
Apêndice J

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA REALIZADA COM O PROFESSOR VALTER, DE
HISTÓRIA [22 de setembro 2009]

Pesquisadora: ... eu acho que já trabalhei aqui com você, não trabalhei não? Você não
tava eventuando aqui, algum tempo atrás?

Valter [P_H]: Na verdade eu sou o principal, oficial aqui sou eu

PESQUISADORA: Ah, é? Mas agora você está com sala?

P_H: Tô, estou com as salas da professora D... [professora efetiva que se encontrava de
licença médica] e eu tenho uma turma na Fundação Casa

PESQUISADORA: Ah, tá, ontem falaram pra mim que você... eu nem sabia que tinha
essa Fundação Casa em Arujá

P_H: Muita gente não sabe mesmo, é bom que seja isolado

PESQUISADORA: É bom, né?

P_H: É bom e é ruim, né, é bom porque evita muita aglomeração em volta da unidade
mas o afastamento geográfico complica pra chegar professor lá

PESQUISADORA: Ah, tá, entendi, e tem muitos alunos, muitos internos lá?

P_H: Tem cinquenta... e três, e a lotação máxima é setenta e seis

PESQUISADORA: Nossa, já está quase chegando lá

P_H: Na verdade já deve estar chegando lá porque tem uns quinze alunos na unidade
temporários, por quarenta e cinco dias, mas com esses a gente não tem contato

PESQUISADORA: E as turmas da professora, é a professora de História que está de...

P_H: Isso

PESQUISADORA: São que séries que você...

P_H: Oitava, primeiro, segundo e terceiro

PESQUISADORA: Ah, então você trabalha com ensino fundamental, a oitava, e mais
com...

P_H: O ensino médio

PESQUISADORA: O ensino médio, né, e faz quanto tempo que você começou a
trabalhar com... bom, desde que você começou a eventuar já faz tempo, né?

P_H: Eu dou aula desde 95
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PESQUISADORA: Desde 95

P_H: 2005

PESQUISADORA: 2005, está certo, então tá, eu tenho algumas perguntas e você fala o
que você acha, a sua opinião, tá? É... quais são as dificuldades mais frequentes que você
observa que os alunos apresentam na sua disciplina específica, História, né

P_H: Eu acho que, na verdade é sempre aquela história das competências e habilidades
que a gente busca no aluno, mas uma coisa que é essencial em História é um bom nível
de atenção

PESQUISADORA: Hum

P_H: E os alunos têm dificuldade pra manter a atenção nos conteúdos de História, por
exemplo, você consegue manter a atenção de um jovem, um jovem adulto, em torno de
vinte minutos, alguns dizem cinco, né, você manter o foco só cinco minutos em você,
por isso você vê em mídia, vai, você não vê nenhum vídeo clipe com mais de cinco
minutos, então você, esse é o desafio do professor, é um grande desafio, você tem que
manter eles focados em você

PESQUISADORA: Hum

P_H: Esse é na minha opinião o principal, tipo, tem muita coisa à volta no mundo deles
que os distrai, são celulares, são revistas, os próprios colegas, tudo isso cria pra eles um
ambiente que o professor é só mais um, então esse só mais um tem que ser bem
destacado, né, e isso reflete também o modelo de aluno do estado, uma sala com vinte
alunos é viável, uma sala com trinta e cinco, quarenta, não

PESQUISADORA: E você acha que a disciplina de História, ela tem alguma
característica ou especificidade que contribui pros alunos se dispersarem mais?

P_H: Bem, o fato é que a gente tem que fazer constantemente aulas expositivas, e se o
jovem não gostar de você, ele vai ter um déficit de atenção, ele vai buscar dentro da sala
de aula mesmo outra atividade, ou até abaixar a cabeça e dormir, então ele não vai
querer, você tem que fazer de tudo pra que ele tenha o foco em você, [?] você só vai ficar
interessado no filme se o filme te interessar, e pra eles não tem mais aquele sistema
disciplinador que falava “ou você presta atenção ou você sofre as consequências”, isso
não existe mais, não estou dizendo que seria útil, mas um substituto relativamente
deveria ocorrer e não ocorreu

PESQUISADORA: Hum

P_H: Essas crianças, elas gostam de brincar, elas são filhas desse novo Eca, é um
estatuto que as libera de muitas, inibe elas de muitas responsabilidades, elas não, elas
não produzem, elas não aproveitam as oportunidades que lhes são oferecidas

PESQUISADORA: Então você mencionou a dificuldade que eles têm pra se concentrar,
porque a estratégia mais adotada seria a aula expositiva

P_H: A aula expositiva é a base pra quase todas as ciências humanas, né, você tem que
dar exemplos, você cita casos, você vai adequar a vida deles com o conteúdo de ciências
humanas, é lógico, você pode usar outros modos também, por exemplo, uso de data
show, de figuras, de imagens, mas isso nem sempre é possível
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humanas, é lógico, você pode usar outros modos também, por exemplo, uso de data
show, de figuras, de imagens, mas isso nem sempre é possível

PESQUISADORA: Quanto você diria que isso é viável na sala de aula?

P_H: Em algumas escolas isso é viável em quase cinquenta por cento dos casos, né, por
exemplo, aqui a gente tem um data show, eu comprei um laptop só pra mim, pra poder
fazer algo produtivo assim, com vídeos, com material diferenciado, mas aí tem [?], por
exemplo, eu já fui roubado nessa escola, eu não vou arriscar meu equipamento, que é
caro, andando aqui pra que alguém venha e roube ele

PESQUISADORA: Então você não tem mais usado o data show?

P_H: Eu uso pouco, eu uso minimamente

PESQUISADORA: E quando usa, você nota se os alunos prestam mais atenção? Chama
mais a atenção deles?

P_H: Aí é que tá, de novo a comparação com as mídias que estão por aí, eles vão achar
aquilo só mais uma

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Então só a informática, falar que só a informática pode resolver o problema da
educação é uma quimera, só brincando, é o que eu vivo falando pra eles, eles têm
celulares, do que vale você ter um celular, se você não tem nada pra ser dito? Se você
não tem conteúdo pra ser dito? O que que me vale trazer um data show e passar um filme
ruim? Que não tem a ver com a realidade deles ou algo que eles não vão se interessar?
Então pra não cometer esse erro eu prefiro dar a minha aula expositiva, que eu sei que é
boa, que mantém boa parte dos alunos concentrados em mim, quanto mais alunos eu
consigo concentrar em mim mesmo, mais fácil de controlar os que não estão

PESQUISADORA: E a base dessa aula expositiva normalmente é um texto?

P_H: Nem sempre, várias vezes eu exponho as próprias experiências dos meus estudos
em História, por exemplo, a crítica é uma ferramenta muito interessante pra eles, eles
têm realmente que questionar ordens estabelecidas, eles vivem num mundo onde são
bombardeados por ideias de todos os lados, eles têm que rapidamente, desafiar sua
própria imagem, sua própria reflexão sobre História, sobre o que está acontecendo hoje,
muitos me perguntam, “ah, pra que eu vou aprender sobre a Índia?”, ok, fica lá do outro
lado da Terra, bem, o indiano roubou seu emprego de call center, tá lá, ele está falando
em inglês com o banqueiro e roubou o seu emprego, por que roubou seu emprego?
Porque você nunca aprendeu inglês aqui, você não foi colonizado por ingleses, você tem
que entender isso, que se você quiser correr atrás disso, você vai ter que fazer muita
coisa que um indiano jamais fará, e ele está na cola do seu emprego, eles têm mais gente,
então o valor do trabalhador deles é mais barato, se o jovem daqui não entende que uma
crise social, uma crise financeira pode começar lá do outro lado da Terra, então ele é
peão, então ele é um peão usável, e eu não quero que eles sejam robozinhos utilizados
pelos outros, eu quero que eles pensem, que eles causem um impacto positivo no mundo

PESQUISADORA: E... e as atividades, e leitura, como que isso acontece na aula?
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P_H: Quase sempre a gente tenta fazer leituras em grupos, a gente pega o livro didático,
e a gente vai parágrafo por parágrafo e explicando cada um, o contexto, as ideias, eu não
sou muito fã de leitura em grupo porque eu acho que eles ficam muito dispersos, eu acho
muito dispersivo, leitura silenciosa eles não ficam em silêncio na leitura silenciosa,
quando eu falo “ah, vamos fazer uma leitura silenciosa”, eles param, eles deixam o livro
fechado

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Eles não estão interessados no livro, o livro é chato, o livro não tem uma tela, o
livro não faz barulhinho, o livro não tem cores que ficam piscando, então, ele não vai
tentar, ele nem vai tentar, mas válido sim, é uma ferramenta, mas eu ainda prefiro a boa e
velha exposição

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Se eu vou passar algum texto, vou passar um texto sintético, curto na lousa, só pra
ajudar eles numa revisão, quando eles forem precisar fazer uma leitura pra poder estudar
pra uma prova, eles vão ter aquele texto, não vão ter que pegar livro didático, nada, é
aquele texto sintético, que é de onde eles vão extrair as ideias principais pra trabalhar na
prova

PESQUISADORA: Esse texto é normalmente uma síntese que você passa...

P_H: Eu mesmo faço

PESQUISADORA: a respeito do assunto que foi exposto e discutido?

P_H: Isso

PESQUISADORA: Ah, certo, e o tipo de atividade que eles fazem em sala de aula, o
que que é?

P_H: Bem, quase sempre eu foco em trabalho em grupo pra redação, é um modelo de
faculdade mas é uma coisa interessante, porque você evita aquela triste realidade de o
aluno ter que copiar simplesmente pra fazer copismo, mas uma questão difícil, em que
você precisa de várias cabeças pra pensar uma única resposta, aí todos acabam entrando,
então eu aumento um pouco a dificuldade das minhas questões de redação pra que eles,
eu até falo a nota de redação nesse sentido é maior, é em grupo, ah, vai ter um folgado
que não vai fazer, sempre tem, meus grupos, estourando têm quatro alunos, cinco já vira
bagunça, mas com quatro, pelo menos dois vão se preocupar em montar e dois vão se
preocupar com a discussão, isso eu já acho suficiente, e é em aula, pedir pra eles fazerem
o trabalho em casa é pedir pra não ser feito

PESQUISADORA: Está certo, então você tem que, na sala de aula...

P_H: Porque não dá, você pode até pegar, pedir um termo de responsabilidade, tem uma
professora aqui que faz, ela dá um, pede lição de casa, pede pro menino assinar o
compromisso de fazer a lição em casa e o menino não faz

PESQUISADORA: Hum, hum
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P_H: Eu falo nas reuniões “façam os seus filhos estudarem uma hora por dia”, uma hora,
isso vai dar dez minutos pra cada matéria, os meus melhores alunos estudam quatro
horas, fora da escola, esses eu sei que vão pegar bem, [?] esse é um grande desafio
quando você faz qualquer trabalho, fazer eles entenderem que isso é uma adaptação pro
mundo em que ele vai trabalhar, se ele não souber trabalhar em grupo lá fora

PESQUISADORA: Esses seus melhores alunos que estudam bastante fora da escola, são
alunos aqui da escola?

P_H: Sim

PESQUISADORA: É? Então tem também os alunos interessados

P_H: Ah, claro

PESQUISADORA: Bom, é... aqui eu tinha uma questão, mas eu acho que você já falou
um pouco sobre ela, que é procure explicar quais são as causas que você acha, as causas
dessas dificuldades dos alunos, pra se concentrar, pra, por exemplo, produzir um texto,
porque a tendência é mais eles copiarem, você disse que elabora a questão, de modo que
eles não tenham como copiar, né, tem que produzir, mas...

P_H: É que assim, eu associo isso muito ao patamar que a sociedade brasileira está
chegando, né, cada vez mais ela se adequa a um mundo globalizado, mas a população
não está sabendo criar soluções, eu posso dizer isso com categoria, na reunião de pais,
um pai chegou pra mim e perguntou por que a gente não tem uma disciplina chamada
“educação”, pra que a gente educasse os filhos deles, eu não hesitei, eu falei assim
“ótimo, a gente até pode ter isso, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o
terreno baldio aqui do lado, construir quartos, chuveiros e refeitórios, e vamos tomar a
guarda do seu filho, porque aí nós estaremos fazendo tudo”, não é, a gente, eu gosto de
dizer eu sou um professor de História, minha disciplina é História, eu estou aqui pra
ensinar História porque ela é edificante para o ser humano

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: O cara que não, você ouve a palavra “história” uma vez por dia, todos os dias da
sua vida, não importa sua idade, você ouve a palavra “história” todo santo dia, não é
como física, eu não uso “física” todo dia, não estou desmerecendo a matéria, mas é isso,
tipo, você é resultado do seu tempo, o seu tempo histórico, ou seja, se você não está
adequado a isso, se você não entender isso, já é um trabalho enorme fazer o menino
entender isso, agora eu vou ter que ficar ensinando ele também, na Fundação Casa eu
faço isso, lá a gente faz as vezes dos pais deles, então eu tenho que ensinar o menino a
ficar em silêncio e se comportar na frente de um adulto, não, essa é uma função dos pais,
é uma função do responsável legal dele, quando ele está na minha sala, eu sou tutor dele,
eu sou o cara que os ensina a matéria pela qual sou graduado, então eu tenho que ensinar
a ele isso, só isso, eu não estou dizendo que numa situação social eu não vou pegar e
ajudá-lo nesse sentido, mas a minha função é só essa, eu acho que os pais não estão
sabendo criar seus filhos

PESQUISADORA: E essa é uma grande...

P_H: É um grande, é uma grande falha no sistema todo, tipo, a nossa escola é arcaica, o
sistema escolar é ainda o sistema da classe, lousa, que é o sistema do século XVII, se
chega um padre franciscano aqui ele vai estranhar tudo, mas ele vai lembrar da sala de
aula, a sala de aula é o único lugar que nunca mudou, então se a gente faz uma aula em
círculo, os meninos estranham, mas pelo menos é uma mudança, eles já sentem que é
diferente, e a educação até flui melhor, por exemplo, já fiz várias vezes, tanto aqui como
na Fundação Casa, o modelo socrático e aristotélico de aula, que é em círculos e
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chega um padre franciscano aqui ele vai estranhar tudo, mas ele vai lembrar da sala de
aula, a sala de aula é o único lugar que nunca mudou, então se a gente faz uma aula em
círculo, os meninos estranham, mas pelo menos é uma mudança, eles já sentem que é
diferente, e a educação até flui melhor, por exemplo, já fiz várias vezes, tanto aqui como
na Fundação Casa, o modelo socrático e aristotélico de aula, que é em círculos e
sabatinas, sabatina o mestre sobre suas perguntas, e funciona muito bem, a atenção é
muito mais dobrada, porque o professor se bobear está de costas pra você, e como é que
você vai ouvir ele, só tem um jeito, forçando a audição, ou seja, você tem que estar
sempre atento, a atenção se volta pro mestre, mas o mestre produz muito mais

PESQUISADORA: Eles perguntam pra você?

P_H: Sim, por exemplo, eu fiz isso lá na Fundação Casa, com relação à Geografia, lá eu
também ministro aula de Geografia, e lá eles tinham muita dificuldade com relação a
mapas, por exemplo, acreditavam que observando o mapa mundi, ele tinha alguma coisa
atrás do mapa, inclusive eles não compreendiam que a Terra era redonda, até assim, todo
mundo falava, então é redonda, só que como assim? Então eu trouxe um globo terrestre e
coloquei no centro, me coloquei ao centro e comecei a ser sabatinado, aí eles
conseguiram entender, até eles entenderem gravitação pra poder entender o conceito, por
que eu não caio pra parte de baixo, pra eles entenderem que no espaço não existe em
cima e embaixo, até eles entenderem isso foi na base de muita sabatina em mim, eles
bombardeiam o mestre com perguntas, assim eles conseguem resultado, mas precisa de
muita atenção, eu avisei eles, toda vez que eu vou fazer isso eu aviso é atenção cem por
cento senão eu paro tudo na hora

PESQUISADORA: É interessante você mencionar isso porque eu sempre achei uma
dificuldade pros alunos fazerem perguntas pertinentes, eu sempre tinha o costume de
passar como atividade pra eles que eles fizessem perguntas, mas as perguntas deles
sempre eram, ah, o que significa tal palavra, muito pontual, nada que contribuísse
efetivamente pra eles terem uma compreensão global

P_H: Eu gosto de dizer que pergunta ruim é pergunta não feita, se você faz o aluno
entender que ele deve fazer constantemente perguntas, muita gente acha isso um aluno
irritante, eu acho isso um pecado falar que o aluno faz perguntas demais, o aluno que faz
perguntas demais é o meu favorito, porque eu sei que ele está interessado, ele não tá
fazendo perguntas pra, a pergunta pode até ser ridícula, mas se você der a resposta certa,
concisa, na hora, sem essa de “eu vou pesquisar e vou entregar pra você mais tarde”, eu
acho isso o fim, porque se o professor não é capaz de responder a pergunta de um jovem
que não tem nem metade da sua formação, difícil, então a formação do professor está
baixa

PESQUISADORA: Você acha que isso desacredita o professor para o aluno

P_H: Desacredita, a imagem do professor fica ruim, o professor tem que ser uma
referência pro aluno, o professor tem que ser aquele que o aluno vai falar “poxa, eu
tenho que fazer uma pergunta que ele não vai conseguir responder”, é esse o desafio,
bolar uma pergunta que ele não vai ser capaz de responder, pra ver se eu consigo, tipo, é
um desafio saudável, pra ver se eu consigo vencê-lo, se eu consigo superá-lo, tentar
superar o professor, se um aluno supera o professor então tá ótimo, a gente conseguiu o
nosso objetivo, a gente fez com que ele aprendesse

PESQUISADORA: Hum, hum
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P_H: que ele sabe o que ele está perguntando, pra poder saber que a pergunta é difícil

PESQUISADORA: De todas essas dificuldades qual você acha que é mais difícil pro
aluno superar?

P_H: Eu acho que é realmente a questão disciplinar, porque exige uma mudança muito
brusca no jeito de eles, que eles enxergam o mundo de uma maneira, eles enxergam o
mundo como se fosse uma grande brincadeira, um grande jogo, eles acham que é um
jogo, e eles são imunes, porque todo jovem acredita que é imune, né, que é invulnerável,
por exemplo eles se metem com drogas, eles acham que seu corpo é invulnerável e que
eles podem se drogar, por mais que a gente tenha aula de Biologia falando que droga faz
mal, que droga não presta, que droga destrói o corpo, “por que me preocupar, eu sou
indestrutível”, eles não pensam assim “eu sou indestrutível” mas a mente inconsciente
deles pensa

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Então pra eles está tudo certo, “pra que eu vou me preocupar com esse professor na
minha frente, se, por exemplo, eu sou indestrutível e eu passo de ano se eu não faltar”, o
sistema também ajuda eles, eu estava dizendo, o Eca pra mim deu muita liberdade pra
eles, e eles não sabem utilizar, precisa de uma mudança profunda na mentalidade deles,
nós somos só uma das pontas, a outra ponta que também tem que ficar puxando eles, não
puxa, a outra ponta teve filhos na década de noventa, quando o divórcio começou a se
tornar uma corrente e a instituição da família brasileira se partiu, como é que a gente vai
ter uma instituição viável agora, o menino nem sabe o que é uma família direito, se
bobear nunca viu o pai, ou vê o pai de fim de semana só pra fazer brincadeira, a figura
do pai não é uma figura de restrição, não é uma figura que vai impor limites, é uma
figura pra brincar no fim de semana, se o menino se espelha no pai, de acordo com
Freud, então ele vai brincar o tempo todo, por que não? O pai dele faz isso, essa é a
profissão do pai dele, então ele não vai ligar pra autoridade, por exemplo, não tem
autoridade em casa, a autoridade que tem na escola é fraca, é fraca, é errada, não é só
eles não, os próprios pais colaboram com isso, teve um caso aqui de uma mãe, o aluno
me mandou calar a boca e a mãe quis me processar

PESQUISADORA: Como?

P_H: Porque ela acreditava que eu estava influenciando o aprendizado dele, sendo que
ele nem sequer copiava muito texto, era um bom rapaz mas a mãe dele era extremamente
autoritária com relação a nós, não a ele, a ele, ela era uma advogada e afirmava que nós
estávamos perseguindo ele e tipo (?)

PESQUISADORA: Ah...

P_H: Foi um aperto

PESQUISADORA: Então, essa adequação disciplinar, você disse que é o problema mais
difícil pros alunos superarem, é também a questão mais difícil pra você intervir?

P_H: Podemos dizer que sim, porque eles, nós não somos os pais deles, muitas vezes
eles tacam isso na nossa cara, você não pode falar isso pra mim porque você não é meu
pai, você não pode, você não tem autoridade sobre mim, eu posso fazer o que eu quiser,
eu poderia bater em você, mas eu não seria processado, mas o contrário não pode
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eu poderia bater em você, mas eu não seria processado, mas o contrário não pode

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Ou seja, eles têm muito respaldo pra se proteger, o aluno indisciplinado que sabe
dessas coisas é um aluno até perigoso, ele pode realmente fazer algo horrível com você,
por exemplo, teve um caso aí recente de um professor que xingou o aluno, e o garoto
gravou com um celular, celulares são proibidos dentro da sala de aula, proibido o uso, e
eles simplesmente falam não, eu não vou desligar meu celular, quero ver você, eles
desafiam, eu quero ver você tentar tirar o celular de mim, tenta me bater, eles desafiam
mesmo, eles vão pra sala ó “eu sou invulnerável, eu estou na vantagem”, é isso que
parece

PESQUISADORA: No começo você disse que algo que contribui muito pra aula fluir,
ser produtiva é o aluno gostar da figura do professor

P_H: Sim

PESQUISADORA: Né, é... então nesse caso a cooperação deles pela via do discurso, do
“sermão” entre aspas, o professor não vai conseguir...

P_H: Não

PESQUISADORA: vai conseguir na base de uma conquista, negociação

P_H: No caso é o que eu costumo fazer, por exemplo, eu nunca, eu evito ao máximo
elevar a minha voz, quando eu vou fazer uma bronca eu simplesmente interrompo toda a
aula, toda a atividade e paro, se eles me veem parado na frente da sala de aula eles sabem
que estão com algum erro, aí eles mesmos já começam a chamar a atenção, os bons
começam a chamar a atenção dos ruins e assim o silêncio vai começando, aí eu começo a
falar o que está errado, mas jamais elevar o tom de voz, se eu for elevar o tom de voz é
quando alguém está fazendo algo muito grave, por exemplo, dois meninos brigando
dentro da sala de aula, aí eu vou intervir, nem isso eu poderia fazer, né, mas eu vou
intervir, e por exemplo, celular, eu peço de duas a três vezes pra ser desligado pra mesma
pessoa, na mesma aula, então se não for desse modo aí sim eu vou chamar um agente, ou
a própria direção, coordenação, pra fazer o menino parar, mas eu sei que tem que falar
desliga essa coisa por favor, tem que ir na base do por favor, do muito obrigado

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Porque eles não têm, eles não fazem isso, eles não dão bom dia, eles não falam
muito obrigado, esse não é o mundo deles, esse era o nosso mundo, essa era a nossa
geração, até eles aprenderem a falar muito obrigado, bom dia, demora, e eles já têm
doze, treze anos

PESQUISADORA: Entendi, bom, como você, você disse que utiliza mais a aula
expositiva e aquele texto em que você sintetiza a discussão pra servir como uma forma
de consulta pra eles depois, né, tem algum outro, é... existe algum, você mencionou livro
didático também, né, algum material impresso que é utilizado na sala de aula?

P_H: Agora tem os caderninhos dos alunos que vêm do Estado, são uma ótima fonte, eu
costumo, quando possível, utilizar eles em sala de aula e às vezes como trabalho
extraclasse

23:54
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extraclasse

PESQUISADORA: Hum

P_H: Porque eles, tipo, alguns textos são bem mais sintéticos do que os meus textos,
então dá pra fazer uma ponte entre os dois

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: tipo as questões que estão lá nos textos conseguem cobrir fácil, mas às vezes eu me
sinto meio incomodado porque são questões meio conteudistas [barulho do sinal], mas
como a maior parte desses conteúdos são adequados ao vestibular e no vestibular as
questões de História são conteudistas, eu não tenho muito pra onde escapar, tenho que
aplicar daquele jeito mesmo

PESQUISADORA: A questão conteudista é aquela que ele tem que reproduzir uma
informação

P_H: Exato

PESQUISADORA: E não requer necessariamente uma reflexão

P_H: Não requer, não requer nunca análise, tipo características do sistema industrial
inglês, tem umas quatro ou seis características, o menino então tem que memorizar isso

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Agora é memorizar os nomes das características, não os motivos das
características, é, se fosse diga os motivos da revolução industrial inglesa, ele teria que
escrever, ele teria que escrever o texto dele, e aí é que está, imagina então no vestibular
você ter questões, respostas manuscritas pra cada questão de História, ninguém ia
corrigir isso, então pra isso tem as alternativas pra um critério mais rápido de correção,
um critério mais mecânico de correção, é lógico, eles tentam desesperadamente
transformar uma questão de humanas em uma questão mais pensativa, mais reflexiva,
mas não dá, todo mundo sabe que pra você elaborar uma questão de alternativas é muito
difícil obter um resultado satisfatório, eu mesmo, eu faço questões de alternativas, é
difícil, eu deixo sempre no final, por exemplo, na Fundação Casa, eles têm uma
avaliação separada pra mudar de série, né, que nem no ensino pra adultos

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Antes das provas, eu deixo as alternativas, mas embaixo eu quero a justificativa da
resposta, eu quero por que você acha que é essa

PESQUISADORA: Pra não ser um mero chute, né?

P_H: Pra não ser um mero chute, porque se ele chutar, ele tem, vai, 33.3, não, tem 25%
de chance numa de quatro, é bastante, um em quatro, ele pode ficar

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: É escolher uma trave, escolher uma trave de um gol, então é isso, você tem que
criar sempre um método o mais próprio possível pra adequar eles ao que eles vão
encarar, pelo menos na parte de vestibular, SARESP, ENEM, e o ENEM agora pelo que
eu vi nas questões de História o negócio não vai ser reflexivo não, vai ser bem
conteudista
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criar sempre um método o mais próprio possível pra adequar eles ao que eles vão
encarar, pelo menos na parte de vestibular, SARESP, ENEM, e o ENEM agora pelo que
eu vi nas questões de História o negócio não vai ser reflexivo não, vai ser bem
conteudista

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Vão mexer com muitas questões de terra, questões de geopolítica internacional,
vão mexer com, pouco o Brasil, o Brasil só uma questão de petróleo mesmo, em
Geografia, mas de restante o Brasil está bem jogado de escanteio, é geopolítica

PESQUISADORA: Hum, hum, entendi, quando você propõe uma atividade em sala de
aula, você orienta os alunos oralmente como eles devem fazer, ou você apresenta a
instrução por escrito, de como eles devem fazer, ou as duas coisas e em que sequência?

P_H: Eu costumo fazer ambas, eu coloco a instrução no quadro ou entrego num papel e
explico a instrução, mesmo assim eles ainda têm dificuldades de entender as instruções

PESQUISADORA: Ah

P_H: Tipo, é a compreensão, eles não analisam, a análise demora pra fluir neles, precisa
de muito tempo e muita concentração pra conseguir analisar qualquer coisa, pra eles a
interpretação de um texto é uma coisa mecânica, eles leem o texto e, vai, o que você
acabou de ler? “eu não sei”, eles não sabem, simplesmente reproduzem, ele olhou o texto
e passou os olhos, ele leu, só que ele não entendeu, é a mesma coisa que você ver e não
enxergar, você vê uma coisa, mas você não enxergou os detalhes, por exemplo, sua bolsa
está ali do lado mas eu não vou poder dizer os detalhes, porque eu estou focando você
mas ela está na minha periferia, é a questão de eu estar focado pra dizer sua bolsa é
vermelha, mais puxado pro vinho, ela tem alças metálicas, aí eu vou conseguir, mas tem
isso, a análise deles demora pra fluir (?)

PESQUISADORA: Eles leem e não compreendem...

P_H: Eles leem e não compreendem

PESQUISADORA: Eles ouvem e também não compreendem?

P_H: Eles ouvem e não escutam

PESQUISADORA: Ahn

P_H: Eles te ouvem mas não te escutam direito

PESQUISADORA: E você acha que, você já conseguiu, assim, observar se é mais difícil
eles entenderem por escrito ou oralmente?

P_H: Eu acho que pelo escrito eles têm mais dificuldade

PESQUISADORA: Têm mais dificuldade

P_H: Porque requer um trabalho, um trabalho físico deles, maior, de parar, concentrar,
ler, ordenar as ideias no papel, já quem escuta fica simplesmente parado, concentrado,
ele só precisa prestar atenção na audição dele, e talvez nos movimentos da boca e no
quadro negro, a visão deles é muito mais desenvolvida, o sistema visual é muito mais
desenvolvido, mas parece que pra leitura não, que a leitura se não estiver ricamente
ilustrada ele não pega, uma leitura só textual, um bloco de texto eles não pegam, por
exemplo, fui ensinar segunda guerra mundial pra eles, sem o mapa da Europa não dá, pra

27:05



11

ele só precisa prestar atenção na audição dele, e talvez nos movimentos da boca e no
quadro negro, a visão deles é muito mais desenvolvida, o sistema visual é muito mais
desenvolvido, mas parece que pra leitura não, que a leitura se não estiver ricamente
ilustrada ele não pega, uma leitura só textual, um bloco de texto eles não pegam, por
exemplo, fui ensinar segunda guerra mundial pra eles, sem o mapa da Europa não dá, pra
eles entenderem onde os eventos estavam ocorrendo, eles jamais iam entender, jamais
iriam entender que a aviação alemã tinha que cruzar o Canal da Mancha, eles não sabem
onde é o Canal da Mancha, eles têm que ver o Canal da Mancha pra entender onde é pra
saber porque os caras avançaram por ali, até eles entenderem isso demora

PESQUISADORA: Então precisa mostrar e explicar bastante, oralmente

P_H: Oralmente, expor bastante a informação até que ela literalmente entre neles, pra
eles poderem ter uma compreensão, trazer assuntos diferentes, exemplos interessantes é
sempre bom, é o que eu gosto de usar na aula, tipo, pra chamar a atenção do aluno eu uso
um exemplo interessante ou até engraçado pra ver a atenção dele se voltar pra você,
porque se eles veem que o aluno está rindo com o professor e não do professor, os outros
também vão querer prestar atenção na piada, é só um exemplo isso

PESQUISADORA: É uma estratégia pra conquistar a atenção

P_H: É um padrão, é um padrão que eu uso sempre

PESQUISADORA: Entendi, e... eles sempre demonstram quando eles não entendem
alguma coisa?

P_H: Não

PESQUISADORA: Não, aí você percebe como que eles não entenderam?

P_H: É aquela prática “vocês entenderam?”, [faz um gesto afirmativo com a cabeça,
sinalizando como os alunos respondem], “você, o que é isso?”, “não sei”, eles aceitam
mecanicamente tudo o que acontece, ah, o professor explicou, eu devo ter entendido,
mas se você for perguntar uma questão simples sobre a última coisa que você falou, ele
vai ter dificuldade

PESQUISADORA: Hum

P_H: A questão é que eles não sabem elaborar a resposta, talvez até tenham entendido
mas não sabem elaborar a resposta, tipo, até eles digerirem a informação, demora, e essa
demora eles não tem direito, infelizmente eles estão num mundo rápido demais, eles não
tem direito pra esperar, enquanto os nossos alunos estão aqui, agora numa semana de
reforma, só fazendo uma provinha diária, os alunos de escolas particulares estão fazendo
intensivo de vestibular

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Estão muito mais preparados, eles estão superiores, e eles vão ser os patrões dos
nossos, menos os cinco que estão agora em casa estudando e fazendo o caderninho do
aluno por gosto e não por obrigação, o hábito de gostar de estudar não existe em muitos
deles
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PESQUISADORA: Em todas as salas tem essa parcela de alunos de gostam de estudar?

P_H: Felizmente, nem que seja um ou dois, mas você sempre tem, tipo, se for observar o
perfil deles, são alunos com famílias bem formadas, estruturadas, não precisa ter renda
alta, não é questão disso, tinha uma menina, no terceiro colegial do ano passado, a
família super humilde, mas ela estudava até seis horas por dia, fora do período escolar,
ela não trabalhava, por que, porque os pais mesmo humildes falavam “você só estuda”,
hoje ela está estudando engenharia

PESQUISADORA: Hum, eu cheguei a pensar numa aluna chamada P_H..

P_H: É ela mesma

PESQUISADORA: É ela mesma? Ah, porque eu fiquei sabendo que ela estava na PUC,
né?

P_H: A P_H.. é uma excelente aluna, ela nunca, nunca, nunca, deixou de ouvir uma
única aula de todos nós, porque ela sabia que era através da gente e não dos coleguinhas
que ela ia ter uma melhoria na vida

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Porque a família dela é bem humilde

PESQUISADORA: É, realmente eu conheço a P_H.. e a família dela, realmente ela
sempre foi muito esforçada, né

P_H: Aí é que está, o esforço do aluno bom, ele é recompensado no futuro, mas no
presente, no dia a dia deles, de vez em quando não, de vez em quando ele é vítima de
chacota, ele é vítima de sarro dos colegas, falam que ele é nerd, que ele não vive, aí é
que está, ele é o que mais vive, ele é que está tendo o bom da humanidade, está tendo o
conhecimento, enquanto os outros vão ser simplesmente vassalos, vão ser peões,
infelizmente

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: E eles não vão ter muita escolha, depois que saírem, completaram o segundo grau,
ótimo, parabéns, não vão conseguir emprego, emprego requer muito mais especialização,
o mundo e o Brasil está mudando, eles vão ter que ser capacho de alguém, eu vejo muita
menina que vai completar o segundo grau falando em casar, não por romance, mas pra
ter vida boa, porque ela sabe que não vai conseguir emprego, então ela vai casar com
alguém pra que este a sustente, é essa a imagem, é isso o que a P_H.. queria? Eu acho
que não

PESQUISADORA: Não

P_H: A P_H.. não queria nem um pouco isso

PESQUISADORA: Bom, você é um professor jovem, né, então você tem...

P_H: 26
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PESQUISADORA: 26 anos, é, um tempo relativamente curto de magistério

P_H: Quatro anos

PESQUISADORA: Quatro anos, todos os professores com quem eu conversei têm pelo
menos dez, mas tem aqueles que têm trinta, vinte, aí eu perguntei se eles estavam
satisfeitos com a opção que fizeram pelo magistério, né, você está no começo,
relativamente no começo, mas você está satisfeito em ser professor, é isso mesmo que
você pretende continuar sendo, gosta disso?

P_H: Antes de ser professor, eu já dava aula, quando eu era aluno eu dava aula

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Eu sempre acreditei muito que só o conhecimento nos dá poder pra fazer as coisas,
conhecimento é poder

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Mesmo pras coisas ruins, mas pras coisas boas também, tudo que de positivo foi
construído pelo homem foi através do conhecimento

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Então, tipo, se eu posso ser uma celulazinha pra irradiar conhecimento, pra mim tá
ótimo, nem que eu ganhe pouco, tipo, o pessoal fala “ah, se você disser que quer ser rico,
não seja professor”, que é uma profissão que está muito desmerecida, o valor do
professor caiu demais, tipo, vai, antigamente a sua profissão você nem dizia, você
reconhecia um professor na rua, você olhava pra uma pessoa, o porte, o porte físico, o
biótipo, as roupas, o jeito de andar, aquele é um professor, hoje você não tem disso, hoje,
um professor meu, ele andava com camiseta do Metálica, cabelo desgrenhado, barba por
fazer

PESQUISADORA: Professor da faculdade?

P_H: Não, não, professor eventual mesmo, a barba pra fazer, quase sujo, tipo, cadê a
imagem, não há uma imagem mais de professor, mas há uma atitude de professor

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Então, se eu sou um profissional, eu tenho que ser o melhor profissional possível,
não importa a área de que eu seja, não importa se eu seja engenheiro, médico ou
professor, eu vou ser o melhor na minha área, é pra isso que eu me prestei, é pra isso que
eu sempre estudei, então quando eu vou tentar estudar uma coisa, eu vou ser o melhor
nela, nem que eu não consiga, mas é a tentativa que é edificante, tentar ser o melhor é
sempre edificante, você vai ganhar muito mais, mesmo se você não ganhar, se você não
for o top de linha de sua sala, de seu grupo, de sua equipe, mas você está ganhando, está
sempre ganhando, enfim eu estou satisfeito por ser professor, eu tenho desafios, eu
encontro momentos terríveis, momentos que dão medo, momentos que assustam, ver
dois meninos criminosos, ex-criminosos brigando com caneta pra se matarem dentro da
sua sala de aula é uma coisa que eu já vi, pegar o menino armado dentro da minha sala é
coisa que eu já vi
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PESQUISADORA: Na Fundação Casa ou na escola pública?

P_H: Na escola pública eu encontrei, o lance das canetas foi lá [na Fundação Casa]

PESQUISADORA: Ah, tá

P_H: Mas há momentos edificantes também, certa vez eu estava retornando onze horas
da noite pra minha casa que é aqui pertinho, cansado, depois de uma quarta-feira de
quase nove aulas, até uma aula a mais que não deveria, quando eu cruzo com um rapaz
pra quem eu só dei uma aula, e ele chega e me aperta a mão e me fala “o senhor é um
bom professor, o senhor é um professor que eu gosto muito, pena que o senhor dá pouca
aula pra mim”, eu agradeci e me senti mais leve

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Quantas vezes eu topo com um ou outro rapaz que me fala “o senhor é o melhor
professor que eu já tive”, o que eu posso falar? Eu agradeço, eu até fico emocionado, eu
agradeço pela gentileza deles, porque realmente eu marquei aquela pessoa, se eu marquei
pra bem, ótimo! O meu dia está salvo, eu ganhei aquele dia, eu não ganhei isso em
dinheiro

PESQUISADORA: Quer dizer, há várias formas de reconhecimento, né?

P_H: Sim

PESQUISADORA: Não só a questão salarial, é..., é interessante, nós já estamos
finalizando as questões, né, mas as matérias de humanas, é comum assim o modelo de
aula que é o professor ou professora passar um texto na lousa, depois fazer algum
comentário, né, oralmente sobre o texto que passou, passar algumas questões que o aluno
tem que achar as respostas naquele texto que ele passou, e isso eu já conversei, com os
meus próprios alunos, com alunos, é, entrevistando alunos, então o seu modelo de aula é
mais baseado na reflexão, os alunos escrevem, copiam pouco, né, bom, agora você como
professor de História, eu cheguei e você estava lendo e provavelmente você é alguém
que gosta muito de ler, porque pelo menos, se alguém faz História, a gente presume que
goste de ler, mas você acha que é isso mesmo que acontece? Ou ele consegue formar
todo esse senso crítico da realidade, é...

P_H: Empiricamente?

PESQUISADORA: É, empiricamente, sem ler

P_H: Não, só na faculdade a gente tem, entra em contato com centenas de autores, e eles
realmente, eles são a construção do pensamento crítico, o pensamento crítico demorou
pra surgir

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: O pensamento crítico ele só vai surgir pra valer mesmo no modo de uma força real
pra mudar o mundo, praticamente com Marx, só com Karl Marx que é amado e odiado
por todos os historiadores do mundo, eu, por exemplo, na minha opinião pessoal eu não
sou muito fã dele, por que? Eu não confiaria em alguém que viveu há duzentos anos o
pensamento sobre o que é hoje o século XXI, falta muita coragem no historiador de hoje
pra escrever o que é o método de ver o nosso mundo
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pensamento sobre o que é hoje o século XXI, falta muita coragem no historiador de hoje
pra escrever o que é o método de ver o nosso mundo

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: A gente ainda usa a mesma velha ideia do capitalismo, renda, não tem, tem muito
mais coisa além disso, por exemplo, Karl Marx jamais previu a tecnologia da
informação, tentar enquadrar, por exemplo, internet dentro do capitalismo, você quebra
suas próprias pernas, você não compreende todo o fenômeno da internet pelo viés do
capitalismo, consumo? Não há dinheiro, a pessoa só paga pra ter, pra fazer uso fruto da
internet, mas todo mundo tem acesso às informações, e praticamente é grátis, você tem
acesso a inúmeras informações, informações que eram pagas, de graça, é o exemplo hoje
da pirataria, o pirata de internet não é pirataria, afinal, ele comprou o cd, ele comprou o
cd e disponibilizou pra que todo o resto do mundo pudesse ir lá no o site dele e baixar a
música, tipo, ele faz o que ele quiser, não é? Essa liberdade toda, essa liberdade em
escala global, Marx jamais ia sonhar, Marx viu o mundo enquadrado apenas no mundo
do trabalho, a questão filosófica, do pensamento, a questão do influenciar de maneira
global era impossível pro Marx, vai, qualquer videozinho que vira sucesso no youtube
pega muito mais gente do que as pessoas que o Marx vendeu seus primeiros livros,
vamos supor, um videozinho besta, um vídeo bem besta, a Cicarelli lá na praia, milhões
de acessos, quando o Marx lançou O Capital não teve milhões de acessos, aí que está,
você vê, todo mundo foi embebido por uma informação e aceitou, enquanto Marx
demorou centenas de anos pra conseguir uma informação que fosse cabível, e hoje, isso
é só um exemplo, tipo, você pode ver inúmeros autores que vão estar trazendo
informação, e você ler o autor, entender o autor, e principalmente não se deixar levar por
uma única filosofia de pensamento, tem professores que falam que são marxistas
vermelhos, vermelho comunista, ainda falam de revolução armada, fala em retomada do
poder pelo povo, o povo não quer retomar poder nenhum, os últimos vultos socialistas
estão trancados em Cuba, e o povo lá sofre muito, é lógico, o socialismo, a teoria
socialista até que ajudou muito Cuba, mas, não afeta mais, os novos tempos chegaram,
ninguém quer se integrar, realmente pra ter um pensamento crítico tem que saber
integrar os pensamentos, se você não é assim, ah, esse autor que eu estou lendo é o certo,
então você é que nem um empirista, que nem Bíblia, a Bíblia está certa, o mundo surgiu
há seis mil anos, a Bíblia tá dizendo, ou um... vamos pegar O Capital e ler como Bíblia,
mas tem coisa boa lá, eu não vou negar o bom do Karl Marx, eu não vou negar o bom do
Weber, eu vou ler todos, vou tentar ler o máximo pra tentar entender o que esses caras
sabiam dos seus períodos, quer entender a Revolução Industrial, lê o Karl Marx, ele sabe
tudo da Revolução Industrial inglesa, tudo, é quase como se você entrasse na mente do
dono da fábrica, você entra na mente do dono da fábrica, então está pronto, mas entender
o capitalismo hoje não é tão fácil, porque eu tenho que ler outros autores, por exemplo,
[nome incompreensível] que vai, está com noventa e dois anos agora e está relançando
suas coleções com algumas correções inclusive, aí é que está, o cara tem a humildade de
falar “ó, eu errei em certas coisas, esse meu livro aqui tem um erro, ó, abre nessa página
aqui, eu hoje discordo de minha própria posição”, ou seja, não é falar “eu nunca estou
certo”, mas falar “é isso que nós temos pra oferecer”, muitas vezes, vários alunos me
perguntam “ah, professor, é...”, o caso é que, tem um pequeno diferencial, né, na verdade
dizem que é meio maldição de professor de História, mas não é não, é que eu sou ateu, e,
acho que eu sou um dos poucos ateus que eles conhecem, então, eles perguntam “ah,
professor, então o senhor acredita nisso, acredita em evolução?”, então, não é que eu
acredito, eu acho uma teoria válida, eu não vou dizer que está certa, mas também não
vou dizer que tá errada, é a que eu concordo, se me aparecer uma melhor, eu discordo
dela e pronto, isso não vai atrasar minha vida, minha vida não vai ser menos feliz ou
produtiva se eu não acreditar ou não na teoria da evolução, mas aí é que tá, entre todos
os argumentos que eu já li, é a que eu mais concordo, aí é que está, eles têm muito
menosprezo pelo conhecimento, eles acham que o que eles sabem já é o suficiente, eles
recebem muito mais informações do que eu e você recebemos na idade deles, são
bombardeados literalmente, mas orientar eles pra eles próprios aprenderem e alcançarem
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produtiva se eu não acreditar ou não na teoria da evolução, mas aí é que tá, entre todos
os argumentos que eu já li, é a que eu mais concordo, aí é que está, eles têm muito
menosprezo pelo conhecimento, eles acham que o que eles sabem já é o suficiente, eles
recebem muito mais informações do que eu e você recebemos na idade deles, são
bombardeados literalmente, mas orientar eles pra eles próprios aprenderem e alcançarem
um conhecimento, isso é que é difícil, é por isso que os seres humanos batalham todo
santo dia

PESQUISADORA: E será possível, será que eles vão conseguir desenvolver, porque
você fez e faz várias leituras ao longo da sua vida pra ter pontos de vista diferentes e pra
contextualizá-los, né, será que os alunos conseguem desenvolver esse senso crítico sem,
sem serem capazes sequer de, como você disse, ler e entender o que leu?

P_H: Se eles não conseguirem é o fim da civilização, porque senão a gente vai ter cada
vez mais a diferença entre quem tem poder e quem não tem, eles vão ter menos força pra
seguir, quanto mais conhecimento mais força, se você não tem essa relação equilibrada,
você tem uma pressão, por exemplo, vai, um exemplo que eu não gosto de citar, mas é
válido, o nazismo alemão, o nazismo alemão simplesmente pegou as elites intelectuais
alemãs e transformou elas em armas, a geopolítica nasceu na Alemanha, ou seja,
misturar geografia e estudos sociais, pra medir, catalogar e entender a população, o
marketing nasceu na Alemanha, o jeito de você colocar uma ideia numa pessoa, prático,
visual, não precisa ler, o cara não precisa mais ler o que tá lá, olha o filme e o cara
entende sua filosofia, compre isso, mate os judeus, dá no mesmo, o marketing de hoje é
isso, você vê as propagandas na tv, a propaganda não é escrita, a letra da propaganda do
carro é miudinha, mas o que vale é a imagem do carro, o carro andando praticamente
sozinho nas ruas vazias, ou seja, nem trânsito tem, ou seja, quanto mais conhecimento
você tem, mais esse tipo de poder você ganha, você consegue controlar os outros, aí é
que está, eu não gostaria que eles fossem controlados, eu queria que ninguém controlasse
ninguém, que cada um seguisse sua vida, e que seguisse de um jeito bom, de um jeito
tipo, ah, eu mal te conheço, mas eu tô contribuindo com você

PESQUISADORA: Sim

P_H: Não é essa a ideia? tipo, que mal me fará te contribuir com uma entrevista? Uma
fala?

PESQUISADORA: Hum, hum

P_H: Nenhum, tipo, é até interessante, né, já ganhei alguma coisa hoje, você também

PESQUISADORA: Com certeza

P_H: Que mal há? Então, “ah, não vou fazer”, “qual o motivo?” “Não tenho”, isso é o
que quase todo mundo fala, “não vou fazer”, “por quê?”, “porque não!”, ele é tão
ocupado no seu próprio pensamento medíocre e não consegue, aí é que tá, ele precisa, se
os pais não fazem isso, a gente vai tentar, se a gente não conseguir, é a gente que vai ser
afetado e eles também, mas a gente tem que tentar, não é questão de conseguir ou não,
nós temos que tentar, todo professor tem que tentar, mesmo aquele que, tem professor
amargurado já, não gosta de dar aula, ele deveria tentar, mas ele não quer, a gente vai
tentar, é um trabalho de formiguinha, né, que nem na fábula lá do Esopo, o beija-flor que
joga uma gotinha num incêndio, pode ser, mas eu vou ficar com a minha gotinha, eu vou
fazer minha parte, quando minha vida terminar eu vou saber que eu fiz o melhor
possível, tentar todos os dias, né
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possível, tentar todos os dias, né

PESQUISADORA: É, com certeza, então está certo, Valter, das perguntas que eu tinha e
que eu queria ouvir um pouco seu ponto de vista, eram essas, eu agradeço muito,
realmente, sua contribuição foi enorme, tem alguma coisa mais que você queria
comentar sobre a sala de aula, a educação?

P_H: Não, acho que não

PESQUISADORA: Então muito obrigada.

49:00


