

reforço? Aquele professor. que não conseguiu pegar aula, que tem menos experiência, ou nem 

tem experiência, que ainda está fazendo a faculdade. 

E olha que, graças a Deus, a nossa escola faz alguns trabalhos com profissionais aposentados, 

com experiência, porém não tinham formação mais atualizada. Aí fomos juntas fazer a 

capacitação, o curso Letra e Vida foi um grande ganho tanto pessoal, como profissional. Um 

curso de 180 horas para estas duas professoras que trabalhavam com recuperação. Como elas 

tinham mais tempo, podiam assumir mais turmas e o ganho ficava um pouco melhor. Neste 

ano as professoras só podem ter duas turmas. A Célia, por exemplo, no ano passado tinha 4 

turmas (eram mais vezes por semana, mais horas/aula) dobravam o salário que tem hoje. 

 

P. E quanto às crianças que freqüentam a sala de recuperação? Quem são eles? 

 

M.Quando entrei aqui eram as crianças que foram deixadas de lado. Aquela criança que teve 

dificuldade na 1
a
, 2

a
, 3

a
 série e foi deixada de lado. Hoje a nossa realidade é outra. Ainda 

temos crianças assim, mas muitos são alunos com necessidades especiais, com problemas 

neurológicos, emocionais que afetam o aprendizado. Tem alunos que os pais têm pouca 

cultura, além da condição sócio-econômica, ainda tem o problema cultural porque os pais 

deixam de estimular essa criança. É uma criança que não recebe estímulo. São muito poucas 

as mães que não sabem ler, mas conseguem dar valor para a aprendizagem dos filhos. É nítido 

isso. Elas mandam pra escola, mas porque que eles têm que vir, parece que não têm muita 

certeza. Às vezes a gente acha que é porque na escola a mãe tem certeza que os filhos serão 

alimentados e cuidados. Tem casos assim. São crianças tímidas, com auto-estima muito baixa 

e que querem aprender. Por um lado é legal essa angústia que o profissional e o clima de sala 

de aula provocam. Por outro lado, até que ponto essa angústia faz bem pro indivíduo? 

A gente como adulto faz pouco essa leitura. O número de alunos ( 35 ) na sala de aula é muito 

grande. Aí a atenção que ele precisava dar pra essas crianças ele não pode dar. Essas crianças 

necessitam de mais atenção, de mais amor, de tudo elas necessitam mais. Quanto tem 35 e vai 

tudo bem aí dá, mas isso é difícil porque a gente trabalha com a heterogeneidade. 

Com tanta preocupação o professor não consegue se deter nessas crianças. É difícil porque o 

professor não é mais aquele detentor do conhecimento, há muitas outras fontes de 

conhecimento. As crianças vão embora, aprendem sozinhas... 

Eu penso que a maior preocupação deve ser com estas crianças que não sabem. A escola se 

torna cada vez mais inclusiva quando ela se preocupar mais com eles. A escola é excelente e 

eu tento levar essa preocupação aos professores. Falo que temos professores excelentes, tanto 

efetivos, como eventuais, os que não são mesmo da casa. A gente se preocupa muito com a 

qualidade, mas temos muito que melhorar. 

 

P. A que você atribui a dificuldade destas crianças se recuperarem na própria sala de aula? 

Porque é preciso este espaço fora da sala de aula para recuperar as crianças? 

 

M. A gente precisa de um trabalho colaborativo pra pôr em prática o que aprende com o 

outro. O professor deve ter um trabalho colaborativo com o outro colega. Ele não deve olhar 

sozinho para essa criança. Ele deve correr atrás de um colega pra ver essa criança. Um outro 

olhar, olhar de outra forma. E como ajudar essa criança. Depois colocar isso em prática com 

as crianças. Estabelecer com elas um trabalho colaborativo. Pra isso ele precisa ter 
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competência e conhecimento. Conhecer muito bem qual a sua clientela individualmente para 

fazer os pares, Quem vai trabalhar com quem. Têm professores aqui que já conseguem isso. 

Têm outros que ainda não entenderam. Primeiro ele tem que entender, não é simplesmente 

colocar porque os dois alunos se dão bem e não brigam. Pares que se complementam, no 

curso Letra e Vida é chamado de dupla produtiva. 

Quem trabalha desse jeito, a gente vê, é só alegria. O domínio que o professor tem. Quem 

trabalha com grupos. 

Eu tinha profissional aqui que trabalhava desde a 1a série com grupo. Tinha um resultado 

muito  satisfatório. E ela não tinha essa habilitação no Letra e Vida. 

O líder é  aquele que leva o grupo a fazer não só porque você que é líder quer. Eu acho que 

consegui isso. Só temos um ou dois professores que não foram fazer o Letra e Vida. Os outros 

todos foram. Só tenho a louvar essa capacitação continuada, o Letra e Vida. Foi um ganho. 

 

P. As duas professoras falaram sobre isso. 

M. Na prefeitura teve um trabalho parecido chamado PROFA e no estado é o Letra e Vida. É 

o construtivismo. Um novo olhar do construtivismo. Olha, tem muitas crianças que se não 

aprenderam mais na sala de recuperação é por causa do domínio do professor, não só do 

domínio de competência de conhecimento, de inteligência, mas da ética profissional. Eu ainda 

tenho profissionais que ainda falta a ética.  

São muitos os fatores que levam o aluno a não conseguir o resultado. Temos alunos que 

frequentaram o ano inteiro a recuperação. Se a gente for coletar os dados, vai ver que ele foi 

pra sala de apoio o ano inteiro. E de novo foi encaminhado para a recuperação paralela. O que 

acontece que essa criança freqüenta o ano inteiro a recuperação e ainda assim, não aprende? 

 

P. Pois é, na conversa que eu tive com eles é comum eles atribuírem si próprios o baixo 

resultado. Citam várias vezes o esforço ou a falta de esforço próprio como responsável pelo 

baixo rendimento. Alguém já fez mais de uma vez? Todo ano eu faço reforço. O colega diz: 

também você só brinca por isso você não aprende. Não se esforça. Eu contestava e os fazia 

refletir.   (Cito José Gervásio). 

 

M. É mesmo, que interessante! No caso específico de José Gervásio é uma criança que tem 

um comprometimento que eu não sei qual é, mas que a família não vai buscar ajuda. A mãe 

diz que é normal porque ela também era assim, não aprendia na escola. 

Digo a ela: Mas você não percebe que ele tem uma dificuldade de fala? (Obs. Eu, 

pesquisadora, não percebi nada de diferente na fala dele, em todas as vezes que conversamos). 

Perguntei à mãe sobre o exame do pezinho e ela nem sabia o que era isso 

Uma professora levou para a Faculdade São Marcos pra buscar ajuda, mas a mãe não deu 

continuidade pro tratamento. 

Agora com essa nova parceria que a gente está fazendo com o CAPES – o posto de saúde 

mental da Vila das Mercês. É uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, psiquiatra e 

pediatra. Com a graça de Deus conseguimos uma parceria. 

Estamos fazendo um trabalho de observação e só os casos extremos que serão atendidos. 

Aqueles que não vão poder ser atendidos serão encaminhados para outro lugar. 

 

P. Como é feito esse tipo de encaminhamento dos alunos com dificuldades? 

M. Nosso problema é que têm responsáveis que ou acham que a criança não tem nada, ou, 

porque têm muitos filhos, não têm dinheiro pra condução e não levam. 

No caso do José Gervásio pelo que a médica já observou vão ser solicitados alguns exames e 

ela me disse que pode dar um diagnóstico e a criança e família receber auxílio pra transporte. 

O que me preocupa é que essa criança vai pra 5
a
 série. Estamos falando de inclusão o tempo 
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todo, todo mundo fala disso. E essa criança que não sabe ler precisaria de uma APAE, de um 

curso profissionalizante. Eu vejo o José Gervásio num  curso profissionalizante que é 

oferecido pra crianças com mais de 14 anos. 

 

P. Quantos anos ele tem? 

 

M. 11. Ele não tá fora da idade, não. Ele vai pra 5
a
 com 11 anos e lá ele vai ser por mais que 

eu não queira, nem ele, ele vai ser excluído. Ele mesmo vai se excluir. 

 

P. Como acontece com o Alexandre? 

 

M. Alexandre? (Demora um pouco a lembrar deste aluno) Ah! Sim o Alexandre veio pra nós 

esse ano. Já briguei com a mãe dele também. A gente precisa brigar com a mãe pra que ela vá 

atrás de algum atendimento porque é clara a dificuldade da criança. É muito clara. E isso leva 

à indisciplina e com um número tão elevado de alunos, não é fácil. Eu suspeito que ele é 

hiperativo. Ainda não consegui entender o que a legislação ressalta que essas crianças com 

necessidades especiais devem ser encaminhadas para a sala de recuperação. E aí eu pergunto: 

Qual é o ganho de uma criança ficar 4h e meia numa sala e ainda vai 1 h a mais pra sala de 

recuperação. 

 

P. Você acha que pra eles isso pode soar como uma punição, um castigo? Não conseguiu 

aprender, vai pra recuperação. 

 

M. Eu não vejo isso muito claro. Acho que é porque eu não vejo como castigo não consigo 

pensar que eles vêem. Não consegui ver nenhuma criança que tenha isso claro.  

 

P. Perguntei isso porque vi que algumas crianças fogem. Eu mesma presenciei a funcionária 

trazendo alguns que tinham fugido. 

 

M. Ah! Mas você vê a característica da criança que foge? É aquela que já ficou 4h na sala de 

aula e não rendeu nada. Vai ficar mais tempo pra continuar não rendendo? Só vai se expor 

mais. Não é que ele não gosta. É a leitura dele. Ele não vê como possibilidade. É triste né? 

 

P. Triste mesmo. Quem elabora as Políticas Públicas está tão longe destes meninos. É isso que 

levou a estudar esse tema. Quando observamos a legislação, o texto é tão bonito, mas a 

viabilização fica tão difícil!  Não atinge os que mais precisariam. Aquele que dá conta na 

recuperação talvez conseguisse aprender mesmo sem a recuperação. E eu vejo a preocupação 

de vocês aqui na escola, a esse respeito. Eu fiquei encantada com o comprometimento que 

vocês têm aqui. Coordenador e diretor presentes na escola, próximos, conhecem as crianças 

pelos nomes. Profissionais envolvidos. Se os resultados não veem,  é possível  que se deva 

levar em conta também outros fatores, da própria política. 

 

M. A gente leva a educação muito a sério aqui. Tem gente que fala: Vai trabalhar naquela 

escola? Olha que lá é fogo! 

É que a equipe diretiva é muito integrada, foi um casamento muito bom, em benefício da 

qualidade do ensino. Pessoalmente a gente sofre muito, vendo as histórias, os particulares das 

crianças.  
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P. Que sugestões você teria para o melhor funcionamento desta prática de recuperação? O que 

você proporia para que houvesse mais chance de recuperar, de fato, as crianças com 

dificuldades? 

 

M. É difícil quando se fala macro, né? Quando é micro é mais fácil. Quem faz lei não pode 

pensar nas situações específicas. Quem fez a legislação está pensando em todas as escolas. Se 

a lei abre muito, fica na mão das pessoas, e como nem todas as escolas têm corpo técnico 

presente, pode ser pior. Eu preferia a autonomia. Sem dúvida aqui teríamos 2 horas/aula na 

sala de recuperação, voltar ao que era antes. Mas vai ter muita escola que não vai fazer bom 

uso dessa autonomia. 

Quando eu entrei no Estado. Tenho pouco tempo de magistério, só 11anos. Quando eu entrei 

havia a escola padrão. Na escola padrão havia o profissional psicólogo. Acho que essa 

parceria com outro profissional, com a saúde, com o posto de saúde, os UBES. Acho que esta 

parceria com a saúde ajudaria.  

Oferecer a formação continuada do professor.  Infelizmente nós ainda não estamos no 

patamar em que o professor vê os cursos de formação como benefício pra ele. Ele ainda 

pensa: O que eu vou ganhar? 

Agora já ta havendo uma premiação, pontos pra quem faz o curso. Eles se interessam mais 

quando ganham alguma coisa. Não entendem o ganho como sendo o curso. 

 

P. Não seria em função de desvalorização do profissional de educação? Desvalorização 

profissional, financeira. 

 

M. Pode ser que eu seja diferente. Acho que a valorização tem que estar dentro de cada um. 

Não importa como o outro me vê. Importa como eu me vejo. Eu sou educadora, eu é que faço 

a diferença. Independente de quanto eu vá ganhar. Infelizmente os próprios professores não se 

valorizam. 

 

P. Eu tenho visto professores que dão aula na escola pública e quase de desculpam quando 

contam isso. Parece que têm vergonha de serem professores da educação pública. 

Conheci uma professora num hotel e ela me contou que estava dando aulas numa escola da 

periferia e parecia estar fazendo um voluntariado. 

 

M. Em questão de política eu sou apolítica, mas acho que se você não se valorizar, não 

valorizar sua competência. Por ex. professores em greve. Conheço uma professora que faz 

greve, participa de tudo, mas é uma excelente profissional. Enquanto que têm outros que 

fazem greve por outros motivos, não pra melhorar as condições de trabalho e a educação. 

Depende do comprometimento com a profissão. Tenho profissionais aqui que têm mais 

competência do que outros, que estão na escola particular. Estou com uma professora que está 

eventualmente substituindo outra que está em licença. Ela disse que não sentiu diferença do 

trabalho das nossas crianças, na mostra cultural e os alunos na escola particular. E olha que 

ela leciona numa escola particular boa. Professor é professor em qualquer lugar, aluno é aluno 

em qualquer lugar. Vai ter dificuldade aqui ou lá. Fico muito irada, como já tive colegas que 

sugeriram a pais que colocassem o filho na escola pública porque lá seria mais fácil 

acompanhar. Eu tive muitos problemas com a alfabetização do meu filho, Bem numa época 

de separação. Mas sempre valorizei muito o trabalho do professor. Acho lindo o trabalho do 

professor. A criança não sabia pegar no lápis, e ele ensina. É lindo! Às vezes encontro ex-

alunos em outros lugares e me emociono. Tem criança que pode chegar até a ser médica, a 

gente não sabe o que poderá acontecer com ela. Acho lindo isso. Me apaixonei pela 

alfabetização. Meu filho estudava numa escola particular. Sempre falo que se na época eu 
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estivesse aqui, ele estaria comigo, porque eu sei os profissionais que temos aqui. Tenho 

colegas de diretoria de ensino, funcionários que querem que os alunos estudem aqui. 

Estamos com mais de 100 crianças na lista de espera para estudar aqui. 

Tem professora que a mãe briga no começo e diz que vai pra diretoria de ensino por causa da 

exigência. Chega no meio do ano a professora já ta ganhando presente. Tem professora que 

ganha sacola de presentes pela maneira que a criança evoluiu. 

 

M. Agora quero fazer a minha pergunta: muitos professores querem saber o que  seria 

possível, em termos de parceria. 

 

P. Podemos fazer parceria com meus grupos de supervisão de psicologia escolar, no 

Mackenzie. Ou ainda, parceria com apoio da USP junto aos professores. 

 

M. Se tiver possibilidade de falar com os professores sobre as dificuldades de aprendizagem. 

O quanto o emocional compromete. Atinjo o profissional e depois atinjo os alunos. 

 

P. Relato à coordenadora que dei uma palestra em S. J. Rio Preto sobre alguns mitos em 

relação aos problemas de aprendizagem. Discuto algumas questões sobre estes mitos com a 

coordenadora e me disponho a auxiliar no ano seguinte.  

 

M. Quando fiz o levantamento das crianças a ficarem retidas. Verifiquei que a Joelma vai 

ficar retida. Os 3 irmãos dela também ficaram retidos. Todos são pequenos. Tem idade óssea 

abaixo. Tanto a Silvia, como o irmão. São todos pequenos demais pra idade. A mãe passou 

muita dificuldade e disse que ela era subnutrida. 

 

P. Vamos combinar uma discussão a esse respeito. 

 

F. Podemos combinar na semana de planejamento alguma palestra sobre o papel do professor. 

Muitas vezes ele não percebe que a responsabilidade é dele. Eles sempre acham que a 

responsabilidade é do outro profissional, da saúde. A criança quer aprender, mas o professor 

acha que ela é preguiçosa. 

 

P. É para estas crianças, cuja família não dá o apoio que precisariam, que faz toda a diferença 

a atuação do professor. Vamos agendar um encontro com os professores. 
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ENTREVISTA COM A DIRETORA (MÔNICA) 

 

Arquivo: C 02 – Tempo de gravação:  1 hora, 23  min e  56  seg 

 

 

Realizada em  20 de dezembro de 2006  

 

 

M. No estado funciona assim: pra abrir uma sala de recuperação eu tenho que mandar um 

projeto pra diretoria e ter a aprovação. 

 

P. Todo ano há ou pode haver ano em que não é necessária a sala de recuperação? 

 

M. Tem que encaminhar a solicitação a cada semestre. Não se pode ultrapassar a carga horária 

anual prevista por lei. A legislação reza que começa em março e termina em junho e depois 

começa em setembro e termina e em dezembro. Se o plano for aprovado muito tarde não dá 

mais pra a classe funcionar. Se enviar a solicitação muito tarde a resposta não vem a tempo de 

iniciar. Outra questão é o levantamento das crianças. É preciso ter 20 alunos para a classe 

funcionar. No encerramento do ano, no Conselho de Classe, eu tenho os dados dos alunos que 

passaram com Insuficiente pela Progressão Continuada. Esses são os alunos que já vão iniciar 

o ano freqüentando a sala de recuperação. Não são só eles, no começo do ano os professores 

selecionam com uma sondagem os que também precisam, para compormos as turmas do ano. 

A legislação diz que tem que ter em média 25 alunos. A gente costuma pôr um pouco a mais 

porque muitos pais não autorizam, pois a comunidade que freqüenta a escola não é local. Eles 

precisam vir de perua escolar e muitos pais têm dificuldade de locomoção e não podem pegar 

o filho no horário especial. 

No Projeto para a sala de recuperação a gente estabelece os objetivos de cada turma e faz o 

agrupamento em função das dificuldades. Esta turma que você acompanhou foi homologada 

no dia 09 de agosto. Foi aprovada aí pela supervisora. A partir daqui é que a gente tem 

autorização. Aqui constituímos 4 turmas, 2 de manhã e 2 à tarde. O agrupamento foi feito por 

dificuldade, não por série. Já fizemos por série e não deu certo. Agora agrupamos por 

dificuldade. A professora faz a triagem de indicação dos alunos. A coordenadora faz a 

organização das salas e leva no Conselho de Classe e aí é aprovado. No meio às vezes há 

discordância da listagem da professora. Por exemplo, o aluno que é encaminhado por 

indisciplina. Esse aluno não vai trazer resultado na sala de recuperação. Não é porque o aluno 

não faz nada que ele vai pra sala de Recuperação, tem que ver qual que é o verdadeiro 

problema. Ele tem que ser encaminhado por dificuldade de aprendizagem. O resto precisa ser 

trabalhado na sala de aula, mesmo. Porque além da Recuperação Paralela, tem a Recuperação 

Contínua, que deve ser feita pela própria professora na sala de aula. 

 

P. Você acha que a recuperação paralela pode gerar alguma acomodação em relação à 

recuperação  

contínua? A professora pensar: Este já foi encaminhado prá recuperação ? 

 

M. A gente sempre tem que estar fazendo a cobrança sobre o que está sendo feito na sala. 

Uma cobrança sistemática da professora coordenadora para que se saiba o que está sendo feito 

no dia-a-dia com a criança. 
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P. É interessante o projeto de recuperação ter que ser aprovado a cada semestre, uma vez que 

já é uma prática  estabelecida legalmente. Isso pode gerar atraso e atrapalhar o andamento da 

aprendizagem dos alunos, não? 

 

M. Sim, com tanta burocracia, há escolas que quando recebem a aprovação já não dá mais 

tempo de fazer um trabalho com as crianças. A diretoria, conforme o tempo em que a escola 

encaminha já nem aprova, pois sabe que não dará tempo de fazer o trabalho. Há também uma 

proporcionalidade que é permitido que a escola tenha pra montar a classe de recuperação. São 

5% da carga horária anual de todas as classes. Isso tem que ser distribuído por todo o ano. O 

que mais posso te falar sobre as classes de recuperação? 

 

P. Eu tenho um roteiro com algumas questões, será que a gente pode conversar mais um 

pouco e seguir o roteiro em função de algumas questões que eu gostaria de fazer? 

 

M. Claro. 

 

P. Gostaria de começar pelos seus dados: nome, idade, tempo de magistério, tempo de direção 

da escola, critérios da escolha profissional... 

 

M. Meu nome verdadeiro é N.P.Y., meu apelido é M., ninguém, me chama pelo meu nome 

verdadeiro. Sou de origem chinesa. Tenho 22 anos de magistério. Estou na direção da escola 

desde 98. Sempre trabalhei em periferia, por opção. Desde 2002 estou nesta escola da Saúde, 

bairro nobre. Trabalhei muito tempo na Pedreira, bem periferia. 

 

P. Há muita diferença entre estas duas escolas? 

 

M. Total. Aqui a comunidade não é local, mas é engraçado, não trabalham aqui perto. É uma 

escola de passagem, de fácil localização. Até estranho porque às vezes, quando visito outras 

escolas, vejo os perueiros entregando os nossos alunos, próximo de outras escolas. Os pais 

preferem aqui. (A diretora brinca dizendo que deve ser porque é do lado da Brunela – 

doceira). Os perueiros colocam os filhos aqui, muitos professores põem seus filhos aqui. 

 

P. Como se deu sua escolha pelo magistério. Por que ser professora? 

 

M. Quando estudava, eu gostava da área de Ciências Biológicas. Aliás, tudo levava a crer que 

eu seguiria para a área de veterinária, zootecnia. No cursinho comecei a me encantar com 

História, tive aulas com o Heródoto Barbeiro, Paulo Kobayashi (Geografia). Fiquei muito 

apaixonada por história. Conversei com o Heródoto, ele me encorajou bastante. Prestei 

vestibular e passei na USP em história, contrariando meus familiares. Quando me formei a 

opção, realmente, era lecionar.  Segui carreira e lecionei bastante tempo. Prestei concurso, 

trabalhei em Recursos Humanos, em empresas particulares. Em 98 prestei concurso, passei e 

fui pra uma escola muito difícil, Trabalhava das 8h00 da manhã até 8h00 da noite, Uma 

escola pixada, que tinha de tudo, menos aula. De 5
a
 série a Ensino Médio. Eu não tinha noção 

do que era ser diretora e estava numa escola muito cheia de problemas, drogas, tráfico no 

banheiro. Fui compondo uma boa equipe e fui trabalhando muito até sair de lá e devolver uma 

escola, com todos os problemas de escola, mas uma escola funcionando. Diferente de quando 

entrei.  Inclusive tenho até recorte do jornal local com matéria que me emocionou muito sobre 

o que foi conseguido na escola.  Aí por pressão de marido e filha deixei esta escola. Fui para a 

supervisão, Fiquei 2 anos e meio. Aí resolvi voltar pra direção. Não me identifiquei com a 
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natureza do trabalho de supervisão. Muita burocracia, e uma burocracia burra. Aí mudei de 

casa, vim para outra diretoria, trouxe o cargo e vim p/ cá. 

  

P. Como você vê o desenvolvimento desse projeto da sala de recuperação? O que você pensa 

a este respeito? Você tem o respaldo legal e vive no dia-a-dia a prática desse processo. Fale 

um pouco sobre este encontro entre a lei e a prática. 

 

M. Quando vim pra cá nunca havia trabalhado com esse segmento de 1
a
 a 4

a
 série. Achava 

muito difícil e muito diferente do fundamental II. Não conhecia este segmento de 

alfabetização. No 1
o
 ano que vim pra cá a recuperação, que naquele tempo chamava reforço, 

funcionava mais ou menos como hoje, no período pós-aulas e eu achava que isso era uma 

mera formalidade, uma enganação. Alunos e professores cansados, o tempo para chegarem à 

sala se organizarem, quando estava no ritmo para a aula o tempo já tinha acabado. Naquela 

época, no ano seguinte a gente tinha mais autonomia de organização do horário da classe de 

recuperação. A legislação falava em 5 horas semanais. Esta foi a melhor época da recuperação 

aqui na escola, ousamos. Para funcionar, contamos com pessoas maravilhosas trabalhando 

nessa época, super envolvidas. A professora E. e a professora C. trabalhavam com as salas de 

reforço, duas professoras aposentadas que queiram muito trabalhar com reforço. Como 

tínhamos autonomia bolamos o seguinte esquema, com o respaldo da cozinha: os alunos da 

tarde chegavam às 11:00h da manhã, a gente já trabalhava com essa noção de escola em 

período integral, mas não essa noção de hoje em dia de período integral “pra inglês ver”, 

como hoje, usada politicamente, com mais horas dentro da escola, com aulas de flauta, 

piscininha, alunos soltos no pátio se estapeando, que pedagogicamente se aproveita muito 

pouco. A gente trabalhava com a dificuldade pedagógica do aluno. Fomos os precursores do 

período integral. Dávamos merenda, a gente organizava um pouco a mais de merenda e 

garantíamos a alimentação destes alunos, pois eram poucos. Eles chegavam, dois dias da 

semana, e por 1h e meia ficavam em sala de aula, tinham meia hora pra almoçar e descansar e 

depois iam prá sala de aula. Esta 1h e meia, duas vezes por semana rendia muito mais. As 

crianças da manhã tinham a recuperação à tarde. Almoçavam e ficavam 1h e meia à tarde. 

Esta meia hora de descanso e almoço permitia recomeçar o trabalho. Hoje eles vão direto de 

uma sala pra outra. 1h e meia de trabalho garantia o aquecimento e o trabalho. Foram dois 

anos em que a recuperação realmente funcionava. 

 

P. Por que isso acabou? 

M. Porque mudou a legislação. Quando veio essa 15 (número da legislação) em 2005 matou o 

projeto. As escolas perderam a autonomia. Atrelaram ao pós-aulas, com 1 hora a mais. 

Atualmente isso é “pra inglês ver”. Nestes dois anos o trabalho valeu muito. Não sei se a C. 

falou pra você disso? 

 

P. Falou, especialmente em termos de resultados. Quando o professor percebe o resultado de 

seu trabalho ele também fica mais estimulado. No sistema atual o resultado fica tão diluído. A 

impressão que dá, às vezes, na sala, é que nem o professor, nem o aluno sabem o que estão 

fazendo, não veem qualquer sentido para este trabalho. Isto é frustrante, não? 

 

M. Vira uma tortura. Soa como um castigo. Acaba perdendo o ritmo, tanto o professor, como 

o aluno e a escola acaba só cumprindo uma formalidade. Faz porque tem que fazer. O 

resultado é uma coisa “pra inglês ver”. Se vê um pouquinho de resultado quando a professora 

leva mais a sério, mas é muito aquém do que se poderia fazer. Inclusive eu como diretora já 

tinha falado na reunião de diretores, prevendo o que aconteceria, em função de minha 
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experiência anterior. Na verdade, o que eles queriam mostrar com isso é que tinham 

aumentado a carga horária, mostrando que a permanência do aluno aumentou na escola. 

 

P. Em consonância com os outros índices que vemos nas estatísticas oficiais, não? Tentativas 

de alcançar os índices internacionais, de forma falsificada, desconsiderando o índice 

qualitativo. Ficar mais horas na escola é mais importante do que ensinar a criança a aprender. 

 

M. É um uso político que eles fazem. Só um disfarce, mais um disfarce. 

 

P. Existe algum movimento, alguma pressão de diretores de escola para alterar estas regras na 

recuperação?  

 

M. Não existe pressão porque não são todos os diretores que faziam diferente do que é hoje. 

Também faziam uma hora antes. Para a maior parte não houve muita diferença. Só no sentido 

de pós ou pré aulas, uns faziam pré aula e tiveram que fazer no pós aulas. No sentido de 

duração não mudou nada pra maioria. 

 

P. A que você atribui as dificuldades para se atingir os objetivos na classe de recuperação? 

 

M. O tempo, a falta de um intervalo para as crianças e a carga horária. De 5 aulas semanais de 

1h e 30,  passaram para 3 aulas de 1h. Isso faz toda a diferença. 

 

P. Quais as conquistas, os resultados positivos dessa política? Embora com resultados 

restritos, pequenos, dá pra colher alguns frutos, ou não? 

 

M. Hoje em dia, muito poucos. Com a Progressão continuada... quase nada. O que a gente vê 

nas propagandas eleitorais, dos partidos de oposição. Quando se fala em Progressão 

Continuada, o que devia acontecer é que todos os recursos seriam usados para garantir a 

aprendizagem. Um esforço maior para ele aprender. Acabou acontecendo realmente a 

Aprovação automática, que não querem que se compare, mas na prática é o que acabou 

acontecendo. 

 

P. Como o caso de José Gervásio, que não tem, no momento, a mínima condição de cursar a 

5
a
 série e vai se colocado na 5

a
. Quase já se pode supor o fracasso, não? 

 

M. E a exclusão. 

 

P. As crianças da classe de reforço, quem são? Se tivesse que definir quem são as crianças que 

precisam da classe de reforço, que características você elencaria? 

 

M. Engraçado,  há um tempo atrás a gente diria que eram as que tinham um nível sócio-

econômico baixo, mais desfavorecidos, hoje em dia não só, por incrível que pareça. 

P. Por quê? 

 

M. Engraçado, se a gente faz um levantamento de nossas crianças, porque aqui não é um 

bairro periférico, com toda aquela pobreza. Muitos têm carro, alunos de pais vivos e ausentes. 

Crianças com sérios problemas e pais que não conseguem perceber a necessidade de procurar 

ajuda com especialista no momento adequado. Muitas crianças que não são desfavorecidas. 

Temos, a Maria (coordenadora) e eu também, muita dificuldade em conversar e com estes 

pais. Eles vêm à escola, mas a aceitação é muito complicada. Os primeiros contatos começam 
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na briga. Só no 2
o
 , 3

o
 encontro com os pais é quando a gente consegue fazer a família 

começar a aceitar o encaminhamento. 

 

P. A maioria destas crianças da sala de reforço precisa de encaminhamento? 

 

M. Uma boa parte. 

 

P. Para quais profissionais? 

 

M. Profissionais diversos, neuros, psicólogos, psicopedagogo, prá fono é menos. A Maria 

estava encaminhando várias crianças para a APAE para uma avaliação. 

 

P. Inclusive eu soube da parceria com o posto de saúde. Mas não entendi direito como isso 

funcionará. 

 

M. Estão sendo feitas várias parcerias, com o Hospital São Paulo, com o pessoal da saúde 

Mental aqui de perto. As crianças com comprometimento são avaliadas por um pediatra. São 

várias crianças. A médica veio à escola para avaliar estas crianças e depois serão 

encaminhadas e atendidas lá. Têm outras que irão ser atendidas na APAE, outras no hospital 

São Paulo. 

 

P. Você acha que está acontecendo um cruzamento aí? Você falou em alunos com 

dificuldades de alfabetização, crianças a serem atendidas na APAE e outras instituições. Você 

acha que está ocorrendo uma confluência entre as políticas de Inclusão e as Salas de 

Recuperação? Necessariamente, nem todas as crianças têm comprometimento neurológico ou 

mental? Caso do Nilson, um garoto que evidentemente não tem comprometimento mais grave 

e teve só uma defasagem pedagógica, no caso dele, em função do acidente que sofreu (braço 

que não podia escrever). Esta criança está no mesmo espaço e atenção de uma outra criança 

que tem um comprometimento sério, com muita dificuldade de expressar o que está pensando. 

Você acha que isso acaba trazendo uma preocupação a mais pra sala de recuperação? Há em 

algumas escolas a sala de recurso, que pelo que entendi era uma sala de apoio para crianças 

com crianças com necessidades especiais, com atendimento quase individualizado. Estas 

crianças estarem junto com as outras cuja dificuldade é somente pedagógica isso pode ser um 

agravante ou não?  

 

M. A sala de recurso é uma sala específica para crianças com necessidades especiais. A sala 

de recuperação não deveria ser, deveria ser  para as crianças com defasagem pedagógica. 

Provavelmente um ou outro caso também estão lá. É difícil fazer essa separação, até por conta 

da resistência das famílias ao encaminhamento. Ela fica na sala de reforço, mas não era o 

caso. Teve um caso, inclusive, que a gente tinha encaminhado, a gente pediu até pra mãe 

encaminhar pra avaliação, mas a mãe nunca foi. Não aprendeu nada, aprendeu a limpar o 

nariz, só. Continuou na escola, uma criança que é um doce, mas não aprende. Foi pra sala de 

recurso do Calixto (escola próxima), cuja diretora é muito minha amiga. Pedimos avaliação, 

mas a mãe não leva. Já marquei duas vezes com a mãe, mas ela não vem. É brincadeira, né? 

Ninguém melhor do que a mãe pra ajudar a descobrir como é a criança, mas ela não vai. 

 

P. Por que  será que as famílias não levam? 

 

M. Acho que é comodismo mesmo. 
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P. Se você pudesse dizer duas razões pelas quais as crianças não conseguem aprender somente 

na sala regular e precisam da sala de reforço, o que você diria? 

 

M. Elas precisam porque ... Aí que difícil! É uma pergunta tão simples, mas ao mesmo tempo 

tão difícil. Por que a recuperação contínua não dá conta da aprendizagem da criança. 

 

P. Sabe o que me intriga, M.? Fico intrigada com estas políticas todas que tentam compensar 

as deficiências da própria educação. Recuperação de ciclo, sala de PIC - Programa de  

Intensificação de ciclo e outras... políticas compensatórias à educação. 

 

M. Aqui a gente tinha a Recuperação de Ciclo até o ano retrasado. Aquilo era uma tortura, 

aglutinava tudo, 25 crianças. O ano passado nós abolimos, porque era impossível segurar essa 

classe, era uma bomba. Antigamente a gente podia com os retidos, pegar os alunos mais 

fracos, a gente constituía uma turma no horário regular, era uma classe especial com outro 

nome. Todo ano eu ia lá chorava, brigava pra ter uma classe menor. No ano passado tiramos 

isso, porque se a gente ta num Programa de Inclusão, isso é um contra-senso, um 

despropósito. Primeiro porque nenhum professor merece isso, é uma coisa de louco a gente 

colocar tudo o que não presta, entre aspas, né, no pior sentido. É como se eu pusesse lá, 

trancasse a porta, primeiro que o professor não dá certo, pros alunos menos ainda, né? A gente 

taxa, né? Aí , na época da supervisão a gente encontra um grupo de pessoas, a gente chama de 

convenção das bruxas e todos falam e se ouvem. Somos supervisoras que optamos por voltar 

para a direção. Uma delas falou assim: na minha recuperação de ciclo eu fiz o contrário, 

peguei os retidos e peguei os melhores alunos e coloquei juntos. Eu fiquei pensando naquilo 

achei que ela foi pro extremo oposto. Eu simplesmente vou ignorar, vou diluir essa turma. 

Porque aí nem privilegio os bons, nem os ruins. Dividi, pus um pouco em cada sala.  Como na 

proposta de inclusão o aluno que não tem dificuldade vai sentar com o que tem dificuldade e a 

gente tem que estabelecer os pares, não tem razão pra termos uma classe de recuperação de 

ciclo. Dentro dessa filosofia eu resolvi abolir. Nem que eu tivesse uma turma de 35 alunos eu 

formaria uma classe de Recuperação de Ciclo. 

 

P. Não sabia que a escola tinha autonomia pra escolher se quer ou não montar essa classe? 

(Conto a ela sobre a sala de Recuperação de Ciclo na sala com a grade, em uma escola no 

mesmo andar da 1
a
 série.) 

Quero te dizer que fiquei muito admirada com esta escola. Tenho muitos contatos com as 

escolas da rede, via os meus alunos. Fiquei muito bem impressionada com esta escola. 

Especialmente com a sua presença na escola. Em algumas escolas é muito difícil conseguir 

achar o diretor na escola. É muito interessante a gente ver as diferenças entre as escolas, 

independentemente de estarem debaixo das mesmas políticas, mesma legislação, mesmas 

dificuldades, mesma desvalorização. Mas parece que há diferença a partir das pessoas. As 

pessoas fazem diferença, o respeito com os funcionários, aquele coral em que cantaram juntas 

coordenadora, diretora, professoras cantando todos juntos. Claro que minha permanência aqui 

foi muito pequena, mas vejo uma seriedade muito grande em vocês.  Quase podemos levantar 

a hipótese de que a recuperação, em si mesma, já pressupõe dificuldades. Pra inglês ver, como 

você colocou. O estabelecimento desta política pública já é deficitário em si mesmo. Mesmo 

que a escola faça o máximo e se sente frustrada por não conseguir atingir objetivos. Vi grande 

envolvimento das professoras o desejo de fazer as crianças aprenderem.   

 

M. Temos aqui um pessoal diferenciado. 
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P. Como esta política poderia apresentar melhores resultados. Alguma sugestão para 

melhorar? 

 

M. Acho que vai melhorar com a volta do ciclo pra dois anos. Ele (o governador) vai diminuir 

o ciclo I e II. Parece que ele vai colocar mais um professor na 1
a
 série, estagiárias para não 

onerar muito. Outra solução é a mudança de secretária da educação. Só tivemos problemas 

Rose Nelbaier totalmente descompensada. Chalita com sua Pedagogia do amor. Vamos ver 

esta Maria Lúcia agora, o que vai fazer. O Serra parece sério. Mas com a recuperação ta muito 

difícil. 

Sinceramente desanimei. Sabia como fazer, vem alguém que me manda fazer de um jeito que 

sei que não dá certo, é pra desanimar mesmo. É pra não funcionar, mesmo. Pra inglês ver. 

 

P. Falo a ela sobre o que a mãe (do aluno Mauro) me disse sobre a diferença entre escola pra 

pobre e escola pra rico. Você acha mesmo que vale à pena mexer com educação? Acha que 

pode haver mudanças? 

 

M. Você viu a mãe que aparece na propaganda política dizendo: “Eu sou Analfabeta e meu 

filho também, acontece que eu nunca estudei  e ele está na 5
a
 série.” Ela está certa! 

E sua percepção sobre as salas de reforço, os alunos? 

 

P.Percebi diferenças muito grandes nas turmas, alunos que não escrevem nem lêem com 

alunos cujas dificuldades são bem menores. Enquanto a professora se detém com uns, os 

outros ficam soltos, sem atividade. 

 

M. Você acha que o erro foi na divisão das classes, na classificação das crianças por 

dificuldades? 

 

P. Difícil afirmar isto. Isso significaria supor que há somente dois níveis diferentes, uma vez 

que há duas classes.  Isso não é ruim, se for bem trabalhado.  Umas ajudando outras. 

 

M. O caso do Nilson que você citou antes talvez tenha tido o encaminhamento errado. Ele 

seria silábico com valor e silábico alfabético.  

 

P. A questão é que esta classificação não é tão definitiva assim. A criança tem idas e vindas. 

Ela supera, mas depois volta. Quando se diz ela está silábico-alfabética fica muito estático. A 

criança é avaliada num ano e só vai pra sala no outro. Esta distância pode induzir a erros. 

 

M. Uma coisa que pode ocorrer é que tem outros fatores pra retenção e encaminhamento dos 

alunos. Às vezes é o relacionamento com a professora. O caso do Nilson, por ex. ele teve 3 

professoras titulares no mesmo ano. Foi prá sala de recuperação e teve problemas com a 

professora. Ficou retido. Se eu fosse a mãe dele, eu entraria com recurso. Ele não é aluno pra 

sala de recuperação. 

 

P. Conto a ela a conversa que tive com Nilson logo que cheguei na sala. 

 

M. Um dia ele falou pra professora “Se eu tô fazendo bagunça, os outros tão fazendo o quê?” 

 

P. Comento com ela que falei com Ana sobre a necessidade de lembrar que Nilson já quase 

adolescente e tratá-lo de modo muito infantil piora o relacionamento com ele.  

Elogio e agradeço a escola, colocando-me à disposição para trabalhar com professores. 
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M. A diretora me pede referência bibliográfica para trabalhar com professores, especialmente 

quanto à indisciplina, limites. Alguma coisa mais específica que eu possa conversar com as 

professoras. 

 

P. Comprometo-me a mandar por e-mail bibliografia sobre o que produz a indisciplina. 

 

M. Quero ter uma conversa tête-à-tête com os professores e discutir estas questões com eles. 
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ENCONTRO COM MÃE DE ALUNO DA SALA DE REFORÇO (MARA) –  

MÃE DO ALUNO MAURO 

 

 Arquivo: B 3 – Tempo de gravação:  19  min e 48  seg - 11 de dezembro de 2006  

 

P. Porque ele foi encaminhado para o reforço escolar? 

 

M. Desde que ele entrou no 1
o
 ano ele já não ia bem. O M. freqüentou uma escola particular 

em Diadema. Tava falando até inglês. Desde os 4 anos tava lá. Depois foi pra pré escola, em 

São Bernardo, com 6 aninhos. Chegou lá ele adorava aquela escola. 

Ele gosta, não é que não gosta. Ele quer aprender. Desde que veio pra cá ele não tem 

entusiasmo, não vejo entusiasmo nele. Eu achei a professora do 1
o
 ano muito fraca pro M. Eu 

não gosto desse novo método daqui.  

 

P. Qual método? 

 

M. Esse novo que pode aprender a escrever rápido. Pro M tinha que ser o ba, be, bi, bo, bu, 

como foi com meus filhos mais velhos. 

Tenho uma filha de 18 anos e um de 19 que aprenderam de um jeito muito diferente.  Até hoje 

eles têm as letras lindas. Acho que tinha que ser assim com o M. O D, meu outro filho é muito 

bom aluno, tira tudo A. O M desde pequeno gosta de matemática, mas não vai bem em 

Português. Não sei se é problema familiar ou o que é. Ele é muito fraco pra tá na 3
a
 série. Tem 

uma menina lá perto de casa, que eu vou tentar ta dando reforço pra ele. Fazer um pouco de 

reforço nas férias. 

Acho que ele é dilexico (é assim que fala?) disléxico, ele é muito inteligente. Eu vejo que ele 

é muito esperto, conversa bem, mas ele consegue te enganar, se expressa bem e na conversa te 

engana. Eu observo muito o M. Eu vejo, quando a gente sai na rua ele diz: “To lendo, to 

lendo, mãe”. Tá lendo, mas não entende o que ta lendo. Até que ele aprendeu bem com essa 

professora, nesse ano. Ele tava com outra professora antes, eu pedi pra trocar. Melhorou, só 

que agora ta querendo aprender muito rápido. 

Agora ta querendo aprender muito rápido e escreve tudo errado. Eu não deixaria ele passar  

pra 4
a
 série. A escola disse que ele vai passar, mas precisa fazer reforço nas férias.  Vou ver se 

consigo alguém pra dar esse reforço pra ele nas férias. 

Se ele passar vai ter problema no ginásio. Não sei se você conseguiu ver a letra dele, como ele 

ta escrevendo. 

 

P. Eu vi, ele me deu um desenho, escreveu um bilhete pra mim. 

 

M. Ta com muita dificuldade. Não sei como ele pode ir pra 4
a
 série desse jeito que ele ta. 

 

P. E ele vai? 

 

M. Vai né? Se ele não melhorar na 4
a
 série, vai ter que ficar. Não dá pra ir pro Ginásio assim. 

 

P. Ele tem quantos anos? 

 

M. 9. Ele é muito inteligente, pelo que ele brinca, pelo que ele fala. Eu acho que o problema 

familiar atrapalha muito o M é o problema familiar dele. Ele falou pra você? 

 

P. Não. 
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M. Meu marido bebe muito. Até levei ele numa psicóloga no Hospital São Paulo. Ela fez 

testes nele e no teste deu que ele não tinha problema nenhum. Ele não tem problema. Acho 

que ele pensa muito rápido por isso não absorve o que aprende. 

 

P. E como você acha que foi o efeito do reforço?  

 

M. Acho que foi bom, ele melhorou muito. 

Se ele tivesse pego essa professora desde o começo do ano ele taria muito melhor. No começo 

do ano ele não escrevia nem lia nada. Agora ele ta escrevendo e lendo. 

 

P. É mesmo? Veja que interessante. Eu fiz uma atividade em grupo com eles e ele soletrava as 

letras pra ajudar um coleguinha da 1
a
 série. Ia dando dicas, falando para o outro as letras que 

tinha que escrever. 

 

M. Desde o meio do ano prá cá ele melhorou muito. No começo do ano ele teve problema 

com a professora. Não se dava com a professora da sala. Eu pedi pra eles tirarem ele da sala. 

Eles não concordaram, disseram que não. Era como se ele estivesse ganhando, pronto venci, 

fiz isso e consegui sair. Só que aí foi ficando muito desagradável. Começou a inventar coisas 

sobre a professora. Ele não queria ficar com ela, não queria de jeito nenhum. No meio do ano 

elas concordaram e tiraram. Depois que mudou ele melhorou muito, já escreve, mas não é 

uma pessoa capaz de escrever o que é oxítona, paroxítona, sinônimo. Isso é tudo coisa da 3 

série, não é? Como é que ele vai pra 4
a
 serie assim. Vai ter que fazer outras coisas mais difícil. 

 

P. O que ele falava pra você sobre o reforço ? Gostava ? Não gostava? 

 

M. Ele gostava, Todos os reforços que fez, ele gostava, todos os três reforço. Mas ele não 

queria sair da escolinha particular. Ele tava indo muito bem. Tenho desenhos dele, tudo. Fazia 

tudo direitinho. O problema é que a escola pública ta muito defasada, eu acho.  Meu outro 

filho vai bem, ta na 4a, sempre aprendeu, tinha letra bonita. Ele ficou com uma letra feia 

quando o pai disse que ele escrevia mal. Tem muito erro de português nas lição dele, eu até 

corrijo. 

 

P. Você já conversou com a professora sobre isso? 

M. Não. 

 

M. Não sabe fazer nem a separação de sílabas. Por exemplo vai escrever alguma e põe o  

“ a” e o resto embaixo, na outra linha. Escreve alguma com u. Tá errado, não tá? Vejo muita 

coisa errada no caderno dele, dizem que é assim mesmo. Não pode corrigir, falam pra esperar. 

Mas eu corrijo, olho e falo: isso aqui tá errado. Mistura letra de forma com a de mão, 

minúscula com maiúscula. Escreve tudo errado e passa de ano. Antigamente era diferente, ou 

você passava ou não passava, né? Ou era ou não era. 

 

P. Esse sistema de não ter reprovação, você acha que contribuiu pra tudo isso? 

 

M. Lógico. Não tem dúvida. Tinha que reprovar sim. Os menino têm certeza que vão passar. 

Não podia, mas não é sem querer, não.  A escola não ensina, tá muito defasada. O Estado não 

tá ligando pra isso. Parece que não quer que aprenda, pra não ter gente que pensa. Querem 

gente burra. Não quer muita gente lendo. O Estado fala que não tem dinheiro. Vê as escolas lá 

da Paulista, tem coisas incrementadas, tem câmeras, tem tudo. Olha pra essa sala. (Olha em 
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volta, em especial para a parede com a pintura descascada). Não precisava ser uma sala assim, 

não acha? Não é porque não tem dinheiro. Tem dinheiro prá tudo. Só que pro povo não tem. É 

assim, tem mais pobre ou tem mais rico? É isso, quando ele tava na escola particular, tava 

indo muito bem. 

Vamos ver como é que vai ficar agora, na escola o dia inteiro. Tão dizendo que a escola aqui 

vai ser do dia inteiro. Tem escola que ficou o dia inteiro e ficou melhor. 

Tem uma escola aqui perto que antes só tinha maloqueiro. Ninguém cuidava, o povo não 

conseguia estudar. Tiraram aqueles pessoal da escola. Agora é o dia todo, ficou melhor. 

Melhorou. Uma maravilha. 

Também um povo que não tem educação, põe uma filharada no mundo e manda pra escola. 

Não quer nada. As mãe que não acompanham, larga na rua e pronto. Coloca na escola e não 

quer saber o que acontece. Eu não, acompanho eles na escola. Nem na rua vão. Deixo ir só 

numa parte, de um pedaço da rua no outro. Digo pra eles: tenho que enxergar vocês de uma 

esquina pra outra, se forem mais longe, não saem mais. Saio na rua e tenho certeza que vou 

ver eles. Começaram a sair na rua esse ano. 

Meu filho de 19 só começou a sair com 16 com umas companhia errada. Mandava minha filha 

ir com ele nas balada e ela contava tudo. 

Como meu marido bebe, tenho que segurar tudo sozinha. 

No começo brigava muito com ele (filho mais velho). A gente fica nervosa, né? Agora passou 

a fase de ficar no pé. Agora trabalha numa firma. A gente deixa de cuidar da gente pra cuidar 

dos filhos. Vão até viajar. A gente não quer criar marginal, tem que cuidar dos filhos, né? 

 

P. E sobre o reforço, só ele fez ou os outros filhos também? 

 

M. O D. também fez, mas era diferente do M.. O M. é bem mais complicado. Porque vem 

desde o 1
o
 ano, assim. Gozado que esse ano o M cuidou bem do material dele. Todos os anos 

ele chegava em casa com tudo bagunçado, esse ano não. Não to precisando brigar mais pra ele 

arrumar o material escolar. Acho que esse ano ele confiou mais nele, acho. 

Antes, o caderno dele não dava nem pra guardar. Tenho os cadernos dos outros guardados, 

mas o dele não dava pra guardar. Era um caderno sem nada, nenhuma letra no caderno. Pra 

que guardar alguma coisa que não tinha nada. 

Já na escolinha que ele ficou era bom. Tinha as coisinhas que ele fazia, era bom. Agora que 

ele melhorou, dá pra guardar o caderno. 

Esse ano ele se cuidou mais. Sabe que lá em casa cada um cuida de si, né? Ele cuidou da 

roupa dele, toma banho, tá menos preguiçoso. Não sei o que aconteceu, mas ele tá um pouco 

melhor. 

O D. tá mais relaxado que ele.  O M. é pequenininho, o D. é grandão. O pessoal da escola 

falava que eu mimava muito ele. 

Ele é muito observador, observa e fala as coisas. Não aceita as coisas facilmente. Tem que 

explicar porque não, ele quer saber por que não pode. Ele pensa e fala. Fala pra mim que 

quando crescer vai dar um monte de coisas pra mim. Ele é educado. 

 

P. Quando fiz a atividade com eles, uma menina ia saindo, ele disse: Não vai falar obrigado 

pelos lápis que ela deu? Fez a colega agradecer. 

 

M. Ele é tão assim, que quando o pai chega bêbado, ele fala: Vai sobrar pra mim. Ele pode ta 

dormindo. Levanta, dá um beijo no pai, fala tchau, e diz: vou dormir com a minha mãe. 

O outro é um bobão. Deixa o pai morder ele. Ele consegue tirar a pessoa quando ela ta 

nervosa, acalmar a pessoa, sabe? 
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O M. o pai nem chega perto, ele consegue te fazer acalmar. Quando to nervosa, ele me abraça, 

precisa ver como ele é. O outro provoca e acaba apanhando do pai. O M. é esperto. 
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ENCONTRO COM MÃE DE ALUNO DA SALA DE REFORÇO (DANIELA) –  

MÃE DO ALUNO DAVI 

 

 

Arquivo: B 2 – Tempo de gravação: 14 min e 21 seg 

 

Encontro com mãe de aluno da sala de reforço - 11 de dezembro de 2006  

 

Maria havia me dito que eu deveria chegar por volta das 16:00h no dia da reunião de pais, 

uma vez que pedi para entrevistar algumas mães de alunos que freqüentam a sala de reforço. 

Entretanto, quando cheguei (no horário combinado) várias professoras já tinham terminado a 

reunião e muitas salas já estavam vazias. Encontrei algumas com mães e ia perguntando às 

professoras se lá havia mãe de algum aluno que freqüentasse o reforço. 

Em uma delas a professora me indicou uma mãe. 

 

 

Nos apresentamos e explico sobre a pesquisa sobre o Reforço Escolar. Peço que leia o termo 

de consentimento e assine, caso concorde. Pergunto se concorda em dar a entrevista. Ela lê o 

termo e aceita. 

 

P. Por que ele foi para o Reforço? 

M. Depois da morte do meu pai o rendimento dele caiu muito. Ele era muito agarrado com 

meu pai. Foi como um segundo pai pra ele. Também porque tive que mudar ele de escola e a 

irmã ficou na outra e ele ficou um pouco enciumado.  

Ele sente muito a falta do meu pai. Até hoje ele fala. O vô ajudava ele a fazer a lição, via o 

caderno. O vô incentivava muito ele. Quando chegava da escola, queria logo mostrar pra ele o 

que tinha aprendido. Ele dizia: Ai vô hoje tem prova. Me ajuda. 

Acho que o que afetou um pouco ele também foi o fato de eu não ter levado ele no velório, 

nem no enterro. Ele não viu nada, ficou na casa da minha tia.  

Meu pai morreu em maio e daí pra frente ele ficou muito desanimado. Não gosta de sair, não 

quer vir na escola. Antes tinha que brigar com ele pra sair da rua. Agora só quer ficar em casa, 

quieto, joga bola no quintal, mais fechadinho. Fica no portão olhando pra fora. Outro dia tive 

que brigar com ele pra ele ir comigo lá embaixo na vila. Iam dar presente pras crianças e ele 

não queria ir. Tive que insistir muito, fazer pressão, aí ele foi. 

Qualquer coisa ele tá chorando. Ainda sonha muito com o avô. Ele ficou uma criança triste. 

Isso mexeu muito com ele. 

 

P. E o reforço, o que você acha? Teve algum efeito? Ele gostava de vir? Como foi este 

processo? 

M. Acho que ajudou sim. Ele deu uma melhorada. No começo ele não gostava muito não 

queria vim mais. Como eu trabalho, ele ficava numa outra escola particular de manhã. Entrava 

as 7:00h saia às 11:00h depois a perua pegava ele e trazia pra cá e depois tinha o reforço até 

seis e meia. Ia de perua e só chegava em casa perto de oito e meia.  

Eu queria passar ele pra uma escola que fica o dia inteiro, integral, né? (P. É) ir pra uma outra 

escola porque meu sobrinho ta lá.Ele tava aqui nessa escola, mas era muito bagunceiro, muito 

ativo, diziam que ele era hiperativo e mandaram ele pra outra escola, que é de tempo integral. 

Eu não acho que seja o caso do meu sobrinho. Ele não tem problema, é que aqui a escola 

inteira conhece ele e ele aprontava todas, só faltava derrubar a escola. É danado, mas não 

chega a ser hiperativo, é só é uma criança cheia de vida, mesmo, sabe?  (P. Sei). O Davi 

queria muito estudar com o primo, eles são muito amigos. Só que quando ele entrou o primo 
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saiu e foi pra outra escola. Lá é período integral. Queria que aqui fosse integral, mas parece 

que não vai ser não. 

No começo ele reclamava muito, não queria nem vir na escola. Agora, no final ele tava 

gostando bastante. Nos últimos dias do reforço ele tava gostando bastante. Outro dia ele não 

pôde ficar e reclamou. Falei: Ah! Agora você tá gostando, hein? 

 

P. É eu conversei com alguns alunos e eles me disseram que gostavam, no final. 

M. Agora ele até tava gostando. No começo não, chegava até a chorar.  

 

P. Como foi sua reação, quando pediram pra ele ficar no reforço? 

M. Eu fiquei um pouco preocupada porque ele não tav a gostando e tinha que vir. Ele, não é 

porque é meu filho, não, é muito educado. Não ofende nem briga com ninguém. Mas ele é 

muito sensível e se alguém dá uma bronca ele não diz nada, não responde, mas fica triste. 

Ele tem rinite, faz tratamento e quando a rinite ataca isso dá mal cheiro na boca dele. Um dia 

a profa mandou ele escovar mais os dentes porque tava com cheiro ruim na boca. Ele chegou 

em casa muito chateado. 

Aí eu mandei um bilhete pra professora explicando. Ela respondeu e disse que não falou prá 

ofender, só pra ele escovar melhor os dentinhos. Mas ele é assim. 

P. Quem é a professora dele no Reforço? 

M. Eu não sei. Ele sempre fala “Tia do reforço”, nem ele sabia o nome. Não mandaram nada 

escrito, então não sei quem é. 

(A outra mãe que entrevistei também não conhecia a profa do esforço) 

Dizia: “Mãe agora to melhorando, já sei ler.” Agora ta melhorando. Acho que ta evoluindo 

um pouco. 

Só que agora to com uns problemas lá em casa, também. A dona pediu a casa e vamos ter que 

entregar. Ameaçou a gente de despejo. To procurando, mas não consigo achar no preço que 

posso pagar. Ele não vai poder vir no reforço porque vou levar ele pra casa da minha irmã. 

Acho que ele é muito pequeno pra ficar vivendo todo esse problema. Ele ouviu a dona da casa 

falando alto comigo e falou: “Mãe, a mulher vai pôr a gente na rua, nós vamos morar na rua?” 

Vou afastar ele disso tudo. Vou ficar só com a minha menina porque ela não tá nem aí. Não 

entende nada, nem liga. 

Eu tô com muito problema na cabeça agora com essa coisa da mudança de procurar casa. Não 

é fácil. 

Meu marido também teve um problema, ficou internado. Ele foi ver e ficou muito 

preocupado. 

Ele é muito preocupado. Fica com medo. Eu e meu marido ficamos sem emprego. Ele ficava 

muito preocupado que a gente não ia poder ir no mercado. Tivemos que vender o carro. Ele 

sabe que o pai adorava o carro. Aí ele fala: Pai ce vai conseguir comprar o fusca de novo, 

lembra que você tinha o fusca, depois o gol. 

Ele ganhou um dinheiro da avó e falou que ia comprar 5 camisetas pra ele. Eu disse: Não, 

quem tem que comprar roupa é mãe. Ele é muito esperto. Nasceu muito pequeno com 1kg e 

800 e 42 centímetros. Sempre foi muito pequenininho, mas muito esperto. Ele não perde nada. 

P. Percebi isso, estive com eles na sala durante o tempo das aulas de reforço. Como lhe 

expliquei estou fazendo uma pesquisa sobre a sala de reforço e achei que era importante 

acompanhar as crianças nas salas, vou entrevistar as professoras, algumas mães, diretora, e 

outros pra entender melhor como funciona a sala de reforço. 

 

M. Ele agora ta se interessando mais. Pergunta como escreve algumas palavras. Disse: “ O 

nome do meu pai tem acento, né? ” 
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Espero que no ano que vem ele melhore bastante. Tem a outra escola que é das 7:00 às 4 e 

meia, mas acho que aqui não vai ter esse horário. 

 

M. É e ele é muito honesto. Fala sempre a verdade pra mim. Quer ver ele ficar louco da vida é 

alguém desconfiar que ele ta mentindo. Ele diz: “Eu não minto mãe.” Quando chega com 

bilhete da professora, ele mesmo já fala: Mãe tem bilhete. 
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ENTREVISTA COLETIVA – ALUNOS TARDE 

ENCONTRO COM OS ALUNOS DA TURMA DA TARDE – 08 DE DEZEMBRO DE 

2006 

 

Arquivo: B 1 – Tempo de gravação: 41 min e 33 seg 

 

 

Legenda: 

- alunos 

P- pesquisadora 

 

O encontro se deu na Biblioteca. 

Juntei as mesinhas dos alunos e ficamos próximos uns dos outros. 

Havia 6 alunos na sala. 

Expliquei os objetivos do encontro. 

 

A 1
a
 pergunta é  

Porque você está na sala de reforço? 
 

P. Vamos começar pela Ane: 

Não responde. 

“Quem sabe por que está no reforço?” 

(Dois alunos respondem, os outros não dizem nada). 

- Porque a gente não sabe ler nem escrever. 

- Pra aprender direito a ler e escrever. 

-Porque não sabia escrever 

-Porque eu não sabia nada 

 

P. Joelma, por quê?  (Pausa – Não responde) 

- Não falo! Fica séria e brava.  

P. Você não quer ficar aqui? (Tinha uma comemoração na sala) 

- Quero, mas não quero responder isso. 

 

Outro aluno: Deixa essa pergunta. Depois você comenta isso com nós. Depois a gente lembra 

e responde. 

 

2
a
 Pergunta:  

Você acha que é um bom ou mau aluno? 

 

Renato: Bom. 

P. O que é um bom aluno? O que ele faz? 

Renato: “Fica quietinho na sala.” 

P. Que mais? 

(Os alunos vão completando as respostas um do outro) 

Faz toda a lição, não responde pra professora, um bom aluno não pára de aprender. 

P. Você é um bom ou mau aluno? 

- Sou bom. 

Por quê? 

- Porque to aprendendo.  

- Sou boa porque faço a lição. 
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3
a
 pergunta:  

Quem acha que valeu a pena ir pra sala de reforço? Que adiantou ter ido? 

 

Todos levantam as mãos. 

P. Todos. Por quê? 

Respostas dos alunos: 

- Porque aprendemos.  

- Antes eu não sabia como era o reforço. Agora já sei. Fui aprendendo lá. 

-  Fui aprendendo e agora estou mais ou menos aprendendo a ler. 

- Agora eu já sei ler. (Joelma) 

 

P. Eu vi que você escreveu um bilhete pra professora lá na lousa. (Conto aos outros alunos o 

ocorrido, sobre a escrita dela na lousa.) 

- Eu já tô lendo e to quase escrevendo. 

- O meu amigo lá na sala que não vai no reforço e não consegue ler nem escrever. Acho isso 

chato. Ele só faz bagunça, bota uma blusa na cabeça. Só brinca. 

 

4
a
  pergunta  

    
 

O que a profa acha sobre vocês? Considera que são bons ou maus alunos? 

-      A professora acha que eu sou muito bagunceiro (Eliel) 

 

P. E você, acha que é bagunceiro? 

- Acho que sou um pouco. 

- A professora acha que sou boa (Joelma) 

- Não sei o que ela acha que eu sou. 

- A professora acha que sou um pouco bom um pouco mau, um pouco quieto e um 

pouco bagunceiro. Meio a meio. (Mauro) 

P. Mas vocês não acham que todo mundo é um pouco quieto e um pouco bagunceiro. Não é 

assim? O que não dá é pra ser só quieto ou só bagunceiro, né? 

 O que vocês acham? 

- Tem uma menina tão bagunceira lá na classe, que é bagunceira até no reforço. 

Um dia ela me beliscou e eu fui contar pra professora e adivinha em que ela acreditou? Na 

menina. 

- Sou bom aluno 

5
a
 pergunta 

O que é que a professora sempre fala pra vocês? 

 

- Que precisa ficar quieto e aprender mais. Ficar quieto e aprender mais. Ela fala isso direto 

pra mim. 

P. E você o que acha disso? 

- Tenho que concordar com ela. 

P. E você Joelma? O que a professora sempre fala pra você? 

(Novamente demora a responder. Depois de um tempo, responde) 

- Fala que eu tenho que ir pro reforço e  aprender. 

P- Mauro, o que a professora fala pra você muitas vezes?  

- Fala prá respeitar as pessoas, os mais velhos? 

 

P. Tá, agora a gente vai fazer um desenho e vai conversando enquanto desenha. 

Eu quero que você faça um desenho sobre a sala de reforço.  
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- Ontem a gente ficou aqui até quatro e meia. A gente vai ficar muito tempo aqui? 

P. Só o tempo de fazer o desenho. (No dia anterior tinham tido a avaliação com a médica) 

Você pode desenhar o que quiser sobre o reforço. Uma situação, uma cena que tenha 

acontecido na  sala de reforço, mas tem que ter você e a professora (e os seus colegas se você 

quiser). Você deve pôr a professora dizendo alguma coisa. Sabe aqueles balõezinhos das 

histórias em quadrinhos, gibis? Você escreve o que a professora está dizendo e depois põe o 

balão em volta. Eu ajudo quem não souber escrever, ta? 

Todos entenderam? 

(Respondem que sim). 

Eu trouxe uma surpresa, comprei uma caixinha de lápis de cor, um lápis preto e uma borracha 

prá cada um de vocês. 

Eu vou dar pra cada um. Lápis de cera tem que ter cuidado, senão quebra, tá? 

Você faz o desenho com o lápis preto e depois pinta com os lápis de cera. 

Cada um faz o seu. Não é pra fazer igual o do outro. 

 

(Várias crianças agradecem. ) 

Perguntam: Amanhã vai ter também? 

P. Amanhã não.  

Um aluno diz: amanhã é sábado, a gente não vem na escola, no sábado. 

 

(Converso com as crianças enquanto desenham. Outras perguntas vão sendo feitas). 

 

6
a
 pergunta: 

Vocês ficavam cansados quando estavam na sala de reforço 

- Eu não. Até não queria sair mais da sala de reforço. 

P. É mesmo? Por quê? 

- Porque achei legal. 

- Eu também achava legal e não queria sair. (outro aluno). 

P. Quem era a sua professora? 

Alguns respondem que eram alunos da Célia e outros da Ana. 

 

- Vou pôr o nome na minha borracha. 

P. Boa idéia pôr o nome pra não perder. 

 

Obs. As crianças ficaram encantadas com a borracha. Disseram que a borracha era boa e 

grande. Alguns apagavam até o que estava certo. Depois desenhavam do mesmo modo, 

novamente. Só para usar a borracha. 

 

(Alguns dizem não saber o que desenhar.) 

P. Primeiro a gente tem que ter a idéia, depois desenhar. 

 

7
a
 pergunta 

Alguém aqui já foi outras vezes pra sala de reforço, ou esta foi a primeira vez? 

 

-Eu já fui. No ano passado eu também tava no reforço, quando eu tava na 2
a
. 

- Eu tava nesse ano mesmo. Na outra sala de reforço. (Deve ser no primeiro semestre) 

 

P. Em qual série você está? 

- Terceira. 

Obs. Uma criança ri do desenho de outra. 
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P. Cada um desenha como quiser. Cada um é dono de sua idéia e de seu desenho.  

Depois a gente vai ter que imaginar e escrever o que a professora está falando. Tá? 

 

-Eu vou fazer uns rabiscos aqui na lousa pra fingir que é letra, pra não dar trabalho. 

 

P. Renato, você entrou neste ano na escola? Por que você tá no reforço? (É aluno da primeira 

série) 

- Porque não sei ler nem escrever. 

P. Mas não tem mais gente que não sabe ler e escreve, na primeira série? 

- Todo mundo sabe, menos ela (Aponta pra Ane, que é da mesma turma), a Keli, o 

Pedro, a Flávia, o João e outros lá. 

P. Quantos anos você tem? 

- Sete. (É um aluno muito pequeno) 

 

P. Joelma, ficou legal o seu desenho. Já fez o balãozinho. 

 

(Um aluno escreve o alfabeto no desenho e um colega pergunta se está certo. 

Vou falando a seqüência junto com ele e apontando as letras.) 

 

P. Opa, tem letras faltando. Depois do H, vem qual letra? 

 

(O colega vai ajudando o outro com a seqüência do alfabeto. Eu também ajudo e lembrar a 

seqüência.) 

 

- Minha profa tá ficando maior legal. Olha a perna dela. Fiz uma perna muito grande 

porque ela é adulta e muito alta. 

 

P. Vamos Renato, faça o seu. (O aluno fica só olhando os desenhos dos colegas, distraindo-se 

com facilidade). 

 

- Um dia eu e ele trocamos de sala. A classe toda ficou no lugar da dele. Foi legal. 

 

- Eu vou na sua carteira. (Joelma diz que a professora está dizendo isso) 

 

(As crianças vão desenhando, conversando, rindo, falando sobre suas cores preferidas, 

descontraidamente.) 

Alguém diz:  

-Vou fazer a professora dizendo: “Vou chamar a dona Maria (coordenadora). A Ana é que tá 

dizendo isso.” 

P. A professora diz isso?  

- Ela sempre fala. 

P. E a dona Maria faz o quê? 

- Dá bronca que a gente tava conversando. 

 

P. Agora vamos pensar o que a professora está falando. Vamos imaginar o que a professora ta 

falando. 

- Quero pôr o que eu to falando. Pode? 

P. Claro. 
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- A professora pôs uma letra errada na lousa. Quero que você escreva isso: “Professora 

tem uma letra errada na lousa.” Escreve eu dizendo pra ela que está errado o que ela escreveu. 

Não sei escrever isso. Escreve pra mim. 

- A professora é burra. (Diz outro aluno) 

(Obs. Vou perguntando a cada um o que quer registrar e ajudando os que não sabem 

escrever.) 

 

- Desenhei minha professora com o giz na mão e ela também fez igual, tá copiando o 

meu desenho. (Se referindo a um colega fazendo desenho parecido) 

P. Tudo bem, professora segura o giz mesmo. 

- A minha professora sempre fala com o giz na mão. 

- Eu tenho uma losinha lá em casa. Brinco com a minha prima de escolinha. Ela é a 

professora e eu sou o aluno. Sempre sou aluno. 

 

(Obs. Os alunos têm dificuldade para escolher o que querem escrever. 

Digo: Pensem em alguma coisa que a professora sempre fala.) 

 

- Vai prá diretoria, ela sempre fala isso. 

- Eu já fui na diretoria. Tive que ficar lá porque minha mãe tava demorando pra me 

buscar e eu tive que ficar lá no banco esperando. (Renato) 

P. O que sua professora ta falando, Vamos escrever? 

- A minha professora tá falando: “Leia o texto” 

- A minha tá falando que não tinha folha pra todo mundo. 

 

Joelma acaba e pergunta se pode sair. 

Peço que dê a volta na mesa e venha me trazer o desenho. Ela passa por baixo da mesa, se 

arrastando. 

Ela  entrega o desenho, eu a abraço e ela vai para a sua classe. 

- O meu irmão é da sala dela (de Joelma), diz um aluno. 

-Eu to gostando de fazer desenho. (Mauro) 

 

Eliel entrega o desenho. 

P. Você quer falar mais alguma coisa? O que você acha de ter ido para o reforço. 

- Eu gosto do reforço, acho que tô aprendendo a ler. Não quero mais sair. 

P. Você gosta do reforço? 

- Gosto. 

P. Se você já acabou, Eliel, pode ir.  

- Não quero ir pra classe, quero ficar aqui desenhando. 

 

- Eu to sentado e a professora tá em pé. (Renato) 

 

- Eu tô em pé e a professora é que tá sentada. (Mauro) 

 

P;. E o que a professora acha de você ficar em pé? 

- Ela deixa. Só na hora da lição é que tem que sentar. 

 

P. Pergunto as séries de cada aluno e pergunto se sabem a série de Joelma (Que já saiu). 

Mauro responde que ela está na 4
a
 e diz: 

- Sabe porque ela tava com pressa? Porque tinha uma festa na sala dela. 

P. Eu sei por isso disse que ela não precisaria ficar aqui, se não quisesse. Ela quis ficar. 
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É ruim a gente ta se preparando pra uma festa e aí tem que fazer outra coisa, né? 

- Eu sou mais aprender a ler do que ir em festa.(Mauro) 

P. É mesmo? 

- É, isso é mais importante. Fazer lição, ficar aqui. Aprender. Gosto, não acho ruim. 

 

(Outros dois alunos dizem que é mais importante aprender do que sair.) 

-Eu queria pintar com cor de pele e não tem esse lápis. 

Outro aluno: - Põe laranja ou rosa bem fraquinho que parece pele. 

 

Outro aluno: -A profa tá falando: Lê o texto. 

- Eu sei escrever papai. Também sei mamãe. 

P. Eliel, você não quer tentar escrever um pouquinho? Escrevi tudo pra você? 

- Não quero escrever nada. Não sei. 

 

(Continuo ajudando, soletrando, associando aos nomes deles às letras que precisam para 

escrever o que desejam. 

Para que o aluno escrevesse a frase: “Leia o texto”, precisei soletrar cada letra e relembrá-lo 

das letras.) 

 

Outro aluno diz: Eu tinha falado a frase: Leia o texto. Acho que ela copiou. (se referindo a 

uma colega que escreveu a mesma frase) 

P. Quer pensar outra coisa, diferente? (dirigindo-me à criança que copiou do colega) 

- Vou pôr: Corrijam o texto 

 

- Pode ser: “Aprende a ler” 

P. Tá bom. 

 

P. E você, o que vai escrever? 

- Acerte o ditado. (professora dizendo) – Já está. 

P. Já está o quê? 

- Já está certo o ditado. Esta é a resposta. 

- Aprende a ler. (Renato). Um colega o ajuda, soletrando as letras. 

P. Tá bom, e você tá falando o quê? Pense o que você pode responder. 

- Algum dia vou aprender na escola. 

(Os colegas o ajudam. Eu ajudo soletrando. O aluno tem grande dificuldade para reconhecer 

as letras, a partir do som. Demora bastante até conseguir escrever, mesmo palavras simples 

como “dia”). 

P. Acabou Mauro?  

(Este aluno é bem articulado verbalmente, conversa, dá boas idéias, coopera com os colegas, 

dá dicas de letras ao colega Renato, mas  produz muito pouco, em termos de escrita e 

desenho. Demorou bastante e o resultado foi bem pouco). 

 

 

Conversamos mais um pouco, depois cada um vai se despedindo de mim e sai. 
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ENTREVISTA COLETIVA – ALUNOS MANHÃ 

ENCONTRO COM OS ALUNOS DA TURMA DA MANHÃ – 13 DE DEZEMBRO DE 

2006 

 

Arquivo: B 4 – Tempo de gravação: 39 min e 04 seg 

 

 

 

Legenda: 

- alunos 

P - pesquisadora 

 

O encontro se deu na Biblioteca. 

Juntei as mesinhas dos alunos e ficamos próximos uns dos outros. 

Havia 8 alunos na sala. (Marcos –1a, Davi -1a, Jane- 1a, Daniel Pereira- 3ª, Daniel Oliveira -

3a, Denís -3a , José Gervásio- 4a, Carlos – 3a) 

 

P. Porque você foi para o Reforço? Pra que existe a sala de Reforço? 

- Pra aprender. 

- Pra nós aprender. 

- Pra quando passar de série não precisar mais do reforço. 

- Às vezes precisa ainda, mesmo que mudou de série. Tem gente que ainda precisa. 

- Acho que se vai pra outra série, mas sabe só um pouquinho precisa de reforço. 

P. Quem já fez Reforço mais de uma vez? 

- Eu já fiz três 

P. Pra que precisa de tantos reforços? 

- Pra aprender mais. 

P. Você acha que depois do reforço você aprendeu mais? 

- Eu acho que não mudou muito. 

- Por causa que eles não tentaram, não se esforçaram, senão melhoravam. 

 

P. Será que tem criança que se esforça e não consegue melhorar? 

- Tem. (José Gervásio responde imediatamente). 

P. Você é assim? 

- Sou. Me esforço, mas já fiz reforço 4 vezes. Na 1
a
, na 2

a
, na 3

a
 e na 4

a
. Todo ano faço 

reforço. 

P. Porque será que acontece isso? 

- Não sei. 

(Daniel  ri. Eu pergunto: Você acha engraçado isso – O José ter feito reforço 4 vezes? 

O aluno fica encabulado e não responde ) 

 

P. Outra pergunta: Você acha que sua professora o considera um bom ou mau aluno? 

-   Mau 

-  A professora acha que é mau, por isso manda pro reforço.  

- Se fosse bom aluno ela não mandava.  

- Quem é maior esperto ela não manda. Quem sabe menos e quer aprender mais elas 

mandam pro reforço. 

P. Você é bom ou mau aluno, Carlos? 

- Bom 

(Os alunos riem e contradizem Carlos. Daniel diz: Até parece) 
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- Ele é o maior atentado. (Alunos comentam sobre um colega).  

P. Como assim atentado? 

- Bagunceiro. Ele é muito bagunceiro.  

(Obs. Estes comentários eram feitos sobre Carlos.).  

 

P. Quem é bagunceiro vai pro reforço? 

- Ele vai quase todo dia pra diretoria. 

(Percebo muita crítica em relação a Carlos e interrompo) 

 

P. Outra pergunta: E você, acha que é bom ou mau aluno? 

- Sou mau (Daniel) 

P. Porque você acha isso? 

(Demora a responder.) 

P. O que você faz que é coisa de mau aluno? 

- Corro e brinco (Daniel) 

P. Mas correr e brincar é coisa de mau aluno? Criança não gosta de correr e brincar? 

- É 

E os outros? O que acham? 

Vários respondem que são bons alunos. 

 

P. O que vocês acham que é ser bom aluno? O que faz o bom aluno? 

- Fazer lição 

- Ajudar as pessoas 

- Obedecer a professora 

- Respeitar as pessoas 

- Ficar quieto 

- Não conversar 

- Ficar quietinho na sala de aula. 

 

P. Tem gente que fica quietinho e não consegue aprender? 

- Não 

P. Todo mundo que fica bem quietinho aprende? 

- Não, tem gente que fica quieto e não aprende. Alguns aprende outros não. 

 

P. Tem gente que fica quieto, é bom aluno e não consegue aprender? Esse é bom ou mau 

aluno? 

(Os alunos ficam pensativos, mas não conseguem dar uma resposta.  

Somos interrompidos pela voz da coordenadora pelo sistema de comunicação interna – recado 

a duas professoras da 1
a
 e 2

a
 série. Ficamos aguardando terminar a fala para continuarmos. ) 

 

P. Outra pergunta? Você gostava da sala de Reforço? 

- Eu gostava. 

P. Por quê? 

- Era legal. Aprendia a ler e escrever 

P. Você aprendeu a ler e escrever depois do Reforço? 

- Eu não, mas às vezes eu consigo escrever um pouco de ditado na minha casa. (Outro 

aluno comenta). Consigo na escola também. 

Várias crianças dizem que gostavam, mas não conseguem responder por que. 
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(Pergunto os nomes das professoras. A maioria dos alunos era aluno da professora Célia. Um 

aluno comenta: Ela briga sempre.) 

- Quem conversa, ela briga. Quem fica quieto na lição pode conversar um pouquinho. 

P. Vocês acham que isso é bom ou ruim? 

- É bom, porque conversar é bom, mas se conversar na hora da lição atrapalha o colega. 

 

Carlos: Eu acho que é ruim 

P. Por quê? 

Carlos: Conversar é bom. 

 

P. E os outros que não responderam, gostavam da sala de reforço ou não? 

 

Carlos: Eu acho que é ruim. Eu não porque eu quero ir pra uma outra escola que é melhor que 

essa aqui. 

 

Obs. Os alunos respondem: Ele quer mudar pra outra porque lá ganha leite e ganha roupa, 

uniforme, ganha material, ganha tudo. Aqui não, nós tem que comprar. Lá tem bolsa família. 

Riem dele e ele diz: Quero ganhar leite pros meus irmãos, tá? Mas não é por isso que vou pra 

lá. 

Vários falam por ele. Peço que o deixem falar 

Daniel Oliveira diz: Uns alunos fugiam do reforço. O Carlos e o Luis fugia do reforço. 

 

Carlos: Eu fui expulso do reforço porque fugi.  

 

José Gervásio: A hora do Reforço era 11 e meia e ele chegou lá faltava um minuto pra acabar 

a aula. Aí expulsaram ele. 

-  

P. Última pergunta antes de dar o papel pra vocês fazerem o desenho: O que a sua professora 

costuma falar sobre você. Coisas que ela repete pra você. 

 

- Pra fazer a lição. 

- Faz lição, faz lição, faz lição. 

- Faz as continha. 

- É pra trazer a lição todo dia. 

 

P. E o que ela fala pra mãe de vocês? 

- Fala que a gente faz bagunça 

- Eles têm telefone de todo mundo lá na diretoria. Eles chama nossa mãe quando a gente 

ta bagunçando. 

- Meu pai só veio um dia, a mãe do Carlos vem todo dia. 

 

P. Vocês vão desenhar alguma cena da sala de reforço. Não é pra fazer igual, cada um faz o 

seu. Depois que desenhar você deve escrever alguma coisa que a profa  esteja falando. Se 

você não souber escrever eu ajudo. 

A surpresa ( eu tinha dito que teriam uma surpresa) é o seguinte: eu vou dar um lápis, uma 

caixa de lápis de cera e uma borracha pra cada um. 

 

Carlos esconde uma caixa de lápis. O colega o chama de ladrão. Eu digo: Não é ladrão, ele só 

tava brincando. Ladrão não devolve. Já viu ladrão devolver o que pegou? 

 



APÊNDICE D  44 

Obs. Por várias vezes tenho que chamar a atenção de Carlos. Passa o apagador cheio de giz no 

colega, bate em outro, etc. Diz que não quer desenhar o reforço. Peço que desenhe alguma 

coisa sobre a escola. 

 

Um aluno diz: O Carlos não vai ganhar surpresa porque quer só leite (O tempo todo tentam 

ridicularizar Carlos por causa da questão do leite. Eu tenho que intervir a todo momento.) 

 

P. O que vocês acham da escola? Gostam da escola?  

 

- Gosto. 

Carlos: Eu não gosto, mas tem que estudar. 

 

P. Se não estudar o que acontece?  

- Vira ladrão (outro aluno responde). 

 

Carlos: Minha mãe disse que eu vou ficar só mais um pouco aqui e depois vou prá outra 

escola. Não gosto daqui. 

 

(Obs. Vou ajudando, soletrando e ajudando para que escrevam o que querem. 

Em determinado momento Carlos diz a letra que o colega deve escrever para formar a palavra 

Faca.) 

Um outro diz: Olha o Carlos, sabe escrever! (Mostrando admiração) 

Eu digo: Isso mesmo, ele sabe.  

 

(José e Carlos atrapalham os colegas brincando, provocando um ao outro e brigando. 

Intervenho várias vezes. Um aluno diz: É melhor chamar a dona Maria.) 

Digo: Não, resolvo eu mesma com vocês, não é preciso chamar ninguém. 

 

Alguém diz: Vou escrever eu aprendi muito no reforço. 

 

Carlos diz: E eu não aprendi nada. 

 

Jane termina o desenho, me entrega e agradece pelos lápis.  

 

Alguém comenta: Olha que inteligente, já acabou. (Referindo-se a Jane). 

Eu digo: É mesmo, todos aqui são inteligentes. 

Daniel Oliveira responde: São nada. Eu sou burro. 

 

P. Porque você acha isso? 

Daniel: ainda não aprendi 

 

José Gervásio: Eu sou o pior. 

 

P. Por quê acha que é o pior? 

 

Um colega responde: ele já repetiu duas vezes 

José Gervásio corrige: Uma vez eu repeti. 

 

(Elogio os desenhos. Preciso incentivar muito algumas crianças a escreverem. Dizem não 

saber o que pôr. 
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Pergunto se todos sabem escrever o nome. Respondem que sim, peço que todos ponham o 

nome no desenho). 

 

Denis: Vou escrever o meu nome na lousa. 

 

P. O que vocês mais gostam da escola? 

- Da professora 

- De ficar em casa. Na escola gosto só de física (educação física) e de informática 

(Carlos) 

-  Ele gosta de dormir. Ele só dorme na sala. (José Gervásio fala sobre um colega). 

 

Agradeço às crianças. Elas pedem para ouvir o que foi gravado. Ouvem uma parte depois se 

desinteressam. 

Agradecem os lápis, cada um dos alunos me abraça e sai. 

 


