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APÊNDICE E - Exemplos de eixos de análise a partir das observações participantes 

 

INTERAÇÃO ALUNOS_APRENDIZAGEM 

 

Cena 1 (R1) Tais (são 3 cenas – embora se encaixem na categoria relação professor – aluno, 

relacionam-se também à categoria aluno_aprendizagem) DÚVIDA  

Uma aluna (Telma) diz estar sem a folha para a tarefa. Avisa a profa, que diz: “Pois é meu 

amor, vamos ver se tenho mais alguma.” 

Quinze minutos depois de a aula ter começado a profa vai à carteira de Telma, a aluna que 

estava sem a folha no começo. Ela só tinha escrito o nome. A profa pede que ela cante a 

primeira frase da música. A criança canta e, em seguida escreve a letra C. 

A profa diz que está errado. A criança canta: “Cesta rua, cesta rua fosse minha . . .”A profa 

diz: “Não é C , é S.”A aluna canta: “Eu mandava, eu mandava ela brilhar”.(Em lugar de 

“ladrilhar.”)A profa lhe dá atenção por alguns minutos e, então diz a ela: “Senta direito. Não 

tenha vergonha porque você é grande. Você é grande, mas não é duas.” (A aluna é bem mais 

alta e desenvolvida que os demais. Deve ser a mais velha da turma). “Eu já disse que você 

tem das 8:30h às 11:30h pra brincar. Aqui é pra trabalhar, nada de brincadeira.” 

O olhar de Telma é vago e ela parece distante dali... Em determinado momento chama a 

profa, mas esta não a ouve. Fica sem fazer nada, olhando... 

(Esta aluna dá a impressão de já ter desistido. Parece tão excluída da situação de 

aprendizagem... Sem material, sem aprender, sem postura, sem idade para estar ali. O que 

estaria pensando quando tinha o olhar tão vago?) 

Cena 2(R2) 

Profa: “Eliel, deixe eu ver sua lição.” Olha a folha do aluno e diz: “Eliel, Eliel...”O garoto diz: 

“To fazendo o que posso.”Profa: “ E é isso que você pode fazer ? Desenho?” Eliel consegue  

ler um pouco , com bastante dificuldade. A profa diz: “ Tá vendo como você já está 

memorizando ?”O garoto “lê” (diz a frase da música que decorou. Quase nem olha pra o 

papel)A profa diz: “Ta vendo ? Você já está melhorando. Só falta soltar esse nó aí de dentro. 

(Aperta levemente o peito do garoto). Um outro aluno que está sentado perto de Eliel diz: 

“Solte seu coração para aprender !” 

“Tô fazendo o que posso...”  Só posso desenhar com 9 anos! Será mesmo falta de vontade, de 

empenho, de interesse? Como terá sido produzida esta “incompetência”? O que fará este 

menino tentar fugir desta situação tão difícil? 

Cena 3 (R2) 
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O tempo passa . . . Alguns tiveram a atenção da profa, outros não escreveram nada. Toca o 

sinal de saída. Um menino olha para cima, faz um gesto de prece com as mãos e diz: “Muito 

obrigado, muito obrigado! 

 (Como se estivesse orando, agradecendo pelo fim da aula de Reforço! A impressão era de 

que se sentiam aliviados quando a aula de recuperação acabava. O custo era alto, e o benefício 

parecia muito escasso. Houve aulas em que alguns alunos não cumpriram nenhuma tarefa. Só 

esperaram o tempo passar...) 

Cena 4 (R3) 

Um garoto ajuda indicando a letra que deve ser escrita pela dupla que está atrás dele. Diz: 

“Viu como já sei escrever? Não preciso de Reforço!” 

(associação direta entre aprender e sair do reforço) 

Cena 5(R3) 

O garoto que havia dito não precisar de reforço vai à lousa e  escreve: C   Ç  S. Pergunta a 

duas colegas: “ Com qual começa a palavra lingüiça ?” As meninas erram. Ele diz: “Eu sei, é 

o Ç. Acertei!” 

(Novamente as disputas se revelando...) 

Cena 6(R3) 

As crianças conversam entre elas, tentando compor juntas as redações. Algumas estão bem 

atentas, escrevem, apagam, indicam estar pensando. Outras brincam, conversam, atiram giz. 

Desenham na lousa. À medida que querem escrever palavras que não sabem, perguntam e a 

profa escreve (com letra cursiva na lousa). 

(Os alunos partilharem dos momentos de aprendizagem é muito importante, pois os mais 

hábeis podem auxiliar os outros ( Vigotski). Um problema, porém, que ocorria era quando 

alunos ensinavam errado  aos colegas, sem que a professora conseguisse supervisionar. Às 

vezes, copiavam tarefas cheias de erros uns dos outros.) 

Cena 7 (R3) 

A todo o momento os alunos solicitam a profa para irem ao banheiro. Ela permite num 

sistema de revezamento. A freqüência de idas ao banheiro é muito grande. 

(O que isto pode significar?) 

Cena 8(R3) 

Vários alunos demonstram cansaço (debruçam-se sobre a carteira, bocejam, distraem-se). 

(Já ficaram mais de 4 horas na sala regular, tentando aprender, ali estão novamente em sala de 

aula.  Mais uma vez pode-se pensar na relação custo/benefício.) 

Cena 9 (R4) 
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Uma aluna me diz: “Minha mãe mandou eu ir pra casa da minha amiga, mas eu não fui 

porque não posso ter mais falta aqui no Reforço.” 

(Criança, muitas vezes,  tidas como irresponsáveis,  decidem ficar na aula de Recuperação) 

Cena 10(R4) 

Alguns alunos escrevem com a folha encostada na parede, outros no chão, alguns nas 

carteiras. Outros não escrevem. 

(Sempre há nas aulas algum ou alguns alunos que nada fazem, só ficam na sala, sem qualquer 

envolvimento com a aprendizagem. A indisciplina e a falta de regras acaba prejudicando 

aqueles que já têm mais dificuldade. São eles que desistem durante a aula.) 

Cena 11 (R4) 

Uma aluna olha na janela e fica feliz por ver que a perua do transporte escolar já chegou. 

(Várias vezes as crianças indicam alegria no final da aula. Interessante que tanto professoras, 

como mães e os próprios alunos dizem que gostam das aulas de recuperação. Será?) 

Cena 12 ( R5) 

A revista de José é outra (diferente da que os alunos estão lendo e comentando. é mais antiga 

pois a capa refere-se ao Natal. O aluno fica olhando fixamente para a capa de sua revista, por 

muito tempo. Ele está na 4
a
 série e não sabe ler. A profa o chama de Gervásio. Aproximo-me 

e pergunto seu nome. Responde José. Ponho minha cadeira ao lado de sua carteira e começo a 

conversar um pouco com ele. A primeira coisa que ele me diz: “Não sei ler.” 

(Sua identidade vai se constituindo na escola como aquele que não sabe ler.) 

Cena 13 (R5) 

As crianças interagem bem, conversam entre si, às vezes brigam para disputar a mesma letra. 

A maioria consegue escrever copiando da revista e formando palavras. Todos parecem 

envolvidos e interessados. A profa olha para mim e diz: “É tão difícil, você está vendo? “ Eu 

digo a ela: “ É, mas hoje eles produziram bastante.” A profa: “É, mas dá muito mais trabalho 

ir passando um  por um.” 

(Em algumas situações a interação entre os alunos para conseguir aprender a ler era bastante 

produtiva. Uns ajudavam aos outros. Incentivavam-se mutuamente quando acertavam. Nem 

sempre a profa percebia isto) 

Cena 14 (R7) 

Logo que entramos uma aluna me pergunta: “O que você faz aqui?” Respondo: “Quero 

conhecer vocês e saber como é a classe de reforço.” Ela: “É uma classe de bagunceiro que não 

aprendem!” A colega que está ao lado diz: “Aqui ninguém faz lição, só bagunça.” Eu digo: 

“Não é verdade, vi vocês fazendo lição na última vez que vim.” Ela sorri. 
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(A bagunça substituindo a lição Concepção que os alunos têm de si próprios.Mais uma vez 

tento contradizê-los quando referem-se a sim mesmos como incapazes. Novamente o sorriso 

aparece depois deste reconhecimento. Assim vai se configurando minha Observação 

Participante.) 

A aluna que havia dito que na classe só tem bagunça me olha e diz: “Tá vendo ? Só tem 

bagunça aqui!” 

Cena 15 (R7) 

A profa passa, então 10 minutos dando um “sermão” sobre a importância do esforço e 

colaboração deles, uma vez que ela está fazendo sua parte. Só então começa a aula.  A profa 

distribui uma folha com exercício e pede que escrevam uma canção de ninar. Dá dois 

exemplos: Boi da cara preta e Nana nenê. Enquanto ela explica a tarefa... Uma aluna joga o 

estojo para cima, pega e continua jogando, outro chupa pirulito, 3 alunos escrevem na lousa. 

(Total brincadeira e desatenção). A profa novamente chama a atenção, mas as crianças não 

atendem. 

(Muita indisciplina e desinteresse dos alunos. Qual a intenção de discutir canções de ninar 

com estes alunos?  Quase todos têm mais de 9 ou 10 anos!! A indisciplina precisa ser vista 

como resposta a algo desinteressante e fora da realidade deles. Não se pode olhar somente a 

falta de esforço, é preciso que se pergunte porque não se esforçam) 

Cena 16 (R7) 

Chego às 11:20h na escola e fico no pátio até o horário da aula. Os alunos do Reforço ficam 

no pátio brincando por 10 minutos. 

(Na prática não iam sempre direto para a sala do Reforço, como havia sido dito. Ainda bem!) 

Cena 17 (R7) 

A profa vai chamando alguns alunos individualmente em sua mesa e auxiliando na lição. Os 

que já tinham terminado ontem a lição da canção de ninar, escreveram a frase Hoje escovei os 

dentes  e ficam sem nada para fazer. Jogam bola no fundo da classe, correm, brincam, brigam, 

etc.  

( Muito tempo desperdiçado!) 

Cena 18 (R7) 

Um menino abre a porta e vê que os outros já estão saindo. Avisa a classe e, antes da profa 

dizer que a aula acabou, a maioria já está lá fora. 

(A saída é, quase sempre imediata. Parece que “libertam-se” de lá.  Tenho a impressão de que 

não vêem a chora de ir embora. Geralmente não se despedem da profa. 

Cena 19 (R8) 
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Paulo não trouxe lápis. Não gosto do Reforço, mesmo que tivesse lápis não ia fazer a lição. 

Eu lhe digo: “Quer que eu consiga um lápis emprestado? Não é ruim ficar sem fazer nada?” 

Ele reponde; “É que tenho sinusite e fico  com muita dor de cabeça.”  

(Penso que ele não percebeu que eu o ouvi dizer que não gostava do reforço e não faria a 

lição. As doenças são várias vezes mencionadas pelos alunos como impeditivos de aprender 

no reforço – Medicalização já assumida por eles A falta de material também é tida como 

justificativa para não fazer as lições ) 

Cena 20 (R8) 

Os alunos competem entre eles para ver quem é capaz de ler. Uma aluna escreve seu nome na 

carteira e pede a Paulo para ler. Ele não consegue e, então ela diz: “Viu, não sabe ler. Burro, 

não sabe ler!” (Interessante que ela também não consegue ler outras palavras. Leu o próprio 

nome). Ele responde: “É que eu tenho dor de cabeça porque tenho sinusite, viu?” 

(Novamente a doença justificando o não aprendizado) 

Cena 21 (R8) 

Andréia, outra aluna, diz ao colega Breno que ele faltava e fugia da escola até a Dna Maria 

pegá-lo. Ele: “Eu ficava doente por isso não vinha.” Ela: “Sei. Você não ficava doente tantos 

dias, você fugia.”Ele: “Ta, fugia, mas agora venho!” 

(Doenças – dor de cabeça, sinusite, braço ou perna quebrada- motivos para justificar o não 

aprendizado – sempre nelas. Fugia, mas agora venho e o resultado?  Será que o final da frase 

poderia ser : agora venho e continuo não aprendendo?) 

Cena 22(R8) 

Andréia não faz nenhuma atividade de leitura e escrita durante muito tempo. Brinca, fingindo 

que também está com dor de cabeça. Fica muito brava quando a profa a chama para fazer a 

lição em sua mesa. Ana insistia muito para que esta aluna fizesse a lição. Ficam muito tempo 

juntas, Andréia  escreve algumas palavras. 

(Fingem doença para não fazer a lição. A produção de leitura e escrita parecem, de fato, 

doloridas!) 

Cena 23 (R8) 

José e Mauro ficam olhando na janela para ver quando as mães chegam. Vão anunciando a 

chegada das mães dos colegas. 

(Anunciam com alegria a hora de ir embora. A ansiosa espera pelo momento de sair da sala de 

recuperação) 

Cena 24 (R8) 
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Paulo pega a folha de Breno, pede emprestado um lápis de outra colega e copia a lição de 

Breno (que não está escrita corretamente. Escreveu várias letras unidas, sem conseguir formar 

uma palavra completa. (Poderíamos supor que está na fase chamada Silábica, por Emília 

Ferreiro).Paulo copia tudo e diz: “Pronto, acabei a lição.” A profa não vê. 

(Missão cumprida! Lição feita! O que isto significa em termos de aprendizagem pouco 

importa. Se está correta ou errada, tanto faz. O que vale é que fiz uma lição. Isto me lembra a 

relação entre o estabelecimento das políticas públicas e o resultado das mesmas.  Pronto, aí 

está a classe de recuperação. Missão cumprida!O Parece que o resultado em termos de 

aprendizagem destas crianças pouco importa.) 

Cena 25(R9) 

Os alunos estão descendo a escada para irem embora. Uma profa diz: “Quem é do reforço já 

vai para o banco.” Vários alunos saem da fila e sentam num banco no pátio. 

(Alunos de reforço! Da fila para o banco, do banco para a sala de reforço. Um pequeno 

intervalo faria muito bem a estas crianças.) 

Cena 26(R9) 

Recitam um verso (de Natal ?) que haviam decorado no dia anterior: Borboleta pequenina, 

saia fora do rosal. Venha ver quanta alegria, hoje é noite de natal. Eu sou uma borboleta. 

Pequenina e feiticeira. Ando no meio das flores. Procurando quem me queira. 

(Fico pensando como este texto é sem significado nem sentido!) 

Cena 27 (R9) 

Um grupo de alunos passou bastante tempo trabalhando com as letras , lendo na lousa,  

tentando montar as palavras e copiando. Quando a profa vem, um deles está brincando. Ela dá 

uma bronca em todos  e diz: “Vocês não têm jeito, mesmo! Hoje eu tenho testemunha  ( e 

olha para mim!). Ontem eu estava sozinha e ninguém ia acreditar no que vocês fazem, mas 

hoje tenho testemunha! 

(Novamente o brincar em sala com os materiais feitos para escrever. Será que os alunos não 

se dão um tempo de distração porque não estão suportando a carga de tensão de tentar, tentar, 

sem conseguir resultado? Não seria esta uma maneira de manter a sanidade?) 

Cena 28 (R9) 

Passam o resto do tempo repetindo o verso. Uma aluna sempre fala Percurando em lugar de 

Procurando. No início a profa corrige, depois fica muito brava com a aluna. Bate o sinal e 

todos vão embora.  

(Saio pensando: passaram todo o tempo decorando algo sem qualquer explicação e sem 

nenhum sentido! Tempo preciosos de aprendizagem gasto em memorização vazia de sentido!) 
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Cena 29 (R10) 

Um aluno chamado Pedro deita-se na carteira, não escreveu nem o nome na folha. A profa 

diz: “Este menino não tem jeito mesmo, nem a mãe ajuda. Se a mãe não ajuda, não adianta. 

Veio de óculos, agora não vem mais.” Pedro: “Roubaram”. Ele já havia dito isso em uma 

outra aula. Ele passa o tempo todo brincando com o lápis, no chão. É um menino bem 

pequeno, está na 1
a
 série. Aproximo-me e ele diz que levou um soco na hora do recreio e que 

está com dor de barriga. O lápis não está apontado. Consigo um apontador emprestado. 

Incentivo-o a escrever algumas palavras. Depois de insistência, escreve: O F A – diz: 

borboleta O Q A – diz: pequenina. A profa olha o que ele escreveu e diz: “No Pedro nem dou 

mais bronca. Ele não tem jeito, mesmo 

(O brincar em lugar de aprender. Novamente a dor de barriga como justificativa para não 

fazer a tarefa. O que ele escreve não é sequer percebido pela profa.  As concepções de Emilia 

Ferreiro  (ensinada no curso Letra e Vida) apontariam que o aluno está na fase  silábica. 

Como não há sustentação teórica para as ações da profa, ela nem nota isto e desconsidera a 

escrita do aluno) 

Cena 30 (R11) 

Converso com Sebastiana, uma aluna do reforço. Quando vai pôr a data ela diz: “pensei que 

hoje era dia 15, não 16.  Eu digo: “15 de novembro foi ontem, lembra que foi feriado? É o dia 

da Proclamação da República.” Sebastiana: “Conheço um lugar que chama República. Já fui 

lá. Tem um ponto  de ônibus e uma praça. Eu: “Esta praça tem o nome de um fato importante 

que aconteceu no Brasil há muito tempo. Sebastiana: “Ah!”(Indica admiração). 

(Fico pensando que uma menina de 10 anos, aluna da 4
a
 série não sabe o que é República. 

Direito de acesso ao conhecimento construído e aos fatos do pais que ela sequer sabe serem 

direitos seus) 

Cena 31 (R11) 

Sebastiana parecia alegre e falante até que a folha da tarefa foi colocada em sua mesa. Fica 

quieta, não conversa mais, nem faz a tarefa. Pergunto se não vai escrever, diz que não 

consegue. Nem tenta. 

(A relação destas crianças com a aprendizagem já está atravessada pelo fracasso. Atrevo-me a 

pensar que parece envergonhada por não saber escrever.) 

Cena 32 (R11) 

Joelma escreve sobre o aniversário dos sonhos. Cita brigadeiros, bolo de chocolate, balões e a 

presença de toda a família do Brasil, queria que os que moram na Bahia (escreve baia) 

viessem. Joyce vai à lousa e escreve: “EU NÃO” A profa manda que ela sente-se, ela apaga o 
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que escreveu, mas não senta. Pergunto: “Eu não ? O quê?” Volta para a lousa e escreve: “EU 

NÃO VOU BRICAR COM NINGAN E NÃO VOU BRIGAR COM NINGAN E VOU 

RESPEITA A PROFESSORA. MINHA PROFESSORA DO CORRASÃO.” Eu digo: “Gostei 

do que você escreveu.” Joyce sorri.   

(Continuo me perguntando qual o sentido deste tema  que revela novamente as faltas destas 

crianças. Aniversário dos sonhos! 

Não brigar e respeitar a profa são metas muito presentes nestas salas.  Ações que eles não 

devem ter, mas que a escola tem como eles. 

O sorriso de Joelma ocorreu sempre nas situações em que eu elogiava alguma atitude sua. 

Coisa muito rara no cotidiano das aulas de recuperação. Ela é uma menina com um olhar 

muito triste.) 

Cena 33 (R11) 

Sebastiana passa a aula toda sem escrever nada. Às 18:30h resolve ir para a lousa e escreve: 

EU TE AMO PROFA ANA. 

Eu a elogio. Ela me dá um abraço e sorri. 

(O tempo escorrendo pelos dedos durante o tempo de aula. Muitas vezes houve  situações em 

que alguns alunos não escreveram NADA em todo o tempo passado na sala de recuperação). 

Cena 34 (R12) 

Um aluno rasga uma ponta da folha da tarefa e joga fora. Um panorama da sala: alguns  

escrevem na lousa, uma aluna passa baton, alguns jogam o lápis um no outro, outros xingam, 

dois alunos jogam bola de papel, alguém elogia a profa:  “Tá bonita, toda de azul!” 

(Parece uma caricatura do que se pretendia com a classe de recuperação. Mais uma vez me 

pergunto: recuperando o quê? Reforçando o quê?) 

Cena 35 (R12) 

Começam a escrever a carta a Papai Noel. Nilson diz: “Eu não acredito em Papai Noel  desde 

pequenininho (afinal, com 11 anos, quem acredita?”) Davi: “Vou pedir uma mansão (escreve 

MANSAM). Nilson diz: “Vai deixar Papai Noel pobre.” Davi: “Ele nem existe!” 

(A escola parece desconsiderar o desenvolvimento físico e psicológico destes alunos que não 

se desenvolvem a  contento no processo de leitura e escrita. Continuam sendo tratados como 

crianças, mesmo sendo adolescentes.  Contradição:  são tratados como crianças que escrevem 

ao Papai Noel, mas são lembrados que já são maiores do que os demais, lembrados de que já 

cresceram. ) 

Cena 36 (R 12) 
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Nilson e Davi já tinham terminado a lição e peço que agradeçam a Léia e devolvam os lápis. 

Eles prontamente o fazem, embora fique claro que não é habitual este tipo de atitude 

(agradecimento). Chamo Nilson para uma conversa. “O que acha da classe de reforço?”, 

pergunto. “Legal por causa dos amigos. Este, aquele ( aponta dois colegas). “To falando sobre 

o que você faz, o que aprende”. “É muito chato. Ela (profa) dá uma lição, às vezes não faço 

porque não to a fim. Quando faço acabo logo e não tenho nada pra fazer. Melhor brincar né?” 

 ( O ganho social do reforço ( amigos). A negativa  deliberada  de não atender às solicitações 

da Profa. O tempo livre usado para brincar. Melhor brincar, né?) 

Cena 37 (R12) 

Na lousa uma aluna escreve: FELIS NETAO 

(Muitas coisas erradas eram escritas na lousa, enquanto a profa estava dando assistência 

individual aos alunos em sua mesa. Qual seria o efeito de tanta coisa escrita errada na lousa ? 

Afinal, lousa não é o espaço do modelo do que deve ser feito? ) 

Cena 39 (R12) 

Alguém escreve na lousa: BICICRETA DI RODILHAS  

(Bicicleta de rodinhas? Em várias ocasiões aquilo que era escrito na lousa era copiado por 

alguns alunos. Neste dia ninguém copiou, mas esta era uma possibilidade A memorização de 

palavras escritas de forma errada poderia atrapalhar ainda mais o processo de ensino-

aprendizagem) 

Cena 39 (R12) 

Um aluno e uma aluna me chamam para dizer que um colega não sabe escrever (apontam para 

um garoto muito franzino e tímido que está sentado na carteira da frente). A menina diz: “Ele 

não sabe nem quanto é 2 + 2” Pergunto a ele: “Cadê sua folha de lição ?”A menina diz: “Ele 

esconde pra não fazer.” Acho a folha no vão da carteira, dou a ele, mas não faz nada até o 

final da aula. 

(Criam estratégias, sejam doenças, falta de material ou de tarefa – o fim: não participar da 

execução das tarefas. As experiências de fracasso  na escola já teriam anestesiado estas 

crianças?) 

Cena 40 (R13) 

Ficam muito tempo conversando ( De um lado as duas profas  e do outro o grupo de crianças). 

Fizeram apenas uma tarefa durante a aula toda de Reforço. Toca o sinal 

(A impressão que tenho é de que vários ficaram esperando o tempo passar. E o tempo vai 

passando . . . E eles não aprendem...) 
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INTERAÇÃO ALUNOS_ALUNOS 

 

Quando os alunos fazem comentários a respeito uns dos outros, em especial sobre a 

aprendizagem. 

 

Cena 1( R2) 

A profa chama um aluno e pede para que leia o que escreveu. Há muitas letras juntas que não 

compõem palavras. O aluno não consegue e ela pede que se sente. Chama um outro e pede 

que leia para mim. O menino tenta, não consegue e diz: “ Não dá pra ler isso”.Ela ri, o garoto 

também. Ele pega a folha e volta para a sua carteira. O colega que senta perto dele diz: “Só 

ele entende o que escreve ! !”. A Profa ri.” 

(Vi muitas vezes comentários entre os alunos sobre suas dificuldades. Interessante que todos 

estavam lá por terem dificuldade, mas eles se ofendem e ridicularizam uns aos outros a este 

respeito. Várias vezes vi a profa rir diante da gozação entre os alunos por não saberem 

escrever ou ler) 

 

Cena 2(R2) 

Profa: “Eliel, deixe eu ver sua lição.” Olha a folha do aluno e diz: “Eliel, Eliel ...”O garoto 

diz: “To fazendo o que posso.”Profa: “ E é isso que você pode fazer ? Desenho?” Eliel 

consegue  ler um pouco , com bastante dificuldade.A profa diz: “ Tá vendo como você já está 

memorizando ?”O garoto “lê” (diz a frase da música que decorou. Quase nem olha pra o 

papel)A profa diz: “Ta vendo ? Você já está melhorando. Só falta soltar esse nó aí de dentro. 

(Aperta levemente o peito do garoto). Um outro aluno que está sentado perto de Eliel diz: 

“Solte seu coração para aprender !” 

(Que sábia esta palavra do colega, com o coração preso, amarrado, com nó, não há mesmo 

quem aprenda. A importância da afetividade na aprendizagem) 

Cena 3(R3) 

Um garoto ajuda indicando a letra que deve ser escrita pela dupla que está atrás dele. Diz: 

“Viu como já sei escrever? Não preciso de Reforço!” 

(Várias vezes enquanto estive nas salas de recuperação presenciei os alunos tentando ajudar 

uns aos outros em relação à leitura e escrita.) 

Cena 4(R3) 
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A profa escreve uma palavra na lousa e solicita que um dos alunos leia. Ele fala a palavra. 

Uma colega diz: “Não adianta, ele  não consegue ler. Só falou porque era porque nós falamos 

e ele ouviu. 

(Interessante a cobrança que os alunos exercem uns aos outros em relação à aprendizagem. 

Alguns não sabem ler, mas ridicularizam os colegas por este motivo) 

Cena 5 (R3) 

Há um recado na lousa: 

Comunicado  

6
a
 feira (29/09/2006) NÃO HAVERÁ AULA. A escola foi solicitada pelo T R E (Eleições 

– 2006) 

Uma aluna diz: “Eu já sei ler.” A colega que está sentada junto dela diz: “Então leia o que está 

na lousa.” A outra olha atentamente para a lousa, movimenta os lábios, tentando ler. Depois 

diz: “Eu já li, mas não quero falar o que é.” 

(Eles parecem disputar entre os colegas sobre a possibilidade da leitura. O constrangimento 

diante dos colegas leva à mentira, para não ter que admitir o seu não saber. A vergonha por 

não saber ler parece permear as relações, mesmo daqueles que são amigos na classe. Ficam 

tentando disfarçar o seu não saber. Que desgaste emocional isto deve trazer!) 

 

Cena 6 (R4) 

Mauro e alguns meninos falam que Joelma namora o Felipe. Ela vai para um canto e começa 

a chorar. A  profa conversa com cada um deles, pedem desculpas a Joelma. Mauro diz: 

“Coitada dela, deve ter ficado triste.” 

(Joelma é uma criança que se  irrita e freqüentemente “emburra”, vai para baixo da mesa., 

chora, xinga os colegas. Parece ter bastante dificuldade quanto às relações interpessoais, 

entretanto consegue escrever bilhete dizendo que ama a profa e estabelece um bom vínculo 

comigo, chegando a me abraçar e beijar. A CP me diz para não me aproximar muito pois ela 

está “cheia de piolhos”.Mauro revela-se uma criança sensível e solidária) 

Cena 7 (R6) 

Eliel bate em um colega, que começa a chorar.. Este aluno é maior que os demais. A profa 

disse que ele é muito grande para estar nesta sala. A profa ameaça tira-lo da sala. Diz: “Ontem 

pus separado, hoje ponho pra fora!” 

(Os alunos maiores agridem os colegas menores. Alunos agressores ou agredidos por um 

sistema que lhes aponta todo dia que não deveriam estar ali, pois são maiores que os demais) 

Cena 8 (R6) 
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Estão trabalhando em pequenos grupos, embora a instrução tenha sido duplas. (As carteiras 

ficam muito perto e acabam formando pequenos grupinhos de alunos) Um grupo de 5 

meninos forma com as letras móveis todas as palavras e frases da capa da revista. Eliel lidera, 

pede que os meninos vão buscar em outros grupos as letras que estão faltando. Montam 

corretamente algumas palavras e frases. Eu me aproximo e elogio Eliel. Ele diz: “Não fui só 

eu. Foi eu e eles.” 

(Eliel  é maior que os outros, bateu num colega, mas é alguém muito ético e solidário. 

Verdadeiro líder, não aceita o elogio só para ele, divide a honra de ter conseguido escrever 

com os colegas. Interessante discutir isto à luz de Vigotski: “não fui só eu foi eu e eles.” 

Cena 9 (R8) 

Andréia, outra aluna, diz ao colega que ele faltava e fugia da escola até a Dna Maria pegá-lo. 

Ele: “Eu ficava doente por isso não vinha.” Ela: “Sei. Você não ficava doente tantos dias, 

você fugia.”Ele: “Ta, fugia, mas agora venho!” 

(Cobranças e acusações entre as crianças sobre fugas da sala de reforço) 

Cena 10 (R12) 

Um aluno e uma aluna me chamam para dizer que um colega não sabe escrever (apontam para 

um garoto muito franzino e tímido que está sentado na carteira da frente). A menina diz: “Ele 

não sabe nem quanto é 2 + 2” Pergunto a ele: “Cadê sua folha de lição ?”  A menina diz: “Ele 

esconde pra não fazer.” Acho a folha no vão da carteira, dou a ele, mas não faz nada até o 

final da aula. 

(Mais cobranças, comparações e “estratégias de fuga da tarefa”. Mais tempo perdido sem  

ocorrer aprendizagem.) 

Cena 11 (R12) 

Duas meninas brigam. A profa está ajudando um aluno em sua mesa e não percebe. Uma 

aluna  bate na outra. Aproximo-me e peço para não brigarem. Elas atendem. Estão sem fazer 

nenhuma lição. 

(A falta de atividades coletivas trazia muitos prejuízos, inclusive sociais, uma vez que a profa 

não podia aproveitar os fatos que ocorriam para transformá-los em oportunidades de 

aprendizado, simplesmente porque enquanto ela estava com alguma criança em sua mesa, não 

podia ver tudo o que estava ocorrendo na sala). 

Cena 12 (R13) 

Uma outra profa entra na sala e começa a conversar com a profa Ana. Um grupinho de alunos 

que estavam próximos da mesa da profa começam a conversar.  Alguém diz a Sebastiana que 

ela é da favela. Paulo diz que isso não é ruim As crianças conversam sobre ter orgulho de 
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morar na favela. “Lá é da hora!”, é o comentário de um deles. Passam a falar sobre a 

ocupação dos pais: “Meu pai é muito trabalhador. Ele trabalha pondo  uns pastel bem grande 

para fritar. Leva no carro e entrega em muitos lugares.” “O meu trabalha num prédio.” 

(Crianças de famílias de baixa renda conversando orgulhosamente sobre suas moradias e 

famílias. Lembro-me da garotinha que descreveu os cômodos da casa para mim.) 

Cena 13 (R13) 

Quando descemos deixo Joelma carregar minha bolsa (Ela queria ficar andando pela sala com 

minha bolsa a tira colo) Desce fingindo estar desfilando com a bolsa. Leo diz: “Não dá pra 

ela, ela vai fugir e roubar sua bolsa.” Eu digo: “Não, combinamos que ela vai só até o portão.” 

Quando chegamos no portão Joelma me devolve a bolsa e dá um largo sorriso para mim.  

(O que terá acontecido antes para que Joelma seja vista assim. Ou será que ele diria isto a 

qualquer outro colega? O roubo parece fazer parte da rotina ?) 
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INTERAÇÃO PROFESSORA_ENSINO 

 

Cena 1 (R1) 

Alexandre cola uma figurinha do grupo Rebeldes na folha em branco.; A profa diz: “Escreve 

lápis, ou Rebelde, escreve alguma coisa, escreve...”  

(escreva qualquer coisa – a professora aparece com freqüência tanto nas verbalizações como 

nos desenhos feitos pelas crianças, no encontro coletivo, como alguém que sempre manda 

escrever. E os que não sabem?) 

Cena 2 (R1) 

Algumas crianças recortam e colam antes da profa mandar e são repreendidos  

(Ela elogia a autonomia em determinados momentos e em outros repreende). 

Cena 3 (R1) 

A profa fala com Alexandre de novo: “Você não conseguiu fazer nada. Cadê as palavras 

“Lâmpada  e  Rebelde” ? Neste momento ela olha para mim e diz: “Tá vendo ? Isso é que me 

frustra! Dá um nó aqui dentro. Ele tem 10 anos, está na 3
a
 série e não escreve nada!” Mostra-

me a folha de Alexandre. Ele havia escrito algumas letras, entre elas o R de “Rebelde”. 

 (É como se ela estivesse dizendo: Tá vendo como temos um nó? Estaria sentindo-se, 

juntamente com os alunos, amarrados por suas impossibilidades? Os alunos, de aprender, a 

professora, de ensinar. Nó na garganta indica vontade de chorar, angústia, tristeza contida. Em 

outro momento a professora fala que é preciso soltar o nó que está dentro do peito para 

conseguir aprender.  

O aluno havia escrito algumas letras e a letra R de Rebeldes – programa infantil que estava 

passando na TV, naquela época. Ela não consegue ver a produção dos alunos. A frustração e 

angústia impede o nosso olhar) 

Cena 4 (R1) 

Ao final da aula eu e a profa Célia conversamos um pouco. Desabafa: “Método fônico seria 

melhor para algumas crianças. Tenho vontade de ensinar do jeito que aprendi, mas a escola 

tem outro jeito de pensar. Fazemos vários cursos, mostram até vídeo da escola da USP. Só 

que nos filmes  as salas têm poucas crianças. Aqui são 20. E de diferentes séries. A maioria é 

da 1
a
 série, tem alunos de 3

a
 e 4

a
. A atividade é a mesma. Uns têm 7 anos, outros têm 10.” 

Nos despedimos, combinando de nos encontrarmos novamente à tarde.  

(Sabe ensinar de um jeito e é obrigada a fazer de outro. Construtivismo que supõe o aluno 

construindo sua aprendizagem,  revela também desconstrução do potencial do professor. 

Desrespeito à autonomia e competência do professor – discutir à luz do texto em que Newton 
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Duarte faz críticas ao construtivismo e ao “aprender a aprender.” Pode-se discutir, ainda, a 

questão da autoridade da Ciência, os cursos que ditam o que e como deve ser o ensino, a USP 

como modelo e as divergências entre a produção do conhecimento e a realidade da escola 

(número  de alunos e diversidade de séries). Como dar a mesma atividade para alunos de 7 e 

de 10 anos, criando variações?) 

Cena 5 (R2) 

A profa dá a instrução de que escrevam os nomes nas folhas de atividades. Depois pede que 

cantem a música: Se esta rua, se esta rua . . . Enquanto procura algo em seus papéis pede que 

as crianças repitam a música mais duas vezes. Novamente, como ocorreu pela manhã, as 

crianças cantam “Cesta rua, cesta rua ...” “Eu mandava ela brilhar.”  

(A repetição da letra da música torna a atividade desinteressante e  impede que se avalie 

realmente a leitura dos alunos, devido à  memorização .) 

Cena 6 (R2) 

A profa escreve a palavra REESCRITA na lousa em letra de forma e cursiva. Vários não 

sabem a letra cursiva. Um aluno diz que sabe as duas. A profa diz: “Ah! Você é você, né 

Luis?”  

(Obs. Fico, novamente, com a impressão de que alguns alunos não precisariam estar nesta 

classe, pois já escrevem e lêem. No entanto, estes, que praticamente prescindem do trabalho 

da profa, são os mais elogiados por ela.) 

Cena 7(R2) 

A profa diz a uma aluna: “Como é que se fala: essa ou esta? Não é “essa” é “esta”, com T. É 

assim que se fala. Por isso é  “Se esta rua...” ( Erro da professora. É possível escrever essa!) 

Cena 8 (R2) 

A profa vai ajudando cada criança a pensar como se escreve. A estratégia que usa é ir 

repetindo as sílabas, na tentativa de que a criança vá levantando hipóteses de escrita e arrisque 

outras alternativas.  A criança acaba “chutando” alternativas até acertar. (Acertam por 

tentativa e erro. Isto não condiz com a proposta de Emília Ferreiro, autora cuja teoria 

fundamenta as práticas dos professores a partir da capacitação sobre o construtivismo – Letra 

e Vida) 

Cena 9 (R2) 

Uma senhora que é profa da 1
a
 série à tarde entra na sala, senta-se ao meu lado , pega alguns 

cadernos para corrigir e começa a conversar comigo. (Embora eu tente estar atenta ao que está 

ocorrendo com a profa Célia e os alunos). Diz: “É triste, né? O problema são as famílias. 

Alguns daqui, ninguém da família aprende. Eu tenho aquele ali na minha sala (Aponta para 
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um garoto). Aquele de azul”. Chama o menino e pede para que leia o que escreveu. Há muitas 

letras juntas que não compõem palavras. O aluno não consegue e ela pede que se sente.Chama 

um outro e pede que leia para mim. O menino tenta, não consegue e diz: “ Não dá pra ler 

isso”.Ela ri, o garoto também. Ele pega a folha e volta para a sua carteira. O colega que senta 

perto dele diz: “Só ele entende o que escreve !”. A Profa ri. Neste momento um aluno que 

havia ido ao banheiro diz que o Renato  (outro aluno da sala de Reforço está no pátio 

brincando em vez de subir para a sala.  Esta profa olha para mim e diz: “Você vê?” Ela diz: 

“Eles não querem aprender, fogem da escola. Outro dia peguei dois indo embora e trouxe para 

cá. Outra vez fui pegar uma menina e a irmã do período da manhã lá na rua. Fui até a esquina. 

Elas disseram que acharam que a irmã mais velha já tinha ido embora e foram. Encontrei e 

trouxe de volta para a escola. Disse para a menina:  Se você não quer estudar, dê a vaga pra 

outro que quer e fique em casa enchendo sua mãe.”  

Neste momento ela pergunta quem sou eu. Respondo que sou da USP e estou fazendo uma 

pesquisa sobre as Salas de Reforço. Ela bate na boca e diz: “Eu não devia ter dito nada disso.”  

Guarda os cadernos, despede-se de mim e de Cecília e sai da sala. 

(Atribuição das causas das dificuldades às famílias, questões genéticas sustentando as 

dificuldades de aprendizagem.  A questão da fuga que é entendida como comprovação de que 

os alunos não querem aprender, não querem estudar.) 

Cena 10 (R2) 

Profa: “Elieel, deixe eu ver sua lição.” Olha a folha do aluno e diz: “Eliel, Eliel...”O garoto 

diz: “To fazendo o que posso.”Profa: “ E é isso que você pode fazer ? Desenho?” Eliel 

consegue  ler um pouco , com bastante dificuldade. A profa diz: “ Tá vendo como você já está 

memorizando ?”O garoto “lê” (diz a frase da música que decorou. Quase nem olha pra o 

papel). A profa diz: “Tá vendo ? Você já está melhorando. Só falta soltar esse nó aí de dentro. 

(Aperta levemente o peito do garoto). Um outro aluno que está sentado perto de Eliel diz: 

“Solte seu coração para aprender !” 

(Concepção de aprendizagem, memorização. A profa não percebe que o aluno está falando o 

que memorizou, cantando tantas vezes a música, ou quer mostrar a mim que o aluno está 

lendo?  

Nó que prende o aluno ao seu não aprender. O mesmo nó que incomoda a profa ao ver as 

dificuldades e sentir-se impotente diante delas?) 

Cena 11(R2) 

Aparecem muito insetos na sala (Conhecidos por Siriris – bichos comuns na época do calor). 

As crianças agitam-se tentando espantar os bichos. Fica um grande alvoroço na sala. A profa 
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sugere que escrevam a palavra SIRIRI. Uma menina vai à lousa e escreve esta palavra. 

Divertem-se com os bichos, a profa repreende os alunos e fica muito nervosa. 

(Achei interessante a professora aproveitar a situação dos bichinhos para aprendizagem da 

palavra. Pena que o alvoroço era tanto que deve ter sido interessante  somente para  a aluna 

que escreveu). 

Cena 12 (R3) 

A profa vai passando por cada uma das carteiras e auxiliando as duplas na busca de título e do 

início da história. 

(Esta professora (Ana) tinha uma atenção individualizada aos alunos, o que, às vezes,  

causava indisciplina, pois enquanto ela estava com um aluno, os demais estavam distraídos, 

fazendo outras coisas que não as lições). 

Cena 13(R3) 

Alguns alunos vão à lousa para escrever palavras que querem pôr na história. A profa vai 

emitindo os sons (fonética) e ouvindo as sugestões dos alunos para a escrita. Valoriza e 

estimula as respostas corretas. Os alunos vão indicando as letras que devem ser usadas na 

escrita. A maioria dos alunos está envolvida tentando escrever a história. A profa tenta 

acompanhar cada dupla, num trabalho muito intenso e paciente. 

(Trabalho intenso, desgastante e paciente da professora). 

Cena 14 (R5) 

A profa distribui revistinhas em quadrinhos para as crianças. Diz: “Não vou ter para todos, 

leiam juntos.” Dá a revista a um aluno (maior que os outros) que está sentado na última 

fileira, sozinho, separado de todos os outros. Seu nome é  José Gervásio.  Diz a ele: “Sei que 

você já tá cansado de ver isso, mas só ver, né? Porque ler você não consegue mesmo, né?” 

(A impressão que dá é que nem a profa acredita que ele sairá desta situação de “não 

aprendente”, nem ele. A revistinha que foi dada a ele referia-se ao Natal. Estávamos em 

setembro. Muitos ficarão na escola só para ver... As impossibilidades de José Gervásio vão 

sendo apontadas no dia-a-dia)) 

Cena 15 (R5) 

A todo momento a profa chama a atenção de vários alunos, interrompendo os que estão 

tentando ler. Lamenta-se freqüentemente sobre o desinteresse das crianças e diz: “Ânimo, 

vamos. Vocês são muito desanimados para aprender.” Sua postura, seu tom de voz, seus 

gestos também denotam claramente desânimo. 

(Desânimo para ensinar e desânimo para aprender. Como este encontro pode produzir 

aprendizagem?) 
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Cena 16 (R 5) 

Toca o sinal de saída. Hoje é a profa que junta as mãos e olha pra cima, sugerindo uma prece 

(num sinal de agradecimento a Deus pelo final!). Todos fazem a fila e saem. 

(O fim da aula de recuperação parecia ser alívio para alunos e professora.) 

Cena 17 (R5) 

Saio junto com a profa e elogio seu trabalho dizendo que vi muita diferença entre a última vez 

que estive em sua sala e este dia. (Em função de um Congresso e um feriado, fiquei duas 

semanas sem vir à escola) As crianças pareciam bem mais envolvidas e demonstrando 

interesse e desejo de aprender. Ela sorri e me diz: “Precisa ver a turma da tarde. Saíram dois 

do reforço. Eu lhe digo: “Parabéns! Isto é resultado do seu trabalho!” Profa: “ A Maria – 

coordenadora  também disse isso, mas eu não acho. Sabe? Eu ainda não acredito nesse jeito 

de trabalhar, sem cartilha. Nos despedimos e eu vou embora pensando em como deve ser 

difícil para ela ter todo este desgaste sem acreditar no resultado de seu trabalho. 

(Eu sempre aproveitava as oportunidades de revelar as potencialidades tanto para os alunos 

como para as professoras. Os olhares pareciam cauterizados, só vendo os fracassos e 

impossibilidades. Ela não conseguia ver os resultados e quando estes  lhe eram apontados 

quase não acreditava que eram fruto de seu trabalho. Quanto desgaste sem sequer notar 

resultados! Desgasta-se sem acreditar nos resultados. As imposições das metodologias 

coerentes com o Construtivismo têm descrédito pela profa. Não acredita neste jeito de 

trabalhar, sem cartilha. Porque era obrigada a fazer deste modo?) 

Cena 18 (R6) 

A Profa da 1
a
 série novamente entra na sala e reconhece um aluno que não deveria estar na 

sala de reforço.  Eu lhe pergunto: “Porque saiu?” Ela diz: “Para mim, deveria continuar, mas a 

mãe acha que eu sou muito brava e trocaram ele de profa (continua na minha lista, mas 

freqüenta a outra sala). A outra profa acha que ele está silábico-alfabético. Eu acho que ele 

está pré-silábico. Cada profa entende do seu jeito. Eu sou rígida! Pra sair do Reforço tem que 

estar muito bom. 

(Os critérios para estar na classe de recuperação são extremamente subjetivos. As fases 

apresentadas por Emília Ferreiro se transformaram em técnicas para indicar o 

desenvolvimento das crianças. Profa Célia parece comprometida com o ensino, apesar das 

dificuldades no relacionamento com os alunos. Entende sua rigidez como positiva.) 

Cena 19 (R 6) 

Toca o sinal de saída. Todos saem. No corredor uma aluna pergunta a Célia: “Amanhã tem 

reforço?” Profa responde: “Graças a Deus não!” 
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(Novamente o agradecimento a Deus pelo alívio de não precisar vir para a Recuperação !) 

 

Cena 20 (R7) 

As crianças estão muito agitadas. A profa tem que interromper várias vezes a fala sobre as 

instruções da tarefa. Quando a aula começa, de fato, já passa das 12:00h. 

(30 minutos de aula, de fato! Me pergunto qual o efeito disto, além do estresse causado a 

crianças e profa?) 

Cena 21 (R7) 

A profa vai chamando alguns alunos individualmente em sua mesa e auxiliando na lição. A 

profa está com uma aluna junto dela em sua mesa ajudando –a na tarefa. A profa continua 

ajudando a aluna a ler. A criança consegue ler o que escreveu e a profa reescreve 

corretamente embaixo da escrita da aluna. 

(Enquanto isso... o resto da classe não faz nada, sai quando percebe que já é a hora de ir pois 

vêem a outra classe saindo. O atendimento individual da professora aos alunos com mais 

dificuldade – os outros ficam ociosos – a indisciplina é recorrente – a aprendizagem fica 

prejudicada. Este círculo vicioso indica o não cumprimento dos objetivos da classe de 

recuperação. Resultados do Construtivismo !) 

Cena 21 

Paulo pega a folha de Breno, empresta um lápis de outra colega e copia a lição de um colega, 

que não está escrita corretamente. Escreveu várias letras unidas, sem conseguir formar uma 

palavra completa. (Poderíamos supor que está na fase chamada Silábica, por Emília Ferreiro). 

Paulo copia tudo e diz: “Pronto, acabei a lição.” A profa não vê. 

(Quanta coisa a professora não vê...) 

Cena 22 (R9) 

Chego às 11:25h. Os alunos estão descendo a escada para irem embora. Uma profa diz: 

“Quem é do reforço já vai para o banco.” Vários alunos saem da fila e sentam num banco no 

pátio. Uma profa diz: “Marcelo e Carolina vai de perua.” Profa Ana passa no pátio e me 

cumprimenta alegremente. Profa Célia sai com sua turma do período da manhã, despede-se 

dos alunos e me diz que precisa ir rapidamente ao banheiro e já vem pegar a turma do 

Reforço. 

 (Fico pensando nas dificuldades de não ter sequer um intervalo entre as duas turmas!) 

Cena  23  (R9) 
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Recitam um verso (de Natal !) que haviam decorado no dia anterior: “Borboleta pequenina, 

saia fora do rosal. Venha ver quanta alegria, hoje é noite de natal. Eu sou uma borboleta. 

Pequenina e feiticeira. Ando no meio das flores. Procurando quem me queira”. 

(Fico pensando como este texto é sem sentido! Embora seja uma canção tradicional, deveria 

ser explicada para os alunos) 

Cena 24 (R9) 

A profa diz: “ Ontem alguns deram um show de memorização. Viu como foi bom eu ter 

brigado com elas ? Brigar com vocês ajuda muito. Vocês precisam aprender!” 

(Concepção de que aprendizagem corresponde a memorização – Vigotski discute este aspecto 

quando trata da aprendizagem  dos conceitos científicos. A professora acredita que o 

relacionamento duro com as crianças produz aprendizado. Ela, de fato, tem interesse em 

ajudá-los a aprender. A concepção sobre aprendizagem é que precisaria ser revista.) 

Cena 25 (R9) 

Profa lê o verso repetidas vezes para as crianças decorarem. Quando “lêem” estão apenas 

dizendo o que memorizaram. A profa vai circulando palavras e pedindo que as crianças leiam. 

Elas precisam falar tudo até chegar na palavra solicitada. Certamente não estão lendo, 

somente repetindo o que memorizaram. 

(Será que isto revela que a profa realmente não percebe que os alunos só estão memorizando, 

ou será que perceber isto é lidar com o seu fracasso, também? Ou ainda, será que ela 

realmente acredita que memorização é igual a aprendizagem da leitura e escrita? 

Cena 26 (R 9) 

Profa dá a instrução de que copiem as palavras e depois montem as palavras em grupo, com 

as letras móveis. A profa insiste que devem fazer em grupo e não individualmente. Como os 

alunos estão sentados de frente uns para os outros (4 carteiras juntas), fica mais difícil fazer 

coletivamente, precisam ler as letras de frente e acabam vendo de cabeça para baixo). 

(Quando as estratégias prejudicam a aprendizagem... Será que as concepções de trabalho 

coletivo não estão atrapalhando a aprendizagem de alguns alunos?) 

Cena 27 (R9) 

Vocês precisam ter diálogo com o grupo. Não adianta pegar  as letras erradas e arrumar. 

Aponte onde tem erro e discuta com seus colegas. Se não tiverem esse diálogo, não vão saber 

trabalhar em grupo.  

(As crianças não têm condições de atender a esta instrução. Parecem não ter entendido o que 

era para fazer. Para utilizarem-se desta metodologia, a técnica deveria ser feita pela profa, 
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como modelo. Comunicação entre professora e alunos “mediada” pelo Manual do Curso Letra 

e Vida - construtivismo) 

Cena 28 (R10) 

Na lousa está a 2
a
 estrofe do verso Borboleta pequenina: “Borboleta pequenina. Venha pra o 

meu cordão. Venha ver cantar o hino. Que hoje é noite de Natal. Novamente as crianças falam 

de cor. Muitas nem estão olhando. “ 

A profa chama 3 crianças para lerem juntas na frente. Olha para mim e diz: “Olha que 

gracinha!” As crianças falam de cor. Ela pede que leiam algumas palavras separadamente, 

mas as crianças têm grande dificuldade. 

(Só memorização! A profa não percebe que as crianças estão só memorizando ou não admite 

isto?) 

Cena 29 (R 10) 

Um aluno chamado Pedro deita-se na carteira, não escreveu nem o nome na folha. A profa 

diz: “Este menino não tem jeito mesmo, nem a mãe ajuda. Se a mãe não ajuda, não adianta. 

Veio de óculos, agora não vem mais.” Pedro: “Roubaram”. Ele já havia dito isso em uma 

outra aula. Ele passa o tempo todo brincando com o lápis, no chão. É um menino bem 

pequeno, está na 1
a
 série. Aproximo-me e ele diz que levou um soco na hora do recreio e que 

está com dor de barriga. O lápis não está apontado. Consigo um apontador emprestado. 

Incentivo-o a escrever algumas palavras. Depois de insistência, escreve: O F A – diz: 

borboleta O Q A – diz: pequenina. A profa olha o que ele escreveu e diz: “No Pedro nem dou 

mais bronca. Ele não tem jeito, mesmo 

 (“ Este não tem jeito” é uma frase recorrente. Parecia ter desistido dele). 

Cena 30 (R11) 

A aula começa às 17h30 são 18h 07 e as crianças ainda não fizeram nada. A profa escreve a 

letra de Parabéns a você na lousa. 

(O mau aproveitamento do tempo diminui ainda mais as chances destes alunos aprenderem). 

Cena 31 (R11) 

A profa vai de carteira em carteira ajudando cada criança a escrever “Parabéns a você.” A 

profa propõe que escrevam sobre o tema: O aniversário dos meus sonhos!  

(Tema estranho para um grupo de crianças pobres, que provavelmente não tem muita 

comemoração no aniversário. Não entendo muito qual o objetivo de pensar sobre o 

aniversário dos sonhos com elas.) 

Cena 32 (R11) 
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A profa Ana vai trabalhando a leitura com cada um dos alunos e ao mesmo tempo corrige os 

escritos de Joelma (indiquei a ela que a aluna tinha escrito na lousa), falando da carteira onde 

está o que a aluna escreveu certo e o que escreveu errado. 

(Trabalha durante todo o tempo que está em sala. O resultado, porém parece tão ínfimo... A 

mim, a ela e às crianças. É a impressão que tenho.) 

 

Cena 32 (R12) 

Fico conversando um pouco com Célia sobre sua família ( filhas) e depois sobre a inclusão ( 

há dois alunos cadeirantes na escola). Ela diz: “Admiro o empenho destas pessoas (aluno 

cadeirante). Associo ao empenho das crianças do Reforço. É mesmo, a gente vai contribuindo 

um pouquinho para eles conseguirem aprender.” 

(Crianças de Reforço – o rótulo parece impregnado. 

Parece que fica explícito que há esforço admirável da parte dos alunos do reforço. A profa se 

sente parte do processo, porém parece encarar isto de modo restrito. “Contribuindo um 

pouquinho” é muito pouco para a professora que tem a função de auxiliar alunos considerados 

defasados na aprendizagem.) 

Cena 33 (R12) 

A sala da profa Ana entra e demora 15 minutos para que ela consiga silêncio para iniciar a 

atividade. Perde a paciência e fala alto com eles. Quando se acalmam, ela dá a tarefa: 

Escrever uma carta para o Papai Noel dizendo o que espera para o Natal. 

(Novamente uma tarefa que não parece ter muito sentido. Aniversário dos sonhos, Natal dos 

sonhos... Alunos cujo sonho de aprender vai se distanciando a cada dia da realidade). 

Cena 34 (R12) 

Como vai acompanhando cada aluno, enquanto está com um  em sua mesa, os demais não têm 

nada para fazer e a indisciplina e barulho acabam atrapalhando quem está tentando fazer a 

tarefa. 

(O acompanhamento individualizado proposto pela concepção construtivista traz vários 

prejuízos no cotidiano das classes de recuperação). 
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INTERAÇÃO PROFESSORA-ALUNOS_ PROFA ANA 

Cena 1 (R3) 

O sinal toca, um garoto, imediatamente, pega a mochila e sai. (Tive a impressão que a profa 

nem viu). Vários outros vão saindo. Não há despedidas nem da profa, nem dos colegas. 

(A ânsia de sair parece presente todo o tempo de aula, na classe de recuperação) 

 

Cena 2 (R4) 

As crianças estão muito agitadas, a profa tem muita paciência, mas parece perder o controle 

sobre a indisciplina. 

(Esta situação de indisciplina repete-se muito nas aulas da profa Ana) 

 

Cena 3 (R4) 

A profa é muito paciente e carinhosa com as crianças. 

 

Cena 4 (R7) 

A profa muda Nilson de lugar (sentam-se em duplas e ela o troca de dupla). O colega de dupla 

tenta ir junto, mas a profa o impede, mandando-o voltar à carteira anterior. Nilson diz: 

“Também não faço lição nenhuma, se não posso sentar perto dele!” 

(Este aluno é mais alto do que os demais e tem uma postura de afronta e enfrentamento à 

profa. Será porque é tratado como criança e, de fato, já tem características da adolescência? 

Será porque acha injusto freqüentar esta classe só por ter faltado muito na 4ª série devido a 

um acidente ? Nilson não deveria estar ali? 

A vingança: não fazer nenhuma lição) 

 

Cena 5 (R7) 

A profa passa, então 10 minutos dando um “sermão” sobre a importância do esforço e 

colaboração deles, uma vez que ela está fazendo sua parte. 

(Novamente aparece a questão da cobrança das professoras, uma vez que para aprender é 

preciso que cada um faça a sua parte.A parte da professora não implica na participação 

deles?) 

 

Cena 6 (R11) 

Joelma escreve sobre o aniversário dos sonhos. Cita brigadeiros, bolo de chocolate, balões e a 

presença de toda a família do Brasil, queria que os que moram na Bahia (escreve baia) 
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viessem. Joyce vai à lousa e escreve: “EU NÃO” A profa manda que ela sente-se, ela apaga o 

que escreveu, mas não senta. Pergunto: “Eu não ? O quê?” Volta para a lousa e escreve: “EU 

NÃO VOU BRICAR COM NINGAN E NÃO VOU BRIGAR COM NINGAN E VOU 

RESPEITA A PROFESSORA. MINHA PROFESSORA DO CORRASÃO.” Eu digo: “Gostei 

do que você escreveu.” Joelma sorri.  Coisa muito rara. Ela é uma menina com um olhar 

muito triste. 

(Seu texto revela afetividade para com a profa.) 

Cena 7 (R12) 

A sala da profa Ana entra e demora 15 minutos para que ela consiga silêncio para iniciar a 

atividade. Perde a paciência e fala alto com eles. Quando se acalmam, ela dá a tarefa: 

Escrever uma carta para o Papai Noel dizendo o que espera para o Natal. 

( A indisciplina continua sendo um problema para este grupo. Muito tempo era perdido em 

pedidos de silêncio, broncas e desgastes). 

Cena 8 ( R12) 

Um aluno rasga uma ponta da folha da tarefa e joga fora. Um panorama da sala: alguns  

escrevem na lousa, uma aluna passa baton, alguns jogam o lápis um no outro, outros xingam, 

dois alunos jogam bola de papel, alguém elogia a profa:  “Tá bonita, toda de azul!” 

(Algumas vezes ouvi elogios a esta professora. Eles a achavam bonita .) 

Cena 9( R12) 

Nilson, que já tinha terminado a lição (embora com vários erros), bate na colega e depois 

desafia a professora. Desrespeita Ana, afrontando-a.”Você não manda em mim!”, diz ele 

demonstrando estar muito nervoso. Ana perde a paciência e grita com ele para que vá sentar-

se. Ele também grita e nega-se a obedecer. Ana volta para sua mesa e continua ajudando outra 

aluna na tarefa. 

(Novamente se repetem as ofensas entre o aluno adolescente e a profa – que me parecia muito 

despreparada para lidar com ele. Tratava-o como às outras crianças menores. Outro problema 

do Reforço, uma vez que são adolescentes, mas o tratamento, as lições, os exemplos são 

muito infantilizados) 

Cena 10 (R13) 

Cristina escreve na lousa: EU AMO MINHA PROFESSORA 

(Estas manifestações só ocorreram em relação à profa Ana) 
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INTERAÇÃO PROFESSORA-ALUNOS_ PROFA CÉLIA 

Cena 1 (R1) 

Comunicação 

Cantam a música “Se esta rua, se esta rua fosse minha ...” A profa corrige um menino, 

chamando-o pelo sobrenome Pereira, diz: “Não é ela drilhar, é ladrilhar.” A palavra 

“Ladrilhar” da música que é a base da tarefa não foi explicada e as crianças confundem 

freqüentemente com  “ela brilhar” A profa diz: “Não sei de onde vocês tiraram a idéia de 

escrever “eladrilhar” (Não percebeu que eles estavam confundindo com algo mais familiar – 

ela brilhar). 

 (Na verdade, as crianças estavam cantando  “ela brilhar” A dificuldade de comunicação entre 

professora e alunas se evidencia com freqüência. A profa fala algo, eles entendem outra coisa 

e vice-versa. Parecem não compreender muito um ao outro, fator que interfere na 

aprendizagem dos alunos) 

Cena 2 (R1) 

Uma aluna (Telma) diz estar sem a folha para a tarefa. Avisa a profa, que diz: “Pois é meu 

amor, vamos ver se tenho mais alguma.”Farão um exercício com filipetas que devem ser 

ordenadas, de acordo com a letra da música. A profa dá toda a explicação do que deve ser 

feito, só então entrega a folha a Tais que estava sem. Ela não entende o que é para ser feito 

porque não acompanhou a explicação com a folha em mãos. O olhar de Telma é vago e ela 

parece distante dali...Em determinado momento chama a profa, mas esta não a ouve.Fica sem 

fazer nada, olhando...  

(Crianças que perdem explicações e não conseguem cumprir as tarefas. Ficam só olhando. 

Parecem expectadores da aprendizagem dos outros) 

Quinze minutos depois de a aula ter começado a profa vai à carteira de Telma, a aluna que 

estava sem a folha no começo. Ela só tinha escrito o nome. A profa pede que ela cante a 

primeira frase da música. A criança canta e, em seguida escreve a letra C. A profa diz que está 

errado. A criança canta: “Cesta rua, cesta rua fosse minha . . .”A profa diz “Não é C , é S.” A 

aluna canta: “Eu mandava, eu mandava ela brilhar”.(Em lugar de “ladrilhar.”) A profa lhe dá 

atenção por alguns minutos e, então diz a ela:  “Senta direito. (Postura)  Não tenha vergonha 

porque você é grande. Você é grande, mas não é duas.”  

(A aluna é bem mais alta e desenvolvida que os demais. Deve ser a mais velha da turma. Falas 

como esta indicam humilhação com as crianças maiores e, portanto, mais atrasadas).   

“Eu já disse que você tem das 8:30h às 11:30h pra brincar. Aqui é pra trabalhar, nada de 

brincadeira.” 
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 (Hora de brincar é durante o período de aulas regulares? Pode soar que o trabalho sério 

acontece mesmo na sala de recuperação) 

 

Cena 3 (R1) 

Vários alunos não têm lápis e solicitam à profa, que diz: “A cabeça veio, né? Ainda bem.” 

Cena 4 (R1) 

Alguém reclama de Érica. Profa: “O que a Érica falar você escreve no gelo, tá? Agora já 

conheci o Luis e vou falar pra ele se a Érica ofender os coleguinhas.”  (Tomara que Érica não 

tenha compreendido o que significa escrever no gelo algo que é dito – descrédito e 

desconsideração. Palavras de humilhação) 

Cena 5 (R1) 

Profa, olhando a tarefa de uma aluna: “Como você chama?”Aluna: “Sara.” Profa: “Com que 

letra começa seu nome?” Aluna: “Já sei, aqui é o S” Profa: “Isso, muito bem!” A profa elogia 

os alunos que acertam a tarefa. 

 (Embora eu tenha registrado muito poucos elogios em relação ao número de críticas que eram 

ditas durante as aulas de Recuperação) 

Cena 6 (R1) 

Profa: “Depois é só chorar, né Jane? (Separa o menino que se senta ao lado de Júlia). Não 

adianta chorar depois, tá?” Uma criança assobia. Profa diz: “Isso, agora temos assobio, 

também!”  

Cena 7  (R1) 

A profa passa por um aluno ( Daniel Silva), cuja mãe veio dar o recado) Diz: “E aí, Silva, a 

mãe veio aí e você ficou encabulado ? Cadê a lição?” 

Cena 8 (R1) 

Aproxima-se de Érica e diz: “Senta como uma aluna correta. Assim o cérebro oxigena 

melhor.” (a relação entre a postura física em sala de aula e a aprendizagem aparece muito em 

sala de aula) 

Cena 9 (R1) 

Há dois irmãos na sala e a profa chama a atenção para isso o tempo todo. Ora comparando, 

ora sugerindo que a dificuldade já é familiar. (Hipótese Genética?)  A profa chama pelo 

sobrenome os alunos que têm o primeiro nome igual. Eles demonstram claramente não gostar 

disso. (Talvez isto facilite a identificação para ela, mas...) 

Cena 10 (R1) 
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Profa: “Siga os bons, siga os bons exemplos. Veja como ele fez (aponta para um dos alunos), 

não como vocês (dirigindo-se a algumas alunas)”. Mostra a folha deste aluno, cuja tarefa foi 

feita corretamente sem o auxílio da profa, elogiando-o. “Olha aqui, dá até gosto gente que 

sabe e faz como ele.”  (aluno que acerta por ele mesmo, que já sabe,  é valorizado pela profa – 

sem a participação dela há o esvaziamento da função docente) 

Cena 11 (R1) 

A profa vai passando pelas crianças e ajudando algumas a realizarem a tarefa. Os alunos 

chamam a profa Célia de “Prô” 

(Ambos, professora e alunos parecem desamparados, buscando apoiarem-se uns nos outros ) 

Cena 12 (R2) 

Começa a aula falando sobre as crianças que fogem da sala de reforço. A profa diz a um 

aluno: “Quando você perceber que algum aluno está fugindo, corre para me avisar.”Fala sobre 

Selma e Eliel que não queriam ficar no Reforço. Minutos depois chegam  Eliel e a irmã 

Selma. A profa pergunta porque demoraram e  Eliel diz que a irmã está com dor de dente. A 

Profa diz  “Sei, um dia é dor de cabeça, outro é dor de dente... Cada dia uma dor, para não 

ficar no Reforço.” Um aluno diz: “ É porque ela quer ficar brincando em casa.” A Profa diz: “ 

Entrem e sentem para trabalhar. Afinal, aconteceu um acidente com Eliel hoje”. 

(Enquanto estávamos conversando lá embaixo, antes do início da aula, alguém veio avisar que 

Eliel tinha urinado na calça. Mencionar este fato em público, na sala de aula, ainda que não 

diretamente, é bastante humilhante para um garoto de 9 anos. Parece que a preocupação está 

em como impedir as fugas do Reforço. Em nenhum momento se questiona o porquê disto 

ocorrer. 

Descrédito diante da dor da criança. Selma  ficou o tempo todo esfregando a bochecha e 

indicando dor nas expressões faciais. Dá para imaginar o que é assistir aula com dor de dente? 

 Aula de reforço = trabalho. Brincar – em casa. O colega fala que a aluna prefere ficar 

brincando do ir ao Reforço. E quem não preferiria?) 

Cena 13 (R1) 

A profa aproxima-se de um aluno e diz: “Seu pai assinou o bilhete?” Aluno: “Não, porque ele 

estava trabalhando.” Profa: “Deixe o caderno aberto no bilhete em cima do travesseiro dele, 

tá, meu amor?” 

(Às vezes eu tinha dúvidas sobre o sentido deste “meu amor”, seria real ou irônico?) 

Cena 14 (R2) 

Uma outra profa que está no fundo da classe (É a profa que dá aula nesta  sala no período 

regular) corrigindo cadernos diz: 
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“Eliel, você lembra o que a Maria, coordenadora disse? Você já tem 9 anos e nada! É preciso 

ter vontade, não adianta a profa se sacrificar se você não tem vontade”. 

(Interessante a recorrência das lembranças sobre tamanho e idade dos alunos da sala de 

Recuperação,usadas como argumento  para incentivo à aprendizagem. Na verdade argumento 

de humilhação. A questão da vontade como elemento suficiente para aprender. Ler e escrever 

é uma das maiores vontades destes alunos com defasagem, provavelmente. Ex. Aluno 

estagiário  a quem garoto de 13 anos diz que o que mais queria era aprender a ler e escrever, 

gerando comoção do aluno-estagiário. O sacrifício da professora também é mencionado. O 

esforço da professora não traz resultado e isto é falado ao aluno, quase podendo se inferir uma 

intenção de gerar culpa, arrependimento e mudança. Será tão simples assim corresponder ao 

empenho da professora?) 

Cena 15 (R5) 

A profa distribui revistinhas em quadrinhos para as crianças. Diz: “Não vou ter para todos, 

leiam juntos.” Dá a revista a um aluno (maior que os outros) que está sentado na última 

fileira, sozinho, separado de todos os outros. Seu nome é José Gervásio.  Diz a ele: “ Sei que 

você já ta cansado de ver isso, mas só ver, né? Porque ler você não consegue mesmo, né?” 

(Cena de humilhação. A impressão que dá é que nem a profa acredita que ele sairá desta 

situação de “não aprendente”, nem ele. A revistinha que foi dada a ele referia-se ao Natal. 

Estávamos em setembro. Muitos ficarão na escola só para ver... As impossibilidades de José 

Gervásio vão sendo apontadas pela professora no dia-a-dia) 

Cena 16 (R5) 

A revista chama-se “Sesinho” (O nome do personagem é  diminutivo de SESI – foi doada 

pelo SESI) Os alunos lêem “Zezinho” e a profa diz: “Claro que não é Zezinho, é Sesinho.” 

Não explica a diferença e fico pensando, quem se chamaria Sesinho? Zezinho é um nome 

possível e conhecido dos alunos.  

(Mais uma situação em que a falta de comunicação entre professora e alunos afeta a 

aprendizagem. Ela não entende a linha de pensamento deles e não explica a sua) 

Cena 17 (R5) 

A revista de José é outra (diferente da que os alunos estão lendo e comentando. é mais antiga 

pois a capa refere-se ao Natal. O aluno fica olhando fixamente para a capa de sua revista, por 

muito tempo. Ele está na 4
a
 série e não sabe ler. A profa o chama de Gervásio. Aproximo-me 

e pergunto seu nome. Responde José. Ponho minha cadeira ao lado de sua carteira e começo a 

conversar um pouco com ele. A primeira coisa que ele me diz: “Não sei ler.” 
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(Às vezes a profa  parecia incomodada com  José Gervásio. Parecia  implicar com ele. Será 

que  pode-se pensar que ele revelava também a sensação de incompetência dela , por não 

conseguir ensiná-lo?) 

Cena 18 (R5) 

Telma, uma aluna da 4
a
 série lê corretamente a frase que está na contra capa da revista: “ lavo 

as minhas mãos”. A profa não vê. 

(Vejo várias cenas e situações que a profa não vê) 

 Cena 19  (R5) 

A profa diz, ironizando, a um garoto que brinca com as letras, como se fossem carrinhos: 

“Olha que meigo, brincando com as letras. Não fez nenhuma palavra!” 

(Muitas situações de ironia aconteciam.  A profa Célia usava ironia constantemente. Estaria 

imaginando que isto incentivaria os alunos? 

Letras viram brinquedo. O que isto poderia significar? As letras móveis, estratégia 

incentivada no curso “Letra e Vida” pareciam não fazer muito sentido aos alunos, e nem à 

professora, que  me disse não acreditar muito neste tipo de ensino. ) 

Cena 20 (R6) 

Profa pergunta aos alunos. “O que é isso?” (Aponta para um desenho na capa do livro que tem 

na mão) Eles respondem: “Micróbio” Profa: “Não, é bactéria!” Profa: “O que está escrito 

aqui, então?” Alunos: “Bactéria” (Era o que a profa havia acabado de falar) Profa grita: 

“Não!!!” 

(Falta de comunicação, de  compreensão do pensamento das crianças, falta de afeto, falta de 

aprendizado. Esta seqüência me incomodava muito!)  

Cena 21 (R6) 

Novamente a palavra Sesinha é confundida com Zezinho, na hora da leitura. A profa fica 

muito irritada e diz que já tinha ensinado isso. 

(Afinal, quem se chama Sesinho?) 

Cena 22 (R6) 

Renato, o aluno que não deveria estar mais no Reforço, é relembrado a todo momento de que 

não deveria estar ali. Em determinado momento a profa grita com ele: “A esta hora a gente já 

está exausta. Você tem culpa? Não. Mas está aqui pra aprender, não pra brincar!” Você é um 

amorzinho, mas é chatinho, né? 

(A profa grita freqüentemente usando termos como “Meu amor”, “Colega”, “Amigo” quando 

as crianças erram a formação das palavras. São muitos berros!! Algumas crianças até se 

encolhem.) 
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Cena 23 (R9) 

Entramos na sala e a professora diz: “Gêmeos, sua irmã vai levar vocês prá casa?” (Sempre 

que se refere a estes alunos os chama juntos de Gêmeos) 

(A individualidade é pouco percebida. São crianças de reforço e ainda por cima, os dois 

irmãos precisam ser recuperados.) 

Cena 24 (R9) 

A profa diz: “ Ontem alguns deram um show de memorização. Viu como foi bom eu ter 

brigado com elas ? Brigar com vocês ajuda muito. Vocês precisam aprender!” 

(A professora acredita que o relacionamento duro com as crianças produz aprendizado. Ela, 

de fato, tem interesse em ajudá-los a aprender. A concepção sobre aprendizagem é que 

precisaria ser revista.) 

Cena 25 (R9) 

Profa diz a Daniel “Se você não vier de óculos na próxima semana, eu vou falar com a sua 

mãe.” Aluno: “Meu óculos foi roubado.” Profa: “Mas não pode, precisa providenciar outro. 

Como é que quem usa óculos, vem sem óculos pra escola? ” Troca o aluno de lugar pra que 

ele enxergue melhor ( coloca-o na primeira carteira). 

(“Precisa providenciar outro” é uma recomendação estranha. Falam de lugares sociais 

diferentes!) 

 

Cena 26 (R9) 

Profa a um aluno: “Você ficou brincando com o lápis e não registrou as palavras, Alex. Eu 

falo com uma porta? Se vira nos trinta! Se escrever errado, vamos conversar!” 

(Novamente o brincar com os objetos que deveriam ser utilizados para escrever. Fala 

desrespeitosa e ameaçadora.) 

 

Cena 27 (R9) 

Um grupo de alunos passou bastante tempo trabalhando com as letras , lendo na lousa,  

tentando montar as palavras e copiando. Quando a profa vem, um deles está brincando. Ela dá 

uma bronca em todos  e diz: “Vocês não têm jeito, mesmo! Hoje eu tenho testemunha  ( e 

olha para mim!). Ontem eu estava sozinha e ninguém ia acreditar no que vocês fazem, mas 

hoje tenho testemunha! 

(“Vocês não têm jeito”, esta concepção sobre os alunos cristaliza e impede alterações. 

Novamente a professora não vê o processo, só o produto). 

Cena 28 (R9) 



APÊNDICE E  31 

Passam o resto do tempo repetindo o verso. Uma aluna sempre fala Percurando em lugar de 

Procurando. No início a profa corrige, depois fica muito brava com a aluna. Bate o sinal e 

todos vão embora. 

( Esta fala da palavra Procurando reaparece várias vezes. É quase desrespeitoso o modo com a 

profa a corrige, ficando muito irritada com a insistência da criança em falar Percurando.  As 

diferenças culturais  poderiam explicar esta linguagem específica das classes populares cujos 

pais não tiveram acesso à educação e reproduzem sua linguagem no contato com os filhos. 

Muito difícil para as crianças compreenderem isto.) 

Cena 29 (R9) 

Profa chama os alunos com nomes iguais pelo sobrenome – Silveira, Oliveira. Quando 

pergunto seus nomes falam o primeiro.  

(Coisa simples que poderia ser feita para agradar os alunos. Revela certa insensibilidade com 

estes “detalhes” - fundamentais) 

Cena 30 (R10) 

A Profa dá bronca em uma criança e pede que a outra se sente longe dela, dizendo: “Junte-se 

aos bons...” Hoje, por várias vezes a profa bateu a régua com força nas carteiras dos alunos. 

Grita e bate a régua com força na carteira de quem não lê. 

(Várias vezes a profa compara os alunos ( os que não lêem são tidos como más companhias) 

Cena 31(R10) 

Carla escreve uma palavra ao lado da outra, não uma embaixo da outra, como a profa havia 

solicitado. A profa risca e manda escrever novamente em forma de listagem, como ela havia 

solicitado. Carla  deita a cabeça na carteira e chora. Não faz mais nada, deste momento em 

diante. Na hora da saída ainda está triste. Pergunto o que aconteceu e ela não responde. 

Pergunto se é porque errou e ela indica com um gesto que não. Pergunto se é porque a profa 

riscou sua lição e ela balança a cabeça afirmativamente. 

(O esforço da aluna não é recompensado. A profa nem percebe a aluna chorando. Frustração, 

sensação de fracasso, desânimo. Palavras que passam em minha cabeça vendo aquela cena) 

Cena 32 (R10) 

A profa elogia Bianca por ter conseguido ler algumas palavras e falar procurando em lugar de 

percurando. A profa diz: “Eu dei tanta bronca nela que serviu para melhorar. Agora ficou 

mais apegada a mim . Parece que ela tava precisando que alguém lhe desse bronca. 

(Profa entende as broncas como instrumento de auxílio para a aprendizagem.  O afeto se 

estabelece fundamentado nas broncas) 

Cena 33 (R13) 
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No corredor , próximo à escada vejo a  Profa Célia gritando muito com Carlos. 

(A cultura do grito parece que tem se instalado nas escolas da rede pública.) 
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INTERAÇÃO PESQUISADORA_PROFESSORAS  

 

Cena 1 (R1) 

A coordenadora Maria se aproxima e diz que a diretora não está. Subimos juntas para a sala e 

ela me diz que já falou com as profas sobre a pesquisa. Diz: “Sabe como é, elas não gostam 

muito, ficam constrangidas.” Digo que entendo e que conversarei com elas. No primeiro 

encontro que tivemos, ela me disse que havia duas profas no Reforço, uma “melhor “e outra 

com formação mais tradicional. Levou-me para a sala da Profa Célia, a tradicional, como ela 

havia dito. 

(Dois tipos de professoras: uma melhor e outra mais tradicional, aos olhos da coordenadora 

pedag. Aos olhos da diretora parecia haver uma profa que tinha mais controle sobre a 

disciplina ( a tradicional) e a outra como alguém que tinha muita dificuldade quanto à 

contenção da indisciplina) 

 

Cena 2 (R1) 

A profa tenta demonstrar paciência com os alunos, mas às vezes aumenta o tom de voz e diz 

que paciência tem limite, olhando freqüentemente para mim. 

Cena 3 (R1) 

A profa fala com Alexandre de novo: “ Você não conseguiu fazer nada. Cadê as palavras 

“Lâmpada e “Rebelde” ? Neste momento ela olha para mim e diz: “ Tá vendo ? Isso é que me 

frustra! Dá um nó aqui dentro. Ele tem 10 anos, está na 3
a
 série e não escreve nada!” Mostra-

me a folha de Alexandre. Ele havia escrito algumas letras, entre elas o R de “Rebelde” (Tá 

vendo? Parece precisar provar, justificar para a pesquisadora)  

Cena 4 (R2) 

Uma senhora que é profa da 1
a
 série à tarde entra na sala, senta-se ao meu lado , pega alguns 

cadernos para corrigir e começa a conversar comigo. (Embora eu tente estar atenta ao que está 

ocorrendo com a profa Célia e os alunos). Diz: “É triste, né? O problema são as famílias. 

Alguns daqui, ninguém da família aprende. Eu tenho aquele ali na minha sala (Aponta para 

um garoto). Aquele de azul”. Chama o menino e pede para que leia o que escreveu. Há muitas 

letras juntas que não compõem palavras. O aluno não consegue e ela pede que se sente. 

Chama um outro e pede que leia para mim. O menino tenta, não consegue e diz: “ Não dá pra 

ler isso”.Ela ri, o garoto também. Ele pega a folha e volta para a sua carteira. O colega que 

senta perto dele diz: “Só ele entende o que escreve !”. A Profa ri. Neste momento um aluno 

que havia ido ao banheiro diz que o Renato (outro aluno da sala de Reforço está no pátio 
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brincando em vez de subir para a sala.  Esta profa olha para mim e diz: “Você vê?” Esta profa 

diz: “Eles não querem aprender, fogem da escola. Outro dia peguei dois indo embora e trouxe 

para cá. Outra vez fui pegar uma menina e a irmã do período da manhã lá na rua. Fui até a 

esquina. Elas disseram que acharam que a irmã mais velha já tinha ido embora e foram. 

Encontrei e trouxe de volta para a escola.  Disse para a menina:  Se você não quer estudar, dê 

a vaga pra outro que quer e fique em casa enchendo sua mãe.” Neste momento ela pergunta 

quem sou eu. Respondo que sou da USP e estou fazendo uma pesquisa sobre as Salas de 

Reforço. Ela bate na boca e diz: “Eu não devia ter dito nada disso.”  Guarda os cadernos, 

despede-se de mim e de Cecília e sai da sala. 

Esta cena pode nos remeter a várias questões no que diz respeito ao relacionamento 

pesquisador- participantes da pesquisa.  

Conversa, quase desabafo, atribuição das causas das dificuldades às famílias, questões 

genéticas sustentando as dificuldades de aprendizagem; chama crianças para me provar que 

não conseguem escrever, expondo-os ao ridículo e à humilhação, pois mal me conhecem, 

teste de leitura para quem não sabe ler: comprovação da incompetência;  relata ter dito à 

criança que abandone a escola se não quer estudar, deixando o lugar para outro o que é, no 

mínimo, ilegal. Direito entendido como favor. O desrespeito permeia a relação com os alunos. 

Interessante o “arrependimento” por dizer o que pensa a mim. Você vê? Tentativa de 

comprovar que eles não querem aprender, por isso fogem. 

 Ser pesquisadora, psicóloga e aluna da USP me confere um status que sugere que há 

respostas mais apropriadas do que outras. 

Cena 5(R3) 

Fico com a profa conversando sobre a classe, a política de Reforço, Progressão Continuada, 

promessas dos políticos. A profa indica desânimo e descrédito nas Políticas Públicas. 

Demonstra cansaço. 

(Muitas vezes na hora da saída as professoras desabafavam comigo sobre as dificuldades 

encontradas. Em determinadas situações pareciam sentir-se compelidas a justificar  o que 

acontecia na sala ( ou o que não acontecia: a aprendizagem). Demonstravam angústia e 

frustração. Tanto esforço, cansaço, e, aparentemente com tão pouco resultado...) 

Cena 6 (R5)  

As crianças interagem bem, conversam entre si, às vezes brigam para disputar a mesma letra. 

A maioria consegue escrever copiando da revista e formando palavras. Todos parecem 

envolvidos e interessados. A profa olha para mim e diz: “É tão difícil, você está vendo? “ Eu 
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digo a ela: “ É, mas hoje eles produziram bastante.” A profa: “É, mas dá muito mais trabalho 

ir passando um  por um.” 

(Lamentos e reclamações da professora. Novamente encontramos a profa buscando 

confirmação para a impossibilidade de ensinar aqueles alunos. Várias vezes eu tentava 

mostrar-lhe que eles estavam tendo pequenos progressos. Eu conseguia ver isto, mas ela não. 

Sua visão parecia estar embotada para enxergar que seu trabalho estava tendo efeito, ainda 

que pequeno) 

 

Cena 7 (R5) 

Saio junto com a profa e elogio seu trabalho dizendo que vi muita diferença entre a última vez 

que estive em sua sala e este dia. (Em função de um Congresso e um feriado, fiquei duas 

semanas sem vir à escola) As crianças pareciam bem mais envolvidas e demonstrando 

interesse e desejo de aprender. Ela sorri e me diz: “Precisa ver a turma da tarde. Saíram dois 

do reforço. Eu lhe digo: “Parabéns! Isto é resultado do seu trabalho!” Profa: “ A Fátima – 

coordenadora  também disse isso, mas eu não acho. Sabe? Eu ainda não acredito nesse jeito 

de trabalhar, sem cartilha. Nos despedimos e eu vou embora pensando em como deve ser 

difícil para ela ter todo este desgaste sem acreditar no resultado de seu trabalho. 

(Eu sempre aproveitava as oportunidades de revelar as potencialidades tanto para os alunos 

como para as professoras. Os olhares pareciam cauterizados, só vendo os fracassos e 

impossibilidades. Ela não conseguia ver os resultados e quando estes  lhe eram apontados 

quase não acreditava que eram fruto de seu trabalho. Quanto desgaste sem sequer notar 

resultados!) 

Cena 8 (R6) 

Cumprimento Célia: “Como passou da manhã ?” Ela diz: “Mais cansada!” As crianças 

acabaram de entrar na sala. Tiram da mochila um texto que tinham levado para ler em casa.A 

profa vai passando e solicitando que alguns leiam em voz alta. 

(A profa desabafava seu desânimo e cansaço comigo. A aula de recuperação estava apenas 

começando e ela já se sentia cansada. Bom lembrar que ela já tinha dado aula a manhã toda.) 

Cena 9 (R6) 

Quando me despeço digo-lhe que percebi várias crianças se empenhando para ler sozinhas 

enquanto ela dava atenção individual a um ou outro aluno. Podia se  perceber pelo movimento 

dos olhos e lábios que estavam tentando ler. Por vezes pediam ajuda ao colega do lado ou a 

mim. Ela diz: “Que bom, às vezes, a gente não consegue ver estas coisas. O esforço deles.” 

Nos despedimos e eu vou embora. 



APÊNDICE E  36 

(Procuro aproveitar todas as oportunidades de incentivar e indicar os progressos das crianças 

e, conseqüentemente da professora. Atribuo a ela o desenvolvimento da aprendizagem  dos 

alunos. Vi poucas vezes a profa Célia sorrindo. Geralmente nestas situações em que revelo  

minha percepção sobre o progresso dos alunos.  

Interessante: muitas crianças só ficam vendo os outros aprenderem e ela não consegue ver o 

esforço deles. É preciso ajudá-la a tirar as vendas. Ambos têm olhares contaminados pela 

impossibilidade! )  

Cena 10 ( R7) 

Terminada a aula converso com a profa sobre o futuro dos alunos que já repetiram uma vez.  

Segundo a profa, a política, legalmente, indica que não podem repetir mais de 2 anos “pelo 

mesmo motivo”. Ela diz que muitas escolas “trocam o motivo” para que o aluno possa ficar 

mais um ano. (Ex. Atribuem mais faltas e o aluno repete). 

(Deixa claro que esta denúncia a respeito da alteração do número de faltas ocorria na outra 

escola, nesta não. Esta realmente parece ser uma escola com gestão séria. 

Estes diálogos informais após o final da aula trouxeram muitas informações e aproximação 

das professoras) 

Cena 11 (R9) 

Um grupo de alunos passou bastante tempo trabalhando com as letras, lendo na lousa,  

tentando montar as palavras e copiando. Quando a profa vem, um deles está brincando. Ela dá 

uma bronca em todos  e diz: “Vocês não têm jeito, mesmo! Hoje eu tenho testemunha  ( e 

olha para mim!). Ontem eu estava sozinha e ninguém ia acreditar no que vocês fazem, mas 

hoje tenho testemunha! 

(Sou testemunha ! A professora somente verifica o produto, eu havia testemunhado o 

processo. Dos 5 meninos, 4 estavam bastante envolvidos na atividade e tinhas escrito as 

palavras com poucos erros). 

Cena 12 (R10) 

Na lousa está a 2
a
 estrofe do verso “ Borboleta pequenina: Borboleta pequenina. Venha pra o 

meu cordão. Venha ver cantar o hino. Que hoje é noite de Natal.” Novamente as crianças 

falam de cor. Muitas nem estão olhando. A profa chama 3 crianças para lerem juntas na 

frente. Olha para mim e diz: “Olha que gracinha!” As crianças falam de cor. Ela pede que 

leiam algumas palavras separadamente, mas as crianças têm grande dificuldade. 

(Tenho a impressão que a profa tenta me mostrar o resultado de seu esforço e busca minha 

aprovação.) 

Cena 13 (R10) 
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Fico conversando um pouco com Célia sobre sua família ( filhas) e depois sobre a inclusão ( 

há dois alunos cadeirantes na escola). Ela diz: “Admiro o empenho destas pessoas (aluno 

cadeirante). Associo ao empenho das crianças do Reforço. É mesmo, a gente vai contribuindo 

um pouquinho para eles conseguirem aprender.” 

(Estas conversas informais eram muito interessantes para a compreensão das relações da profa 

com seu trabalho, com seus alunos, com a sala de reforço.  Aqui ela compara as crianças  

cadeirantes com os alunos de reforço. Que atributos estes alunos têm em comum? Estão 

presos, sem chance de mobilidade? São dependentes? São diferentes dos demais? São um 

desafio para a professora?) 

Cena 14 (R12) 

O sinal toca, os alunos saem rapidamente e fico conversando um pouco com Ana. Ela se 

mostra muito chateada com o que aconteceu ( seu relacionamento com Nilson). Expõe o 

drama de “ter que recuperar alguns que não querem estar lá, como Nilson.” Converso com ela 

sobre o que ele me disse, ela concorda que ficam muito tempo sem atividade e isso acaba 

causando a indisciplina, mas não vê outra alternativa, uma vez que é orientada a dar 

atendimento individualizado, em função das diferentes dificuldades dos alunos. Mostra-se 

muito angustiada e relata estar frustrada com seu trabalho. 

(A professora ,  em várias ocasiões, se  revelava  a mim como  impotente e frustrada. 

Tentando atender às instruções do curso de formação a que era submetida, via-se perdida 

diante das contradições e conflitos entre as novas propostas e o cotidiano da sala de aula. 

Ela fala sobre o drama de ter que recuperar alguns não querem estar lá. Surgem algumas 

perguntas: TER  que recuperar  parece uma tarefa difícil. As professoras TEM que recuperar 

os alunos ou são eles que se recuperam ? O médico recupera o doente ou ele se recupera a 

partir das prescrições adequadas? Será que alguns alunos NÃO QUEREM ou NÃO 

DEVERIAM estar lá? 

Parece evidente que Nilson rebela-se contra o fato de estar lá, em função do acidente que o 

afastou da escola no ano anterior) 
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INTERAÇÃO PESQUISADORA_ALUNOS 

(ESSE EIXO, POR SUGESTÃO DA BANCANA QUALIFICAÇÃO NÃO FOI USADO 

COM EIXO ISOLADO, MAS PARA COMPLEMENTAR OUTROS) 

 

Cena 1 (R4) 

Um aluno diz a ela: “Fica quieta, ce não tá vendo que ela ta escrevendo sobre a gente?” 

(Isto alterou meu comportamento no campo. Passei a escrever esporadicamente, anotando 

algumas palavras que depois me remetessem ao que havia ocorrido. Assim que saia da escola 

fazia os registros) 

Cena 2 (R4) 

Dois alunos me perguntam se eu sou da Delegacia de ensino. Respondo que não. 

Cena 3(R4) 

Um aluno pergunta o que eu estou escrevendo ( faço algumas anotações durante a observação 

na sala). Digo que estou copiando a lição. Acham engraçado. Tentam ler para conferir. Um 

deles diz: “Está mesmo!” Mauro diz: “Está copiando as nossas idéias?”(Eles haviam feito 

uma produção coletiva, completando as frases de uma história) Respondo: “Sim.” Mauro diz: 

“Então devem ser boas idéias mesmo, né?” Eu: “São sim.” Rio junto com ele. 

(A admiração sobre eu estar escrevendo o que eles produziram é muito interessante. Quase 

revela o descrédito que eles têm pelo que produzem) 

Cena 4 (R5) 

A profa distribui letras móveis de madeira e instrui os alunos a comporem palavras da revista 

com as letras móveis. Aproximo-me de José, novamente. Ele indica as letras que devem ser 

usadas para escrever Sesinho. Escreve “Cezinho” (Será diminutivo de César? – Foi o que 

pensei) Eu digo a ele: “Viu como você consegue? Você não disse que  não sabia escrever ? 

José abre um largo sorriso. é um menino bonito, com um olhar muito triste.) 

(Fui muito tocada pelo contato com este aluno. Gostávamos um do outro, mesmo sem 

precisarmos dizer isto. O sorriso destas crianças quase não aparecia nas situações de sala de 

aula. Quando sorriam para mim, isto era um grande estímulo a continuar.  Não perdia 

oportunidade de encontrar motivos para incentivar estes alunos. O sorriso sempre aparecia 

nestas ocasiões) 

Cena 5 (R5) 

Todos fazem a fila e saem. José vem me falar tchau, antes de sair. Sorri e vai embora. 

(Penso: Mais um dia em que este menino analfabeto aos 11 anos passou na escola sem 

aprender!  



APÊNDICE E  39 

O sorriso dele é muito bonito. Soa como um agradecimento pelo pouco incentivo que lhe dei, 

lembrando-o de sua capacidade.)  

 

Cena 6 (R6) 

Estão trabalhando em pequenos grupos, embora a instrução tenha sido duplas. (As carteiras 

ficam muito perto e acabam formando pequenos grupinhos de alunos. Um grupo de 5 meninos 

forma com as letras móveis todas as palavras e frases da capa da revista. Eliel lidera, pede que 

os meninos vão buscar em outros grupos as letras que estão faltando. Montam corretamente 

algumas palavras e frases. Eu me aproximo e elogio Eliel. Ele diz: “Não fui só eu. Foi eu e 

eles.” 

(Que bonito! Eliel divide com os colegas o elogio que faço a ele.  Vi poucas vezes a 

professora elogiar estes alunos. Geralmente os elogiados eram os que já conseguiam 

progressos independentemente da ação da profa. Os alunos maiores, com mais defasagem 

série-idade,  quase nunca eram elogiados por ela. Eu procurava ficar atenta às ações deles e 

incentivá-los.) 

Cena 7 (R7) 

Logo que entramos uma aluna me pergunta: “O que você faz aqui?” Respondo: “Quero 

conhecer vocês e saber como é a classe de reforço.” Ela: “É uma classe de bagunceiros que 

não aprendem!” A colega que está ao lado diz: “Aqui ninguém faz lição, só bagunça.” Eu 

digo: “Não é verdade, vi vocês fazendo lição na última vez que vim.” Ela sorri. 

(A bagunça substituindo a lição Mais uma vez tento contradizê-los quando referem-se a sim 

mesmos como incapazes. Novamente o sorriso aparece depois deste reconhecimento.) 

A aluna que havia dito que na classe só tem bagunça me olha e diz: “Tá vendo ? Só tem 

bagunça aqui!” 

 

Cena 8 (R7) 

Percebo que estou sentada na frente de uma aluna (Chegou depois de mim, a aula já havia 

começado).  Digo a ela: “Vou mudar de lugar para não atrapalhar, você precisa enxergar a 

lousa” A aluna me diz: “Não precisa porque a profa nunca dá nada na lousa.” 

(Constato, ficando em sala que realmente a lousa é muito pouco usada. Será que isto não tem 

por trás a idéia do trabalho individual, bandeira do construtivismo ?) 

 

Cena 9 (R7) 



APÊNDICE E  40 

A profa dita: “Hoje escovei os dentes.” (Esta atividade está dirigida para os alunos que já 

terminaram a tarefa da canção de ninar no dia anterior) 

Enquanto isso, dois alunos, entre os quais Nilson, não fazem nada alegando não ter lápis 

Quando lhes pergunto porque não estão fazendo nada,  Nilson responde: “A profa é chata 

porque não deixa a gente pedir lápis emprestado para a Rosana– funcionária da escola-.A 

Profa não dá lição e deixa a  gente sem fazer nada. Pergunto a Nilson em que série está. 

Responde: “Tenho 11 anos, repeti a 4
a 

no ano passado porque caí, quebrei o braço, tive que 

fazer uma operação e não podia escrever.  Mostra o braço com uma cicatriz enorme. Diz que 

pôs um pino no braço. A profa está com uma aluna junto dela em sua mesa ajudando –a na 

tarefa. Marcos e  Nilson estão com um dicionário e dizem que querem me mostrar uma 

palavra feia. Mostram a palavra Pênis. Converso com eles e digo que não é uma palavra feia, 

é uma parte do corpo de todos os meninos e homens. Eles riem e sentam-se perto de mim. 

Marcos (11
 
a) diz que também repetiu a 4

a
 série porque quebrou o pé e precisou ficar em casa. 

Faltou muito e repetiu. Davi, um outro aluno, também se aproxima  e diz que tem 11 anos e 

repetiu a 4
a
 série porque não sabe pôr ponto nas frases, escreve tudo junto. 

(Os alunos várias vezes justificavam para mim o motivo de estarem nesta classe.  

Percebe-se novamente, seus interesses voltados às questões dos adolescentes, mudanças do 

corpo, etc. Ao mesmo tempo fazem lições sobre Canções de ninar e papai Noel, ...) 

Cena 10 (R8) 

Mauro pergunta o que é o livro. Respondo que é minha agenda. “O que você anota?”, 

pergunta a mim. Respondo: “O que vou pensando.” Ele: “Você escreve quando a gente 

levanta da carteira?” “Não”, respondo. Abre minha agenda e vai tentando ler. Abre numa 

página com mapas e identifica alguns países. Aponta a França e diz, com orgulho, que tem um 

tio morando lá. Diz: Um dia vou morar com meu tio. 

( Um dia vou morar com meu tio – esperança de um tempo melhor. Parecem ter sempre a 

sensação de estarem sendo observados em seus erros. Será este senso de perseguição, de fato, 

só uma fantasia?) 

Cena 11 (R10) 

Carla escreve uma palavra ao lado da outra, não uma embaixo da outra, como a profa havia 

solicitado. A profa risca e manda escrever novamente em forma de listagem, como ela havia 

solicitado. Carla deita a cabeça na carteira e chora. Não faz mais nada, deste momento em 

diante. Na hora da saída ainda está triste. Pergunto o que aconteceu e ela não responde. 

Pergunto se é porque errou e ela indica com um gesto que não. Pergunto se é porque a profa 

riscou sua lição e ela balança a cabeça afirmativamente. 
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(A profa não percebe a criança chorando nem meu diálogo com ela. Não sei se deveria ter 

feito as perguntas à aluna. Confesso que fiquei comovida com a situação. Ela parecia muito 

triste diante da atitude da profa.) 

Cena 12 (R11) 

Sebastiana parecia alegre e falante até que a folha da tarefa foi colocada em sua mesa. Fica 

quieta, não conversa mais, nem faz a tarefa. Pergunto se não vai escrever, diz que não 

consegue. Nem tenta. 

(Alguns destes alunos parecem ficar envergonhados diante de mim ao revelarem seus “não 

Saberes”. Às vezes eu ficava com a impressão de que eles preferiam dizer que não queriam 

escrever ao invés de ter de admitir que não sabiam. As brincadeiras, deixar o tempo passar de 

modo ocioso, as recusas a tentar. Tudo parecia indicar que admitir não saber era bastante 

dolorido.) 

Cena 13 (R11) 

Ganho uma dobradura de Cristina. 

(Estes pequenos presentinhos dados pelas crianças foram guardados com muito carinho por 

mim. Revelavam um pouco de nossa convivência) 

Cena 14 (R11) 

Sebastiana passa a aula toda sem escrever nada. Às 18:30h resolve ir para a lousa e escreve: 

EU TE AMO PROFA ANA   

Eu a elogio. Ela me dá um abraço e sorri. 

(Novamente meus elogios provocando sorrisos. A profa não via algumas coisas que os alunos 

escreviam, pois logo eles apagavam. O que isto significava? ) 

Cena 15 (R12) 

Aproximo-me de Léia e começamos a conversar. Esta aluna tem 11 anos. Está com o cabelo 

quase raspado e me conta que o cabelo está caindo porque a mãe passou um produto e não 

deu certo. Diz que os meninos riram muito quando ela chegou com o cabelo tão curto (e ainda 

riem – percebi isso quando ela chegou na sala). Ela me diz: “Tenho uma casa bem bonitinha 

com piso, banheiro, DVD. Tenho até um celular que ganhei da minha mãe.” (Mostra um 

celular um pouco deteriorado, riscado. Parece já estar com muito uso). Parece uma menina 

sofrida e triste. Sorri para mim depois de nossa conversa.  

(Porque será que esta criança que me encontrava pela primeira vez listava bens materiais de 

sua família e o presente dado pela mãe? Será que precisava justificar o cuidado da mãe? 

Teriam os educadores feito comentários a respeito do produto passado em seu cabelo, como 

tendo sido descuido da mãe? Alguns destes alunos (tive esta impressão também quando 



APÊNDICE E  42 

conversei com as mães) me davam a impressão de estarem constantemente se justificando, 

precisando provar coisas a respeito de si e de suas famílias.  

Novamente o sorriso da criança para mim. Nossas trocas de olhares, palavras, abraços, 

sorrisos foram muito marcantes em minha estada no campo. Faziam-nos próximos uns dos 

outros. E, afinal, isto é o que realmente vale à pena!) 

 

Cena 16 (R13) 

Joelma pega a caneta que deixei em cima do meu caderno. Quando lhe pergunto, diz que não 

pegou, depois me entrega a caneta. Brinca com minha bolsa, quer abrir. Eu digo que não. Ela 

fica brava e, novamente repete o que faz quando tem alguma discordância: vai para baixo de 

uma carteira e não fala mais com ninguém. 

(Joelma tem estas reações algumas vezes enquanto estive no campo. Quando contrariada em 

burra, afasta-se, chora. Tento entender esta criança, parece alguém muito amargurada, mal 

humorada, insatisfeita. Quantos motivos para estes sentimentos teriam sido gerado em suas 

relações com a escola?) 

Cena 17 (R13) 

Ganho um desenho de Leo. Um desenho muito bem feito. Ele me diz que não foi idéia sua, 

tinha visto num cartão. De qualquer modo é um desenho muito bonito, com Papai Noel, sinos 

e renas. 

(Ganhei vários presentinhos enquanto estava no campo. Pequenas demonstrações de carinho 

por parte das crianças  para comigo. Eu me sentia bem entre eles) 

Cena 18 (R13) 

Quando descemos ofereço a Joelma minha bolsa (Ela queria ficar andando pela sala com 

minha bolsa a tira colo) Desce fingindo estar desfilando com a bolsa. Leo diz: “Não dá pra 

ela, ela vai fugir e roubar sua bolsa.” Eu digo: “Não, combinamos que ela vai só até o portão.” 

Quando chegamos no portão Joelma me devolve a bolsa e dá um largo sorriso para mim.  

(Quase um agradecimento pela confiança depositada nela!) 
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INTERAÇÃO  PAIS DE ALUNOS DE RECUPERAÇÃO_ESCOLA (OU 

PROFESSORA?) 

 

Cena 1 (R1) 

Ao ser inquirida sobre o nome da profa do filho, pela atendente, a mãe diz não saber. 

Enquanto a atendente vai verificar e a mãe fica aguardando, pergunto-lhe porque o filho está 

no reforço. Ela responde: ”Diz elas que ele tá atrasado” Pergunto-lhe a série em que o filho 

está. “Terceira”, ela responde. Tentam localizar a criança no pátio (é hora da saída) e a 

convidam a entrar ( até então a mãe estava sendo atendida na porta de entrada da secretaria da 

escola). A profa da sala de reforço (Célia) chama a mãe e diz: “É bom você ver bem onde ele 

fica, porque ontem ele não ficou no Reforço.” A mãe responde: “Ele não veio na escola 

ontem”. Profa diz: “Ah!” 

(Parece haver certa desconfiança da professora de que o aluno estivesse enganando a mãe e 

fugido do reforço. Ou será cuidado da professora por ele?) 

Cena 2 (R1) 

Dois alunos estavam brigando e são trazidos pela profa e por uma funcionária. Profa diz:” 

Porque teu pai demora tanto para vir te buscar? Tem reforço?” Aluno: “Não sou do reforço.” 

Profa: “Então o que está fazendo aqui? Seu pai não sabe a hora de ter buscar?” Aluno: “Ele 

sabe, mas tem que trabalhar e, às vezes, demora. Profa: “A mãe de vocês fica em casa e a 

gente tem que ficar cuidando de vocês! “Não quero nenhuma briga aqui, depois da hora de 

sair! (Gritando)” A profa sai e os meninos ficam e continuam discutindo. 

(São freqüentes as acusações e humilhações às crianças sobre a família) 

Cena 3 (R1) 

A profa aproxima-se de um aluno e diz: “Seu pai assinou o bilhete?” Aluno: “Não, porque ele 

estava trabalhando.” Profa: “Deixe o caderno aberto no bilhete em cima do travesseiro dele, 

tá, meu amor?” 

(Às vezes eu tinha dúvidas sobre o sentido deste “meu amor”, seria real ou irônico?) 

Cena 4 R10) 

Um aluno chamado Pedro deita-se na carteira, não escreveu nem o nome na folha. A profa 

diz: “Este menino não tem jeito mesmo, nem a mãe ajuda. Se a mãe não ajuda, não adianta. 

Veio de óculos, agora não vem mais.” Pedro: “Roubaram”. Ele já havia dito isso em uma 

outra aula. 
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(Os óculos foram roubados. “Se a mãe não ajuda não adianta”  parece indicar um álibi à profa. 

Não ter providenciado outro é entendido como descompromisso, descuido da mãe.  Sem o 

comprometimento da mãe não há o que fazer. A professora também se descompromete?) 

Cena 5 (R13) 

A profa Célia  reclama à mãe de Carlos sobre seu comportamento na sala de reforço. A mãe 

diz: “Deixa, hoje vou dar aquela surra nele!” Fátima, coordenadora também está junto e 

conversa com a mãe sobre a importância do estabelecimento de limites. Orienta a mãe para 

não bater. Pergunta sobre a possibilidade da vinda do pai à escola. A mãe diz: “Imagina, se 

ele vier, quando chega em casa mata ele de tanto bater.” Na saída a profa Célia diz à mãe: “Eu 

sei que eles estão com o saco cheio, mas eu também tô.” 

(Um dos motivos mais freqüentes para violência física dos pais contra os filhos é a ocorrência 

de problemas na escola, para os quais os pais tenham que ser chamados.  A profa confessa seu 

desgaste aos pais. Iguala-se  às crianças quanto ao desinteresse e desmotivação ?) 


