
Apêndice F

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA REALIZADA COM A PROFESSORA BEATRIZ, DE
PORTUGUÊS [25 de agosto de 2009]

Pesquisadora: Então hoje é dia 25 de agosto de 2009...

Betriz [P_P.1]: É

PESQUISADORA: Já está quase acabando o ano, então, é como eu te disse, é mais uma
conversa sobre a prática da gente mesmo, pra ter pontos diferentes, de professores
diferentes, de escolas diferentes

P_P.1: Tá bom

PESQUISADORA: É, eu queria que você falasse um pouco, Beatriz, sobre as dificuldades
que você acha assim mais frequentes, que os alunos apresentam na sua disciplina, em
Língua Portuguesa, dificuldades que você nota com mais frequência nos alunos... ou as
mais sérias, que você acha

P_P.1: Escrita, na escrita, na ortografia, é o que tem, que há mais dificuldade pra você no
dia a dia trabalhar, sanar, né

PESQUISADORA: Hum hum

P_P.1: Ficar preocupada mesmo

PESQUISADORA: O problema mais sério que eles apresentam é ortografia? Eles não
escrevem corretamente as palavras?

P_P.1: É, geralmente, na escrita, por mais que você ensine, por mais que você oriente, por
mais que você vá pra lousa, escreva, reescreva as palavrinhas, na hora da escrita, da
correção da redação, você percebe assim, a falha, né, as falhas estão ali. Tirando isso, aí,
outras coisas que você vai verificando

PESQUISADORA: Hum

P_P.1: Eu acredito que deram uma melhorada assim na paragrafação, deram uma
melhorada assim na redação que por exemplo nós temos trabalhado muito, muito, é, os
elementos da narrativa, de não fazer aquela historinha assim crua, sem sal, sem açúcar

PESQUISADORA: Ahm, ham

P_P.1: Então sempre falo pra eles dos elementos e que tem que ter principalmente um
conflito, que era o que eles não tinham em mente, né, foi cobrado muito no SARESP

PESQUISADORA: Hum hum

P_P.1: E... sei lá, porque a leitura, na leitura eu acredito que eles ainda se sobressaiam,
ainda conseguem, mesmo que seja tropeçando um pouquinho, mas a grande maioria lê. Eu
vejo mesmo problema na hora de corrigir a escrita, a escrita é que...
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PESQUISADORA: Eles têm mais problemas na escrita do que na leitura?

P_P.1: Eu acho, eu acho que a minha batalha maior é em cima da escrita, fazer com que
eles escrevam bem

PESQUISADORA: Hum, hum... e assim, o que você acha que podem ser as causas dessas
dificuldades tão grandes, principalmente na escrita, que são as que você acha mais
frequentes

P_P.1: Uma vez eu li sobre um autor e dois quadros dele no livro diziam que, se o aluno lê
bem, lê bastante, tem a possibilidade de escrever melhor

PESQUISADORA: Hum, hum

P_P.1: Eu não me lembro da outra forma, mas eu acredito nessa, nessa prática, de que se
você tem o hábito de leitura, lê bastante e lê vários tipos de livros, por exemplo, uma
quinta série, se ela desde pequenininha, lá em casa, tem o hábito de boa leitura, os
livrinhos de história ou mesmo, o conto, né, ouvir o pai e a mãe contar, ela cria, né,
começa a criar, eu acho que isso já ajuda bastante

PESQUISADORA: Hum, hum

P_P.1: Então eu acredito muito, eu falo muito pro meu aluno assim, leia, leia aquilo que
você gosta, procura o que você gosta e leia, se não tem condição de comprar, empresta de
quem tem, você sempre vai encontrar alguém que tenha uma história em quadrinho, né

PESQUISADORA: Hum, hum

P_P.1: E dependendo da história em quadrinho você sempre vai melhorar na escrita,
porque você lendo, pesquisando no dicionário, né, eu mesma, quantas vezes eu não tive
dúvidas, então quando eu vou pro dicionário e eu leio, gravo e pratico, a tendência de
diminuir, né, o erro, eu acho que é maior, eu acredito nisso, não sei se eu tô certa... e outra,
você tem que se guiar, você tem que achar primeiro um caminho pra experimentar

PESQUISADORA: Hum, hum

P_P.1: Aí depois você...

PESQUISADORA: A escola agora está com biblioteca, direitinho?

P_P.1: Tem, tem, vá/ são vários livros, novos, que chegaram, é..., por causa das aulas de
leitura, muitos livros paradidáticos que chegaram, literatura, autores assim, de nome, e
autores novos que às vezes assim, nem eu, sabe, em mente, mas tem muitos livros bons,
e... e outra, não trazemos, eu não trago muito os meus alunos para a biblioteca, mesmo
porque em sala de aula está puxado com esse negócio do caderninho, você trabalhar o
caderninho, a atividade do aluno e mais o livro didático, mas mesmo ali a gente já pega
muita leitura, né

PESQUISADORA: Hum, hum... o caderninho que você está falando é aquela apostila?

P_P.1: O caderninho de atividade do governo

5:11
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PESQUISADORA: Ah, tá, que tem que cumprir

P_P.1: Tem, tem
PESQUISADORA: Hum, hum

P_P.1: E eles estão trabalhando muito assim, desde quinta, né, por exemplo, a narrativa, a
fábula, é..., na sexta série, autobiografia, isso é novo pra mim, não tinha nunca trabalhado
essa parte assim da autobiografia, é..., na sétima, os textos injutivos (?), prescritivos, sabe?

PESQUISADORA: Hum, hum

P_P.1: E nas oitavas a argumentação, a dissertação, bastante

PESQUISADORA: São conteúdos que já vêm propostos nesses caderninhos

P_P.1: É, são propostos, e... apesar de que nós já trabalhávamos isso, né, o que eu acho
assim interessante é essa autobiografia, porque eu nunca tinha trabalhado, nunca me
interessei, assim, nunca vi importância nisso, nunca tinha nada, mas ali, são os textos, né,
todos, gerais

PESQUISADORA: Entendi, então deixa só eu recapitular, se eu falar alguma coisa errada
você corrige, então assim, a dificuldade mais forte que você observa nos alunos é quanto à
escrita, principalmente a ortografia...

P_P.1: Isso

PESQUISADORA: E, causas que você imagina que possam, né, motivar essas
dificuldades seja a prática, ou a falta da prática de leitura, né

P_P.1: Isso, eu acredito nisso

PESQUISADORA: Se os alunos lessem mais...

P_P.1: Eu acredito

PESQUISADORA: ... eles teriam menos erros, né, e... bom, porque a pergunta era a
seguinte, dentre essas dificuldades que os alunos apresentam, você falou de escrita, de
ortografia, e você falou que eles vêm melhorando, né, na parte de paragrafação, dos
elementos da narrativa...

P_P.1: Eu acredito que sim

PESQUISADORA: Você percebe essa melhora desde quando?

P_P.1: Desde quando... o Saresp, principalmente por causa do Saresp, a cobrança assim,
grande em cima de fazer com que o aluno conheça, reconheça, saiba construir uma
narrativa, um... né, o texto argumentativo, então, a importância de você estar trabalhando a
paragrafação, porque, tudo a gente vai aprendendo, né, há um tempo atrás, eu sabia da
paragrafação, mas o aluno fazia, errava, de repente corrigia, comentava, só que agora, de
uns tempos pra cá, a gente bate muito mais em cima disso, então, tanto faz como
crescimento pro aluno como pra gente também na prática

6:06

7:35



4

PESQUISADORA: Hum, hum, a gente vai...

P_P.1: É, vai, melhorando, assimilando, reorganizando

PESQUISADORA: Entendi, bom, como é que você faz a intervenção então, pra essa parte
de... pra lidar com essa dificuldade do aluno, por exemplo, ele tem sempre aqueles erros
frequentes, né, de ortografia ou de uma outra coisa que você verifica, você verifica que o
aluno errou, que ele não está assimilando, como que é a intervenção?

P_P.1: Trabalho com dicionário em sala de aula, vou sempre na parte da gramática, por
exemplo, sufixo, prefixo, né, por exemplo, e vou pedindo pra eles reescreverem a
palavrinha e não copiar o que está todos no dicionário, mas eles lerem tudo o que está no
dicionário em relação àquela palavrinha e, de acordo com o texto ou com o que nós
estivermos trabalhando, eles encaixarem o sentido, eu acho que é uma forma de assimilar,
e em relação à paragrafação, na lousa, sempre mostrando na lousa o que ela está, é... o que
está falho e fazendo com que eles percebam, olha, introdução, pelo menos cinco linhas, o
que que entra aqui, sempre assim, sempre mostrando, tentando mostrar pra ele ou na lousa
ou do meu ladinho, comigo

PESQUISADORA: Quando faz o atendimento

P_P.1: É

PESQUISADORA: Entendi. Bom, isso aqui você já me falou um pouco, a respeito dos
materiais impressos que você utiliza, né, então tem, as apostilas que o Estado manda...

P_P.1: Isso

PESQUISADORA: É um caderno de atividades?

P_P.1: É o caderno de atividades, o caderno do professor, cada um na sua matéria, você já
viu, né? Você conhece

PESQUISADORA: Já, já

P_P.1: E... e o livro didático, nós não nos, assim, não deixamos do livro didático, então, eu
mesma gosto de usar sempre as duas coisas ou mais, por exemplo, houve um projeto
relacionado a jornal, o Estado está mandando jornal, tem uma pilha, então, tudo sendo
trabalhado de acordo com a proposta, então, jornal, os conteúdos do jornal, a criação,
entendeu?

PESQUISADORA: Hum, hum

P_P.1: Tudo, está assim mesclado, a gente tem trabalhado bastante, bastante, tem muita
cobrança em cima do conteúdo, bastante

PESQUISADORA: E quem que tá cobrando, é o governo, é a direção?

P_P.1: Direção, pra ser trabalhado, né, coordenação, tem assim, a nossa escola, essa aqui,
eu percebo assim, uma/uma junção boa, uma organização boa, todos falando a mesma
língua, a mesma linhagem, a gente não se perde aqui não

10:59
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PESQUISADORA: Ah, que legal

P_P.1: Entendeu, por isso que eu gosto de estar aqui

PESQUISADORA: Então, assim, o que é utilizado com mais frequência, o material de
apostila, as apostilas...

P_P.1: A proposta do governo...

PESQUISADORA: A proposta do governo, esses livros didáticos são aqueles livros
didáticos que o governo manda que cada aluno tem o seu?

P_P.1: Isso

PESQUISADORA:Ah, tá

P_P.1: Isso, só que nós temos novos, que nós escolhemos, aquele, sempre tem a escolha
dos livros, e... bom, bom, atualizado

PESQUISADORA: Ahn, ham, entendi, bom, agora deixa eu, essa é uma dificuldade que
eu, um problema que eu enfrento bastante também, eu queria saber a sua opinião: quando
você propõe uma atividade, né, você orienta os alunos oralmente, como eles têm que
fazer, ou você coloca uma instrução por escrito, né, por exemplo, o enunciado da
atividade, ou você faz as duas coisas?

P_P.1: As duas coisas

PESQUISADORA: E em que sequência?

P_P.1: Vou pra lousa, tudo pra mim, eu acredito assim, que pra não haver dúvida, porque
sempre tem um aluno que se perde, sempre, então eu vou pra lousa, coloco “isso, isso e
aquilo”

PESQUISADORA: Hum, hum

P_P.1: Aí, “copiaram?”, copiaram, então agora prestem atenção, e aí vou e explico, então
tudo por escrito, quero em folha de almaço?, com almaço, com capa?, capa, tudo na lousa,
item por item, entendeu?

PESQUISADORA: Hum, hum, então você escreve e tem que reforçar

P_P.1: E reforço oralmente, principalmente pra não ter aquela encrenca assim “ah, a
professora não falou, a professora não pediu”, eu não falei, eu não pedi? Eu coloquei na
lousa, você copiou? Copiou, porque eu dei tempo pra copiar, entendeu? Eu procuro fazer
tudo assim, porque pra mim, eu acredito assim que tem que ter organização, então você
tem que dar tempo pra essa atividade, pra essa cópia, entendeu? Pra que você possa
cobrar, como que você vai cobrar do aluno algo que você passa atropeladamente?

PESQUISADORA: Entendi, mas então você observa que quando o aluno copia a
instrução, normalmente ele não presta muita atenção no que é pra fazer, ou só lendo o que
é pra fazer ele já entende?

13:50
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P_P.1: Não, eu acredito que uma grande maioria coloca atenção porque às vezes quando
você vai falar, eles falam “professora...”, só que calma, eu sempre falo, uma coisa de cada
vez, porque um pergunta uma coisa, o outro pergunta a mesma coisa, quer dizer, então,
pra mim é assim, ordem, você tem que colocar ordem, em tudo, principalmente no
cérebro, eu falo, entendeu

PESQUISADORA: Hum, hum, porque eles estão copiando e já querem que fale o que é
pra fazer

P_P.1: É, ou então “professora...” eu falo calma, copia, então, e pra não ter essa encrenca,
está escrito, né, então, é isso aqui ó

PESQUISADORA: Então, mas, e se é uma prova, por exemplo? Ainda assim, além da
orientação por escrito você ainda explica o que é pra fazer ou eles já entendem?

P_P.1: Não, no dia da avaliação, eu sou muito assim, quer perguntar, tem dúvida, pergunta
agora, aulas normais, tanto que quando no dia da avaliação, eles perguntam alguma coisa,
eu falo “hoje não é dia de pergunta, hoje é dia de resposta”, dia de pergunta é dia de aula
normal, então quando é avaliação, porque nós temos por exemplo a prova mesmo, que nós
temos provão bimestral, cada um no seu lugar, entrego, não vira, só vira quando eu
mando, agora pode, aí eu faço uma leitura com eles, entendeu, pra que eles não façam
nada correndo, faço uma leitura, aí terminou a leitura, pronto, agora cada um no seu lugar
fazendo o seu. Se sabe faz, se não sabe, próxima vez, e pronto, acabou

PESQUISADORA: É só uma leitura em voz alta, não é uma explicação

P_P.1: Não

PESQUISADORA: Nessa atividade é pra fazer isso e isso e isso

P_P.1: Não, porque eu falo pra eles...

PESQUISADORA: O enunciado já é pra dizer o que é pra fazer

P_P.1: É, porque eu falo pra eles, dia de pergunta, de dúvidas, é em aulas normais, aí
vocês têm que perguntar tudo

PESQUISADORA: E eles perguntam?

P_P.1: Perguntam, eu não sei se é visão minha, e que a minha matéria também [tosse] é
menos complicada que matemática, sei lá. Por exemplo, é... as salas são boas, não acredito
que as salas sejam totalmente, tem professor que reclama bastante, mas, acho que depende
da matéria

PESQUISADORA: Hum, hum

P_P.1: Por exemplo, se eu dou uma leitura, o aluno fala assim, “não vou ler”, vai ler
porque isso daqui é avaliação de leitura, eu quero ver como que você lê, se você lê muito
bem, ou não, então, ninguém vai se recusar a ler, eu exijo que leia

PESQUISADORA: Na avaliação em leitura, o aluno lê em voz alta o texto?

16:40
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P_P.1: Isso, cada um lê um parágrafo, aí eu faço a leitura duas vezes, ou mais, aí eu faço
as perguntas, né, comentem, qual é o assunto, qual é o tema, entendeu?

PESQUISADORA: Hum, hum

P_P.1: É... então, eu acredito que a maioria das minhas salas são boas, eu não vou dizer
pra você que eu acho tão difícil assim, dar a minha aula não

PESQUISADORA: Entendi, é, e quando eles não entendem/ bom, isso aí você falou,
quando eles não entendem uma coisa, como é que eles demonstram isso

P_P.1: Eles perguntam, eu dou liberdade de perguntar, e eu ainda falo assim, “eu estou
aqui, é pra isso, pra explicar, se você não entendeu, pergunta”

PESQUISADORA: Hum, hum

P_P.1: “Se você está prestando atenção, eu vou explicar quantas vezes você precisar”,
agora se está brincando enquanto eu estou explicando, vou dar uma dura, com certeza,
mas é uma linha, é uma maneira de você, é... quase que como um contrato, eu converso
muito com eles, talvez seja por isso que eu tenha menos encrenca, entendeu?

PESQUISADORA: Você conversa muito com os alunos

P_P.1: Bastante

PESQUISADORA: Sobre o quê?

P_P.1: Tudo

PESQUISADORA: Tudo

P_P.1: Tudo, tudo, seja um, acho até interessante, no livro, na proposta, no caderninho
deles de atividade, tem textos falando sobre adolescência e acaba até pegando um aspecto
sobre sexo, sexualidade, e nossa, eu entro, assim, sabe, tento esclarecer, tento conversar,
tudo, pra mim não tem nada que eu não converse, aplico textos bíblicos, falo de Deus, falo
sobre o convívio, não tem, o que precisar, eu tento dar espaço, tanto eu falo como eles
também falam

PESQUISADORA: Hum, hum, então facilita o diálogo, né, essa abertura

P_P.1: Procuro, porque eu acho assim que um caminho para o professor de hoje, com
todas essas dificuldades que nós encontramos, é você entre aspas perder uma aula só
conversando, às vezes, se necessário for

PESQUISADORA: Hum, hum

P_P.1: Professor que entra, fica de costas pra lousa, taca matéria, e não dá uma abertura,
não vê o que está acontecendo, mesmo que seja uma bobagem que o aluno falou, mas
você não vira pra ele, não questiona, mesmo brincando, ou sério, ou põe um apelido no
outro, você não vira, não para a sua matéria, não questiona, não dá uma orientação,
bobagem, eu acho que você tá plantando uma coisa difícil pra você colher depois

19:03
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PESQUISADORA: Entendi, e esse diálogo você percebe que os alunos têm liberdade,
mas é só quando você está na sala de aula com eles, ou em outros espaços eles também...

P_P.1: Normalmente, mesmo porque a gente cria um vínculo, cria-se um vínculo e há uma
facilidade grande de convivência

PESQUISADORA: Ah, tá... eu tenho uma pergunta aqui, é assim, se você voltasse no
momento em que você optou pelo magistério, né, por ser professora, você faria a mesma
escolha?

P_P.1: Mesmíssima, mesmíssima, é... ultimamente às vezes eu falo assim que eu estou
cansada, mas é mais pelo tempo, né, já tenho cabelos brancos, já são, né, mas é tempo,
vou fazer 49 anos agora em outubro, então, é muito tempo, dou aula desde 88, em 88 eu
comecei, entendeu, e a vida toda foi tudo que eu quis, nunca reclamei do salário, sempre
falo que pinga, mas cai, entendeu, nunca me deixou na mão, sempre sobrevivi com ele, é...
acredito que pelo que eu faço e pelo que todos fazem, deveríamos ganhar uns 3 mil ou
mais? Com certeza, com certeza, é muito trabalho, cada sala que você entra 40 e poucos
alunos, as dificuldades estão aí, mas assim, pessoal, eu faria tudo de novo e tanto, que nem
sei se calha falar isso, mas é mais emocional, esses dias antes do recesso eu tava me
sentindo bem cansada, que que eu fiz, coloquei o joelhinho no chão, orei a Deus, e falei
“Senhor, me inova, me inova, coloca aquele ânimo que eu tinha no início, traga pra mim
aquela vivacidade que eu tinha no início, em que eu achava, eu me achava importante
entrando pelos corredores da escola”, eu achava, parecia que eu era importante, entendeu,
eu entrava me sentindo importante, a professora, entendeu

PESQUISADORA: Mas você não sente mais isso?

P_P.1: Não, sinto, mas eu digo assim, o cansaço

PESQUISADORA: Ah, tá

P_P.1: Né, você, você, de repente você, já é bastante tempo, né, lecionando, mexendo com
manhã, tarde e noite, mas é interessante porque, aí vem assim uma renovação, vem um
ânimo, né, você crê, de novo, você entra assim com mais ânimo, e aquela parte que você
sabe que, o mais importante nesse trabalho é você manter um bom convívio, em todos os
setores, na sala de aula, com os colegas, entendeu, com a direção, graças a Deus a nossa
direção é dez

PESQUISADORA: Que bom

P_P.1: Graças a Deus

PESQUISADORA: Quem é agora?

P_P.1: É a J...

PESQUISADORA: Porque quando eu saí tava o E... ainda, né?

P_P.1: Isso, aí veio a J..., o E... foi embora, ficou a J... e o M... (vice diretor)

PESQUISADORA: Hum, hum

20:27
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P_P.1: E a J... é muito, muito boa, ela procura sempre, assim, favorecer o nosso lado,
dentro da lei mas procura sempre favorecer o nosso lado, sempre ajudar, então, não tem,
não tem um ambiente ruim, e é isso que faz com que você trabalhe bem

PESQUISADORA: Hum, hum

P_P.1: Entendeu, então o ambiente bom, na sala de aula com os alunos também tem que
ter isso, ou você mantém um ambiente bom com eles, ou você não consegue, não dá certo

PESQUISADORA: Entendi, só pra finalizar, você está, esse ano, aliás, você trabalha só
nessa escola?

P_P.1: Só, já há muito tempo

PESQUISADORA: Há muito tempo que você trabalha só nessa escola, você tem a carga
completa?

P_P.1: É, me efetivei, hum, hum

PESQUISADORA: Quanto que está mesmo a carga completa no Estado?

P_P.1: O quê? Em dinheiro?

PESQUISADORA: Não, não, em dinheiro não, em carga horária?

P_P.1: São trinta e...

PESQUISADORA: Porque agora eu estou trabalhando na prefeitura

P_P.1: São trinta e duas aulas...

PESQUISADORA: Mais as horas de trabalho coletivo

P_P.1: É, isso

PESQUISADORA: São quatro por semana?

P_P.1: Aulas?

PESQUISADORA: Não, HTPC

P_P.1: São três, pra quem tem a carga completa são três horas

PESQUISADORA: Então são 32 horas-aula mais as três de HTPC

P_P.1: É

PESQUISADORA: Entendi, você trabalha os três períodos aqui, está trabalhando?

P_P.1: Não, é... tarde, eu tenho a quantidade maior, e completo de manhã com as duas
oitavas, que são doze aulas, mais as duas de inglês
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PESQUISADORA: Então eu te agradeço muito, eu queria mesmo era saber o seu ponto de
vista sobre o que é o cotidiano na escola, a relação com os alunos, as dificuldades, como
você trabalha com elas, tem alguma coisa mais que você queria comentar?

P_P.1: Não


