
Apêndice K

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA REALIZADA COM A PROFESSORA IVONE, DE
MATEMÁTICA [25 de agosto de 2009]

Pesquisadora: Na sua disciplina, que é matemática, você está lecionando só
matemática?

Ivone [P_M]: Só matemática

PESQUISADORA: Quais são as dificuldades mais frequentes que você percebe nos
alunos, em matemática?

P_M: Eu acho que é a falta de, a falta deles, assim, frequentemente fazerem as
atividades, repetirem as atividades, por exemplo, você dá uma lista de exercícios, ou
você passa a resolução dos exercícios no quadro, você explica, e quando você trabalha
com eles assim, quando você dá um determinado conteúdo, aí você começa por
modelos, tipo, aqui é esse assunto, quando mistura todos os modelos juntos, todos os
assuntos, que é pra eles lerem os enunciados e resolverem a questão, aí eles encontram
dificuldades, na hora que eles estão fazendo separadamente, então fala vai resolver
uma equação do 1º grau, eles resolvem, né, aí passa uma de 2º grau, resolvem, aí a hora
que você mistura todos eles não sabem diferenciar um com outro, por quê? No meu
ver, os nossos alunos do ensino médio, os maiores, ou mesmo do fundamental, da
escola pública, eles não são habituados a estudarem em casa ou mesmo em sala de
aula, estudar, eles só fazem aquilo que é determinado, na sala de aula. Chegou em casa
eles não têm momento nenhum pra, ou quase todos não têm momento nenhum que eles
pegam aquelas atividades e refazem

PESQUISADORA: Hum

P_M: Porque a matemática, ela é uma exata, então o que que eles têm que fazer? Eles
têm que fazer, se eles têm um pouquinho de dificuldade, vai chegar em casa, ele vai
refazer aqueles exercícios, eles vão anotar as dificuldades, pra no outro dia chegar e
tirar suas dúvidas, eles não têm hábito disso

PESQUISADORA: Eles não anotam as dificuldades pra depois perguntar

P_M: Não, de jeito nenhum, a gente passa atividade em casa, se ele olhou ali, ele faz as
atividades, se ele olhou e não entendeu, mesmo que você dê o modelo semelhante,
mudou um pouquinho, eles não olham, não sabem parar, pensar e estudar aquilo, então
eu acho que a maior dificuldade não é inteligência, não é nada, são alunos inteligentes,
alunos que quando querem fazem, mas eles não têm hábito de estudo, e esse hábito de
estudo é a grande dificuldade da maioria

PESQUISADORA: Você disse assim que quando você explica um assunto, assim,
explicou equação de primeiro grau, eles vão e conseguem fazer

P_M: É, aí você fala vamos resolver as equações, né, dadas, aí joga lá vários
exercícios, tá ali, eles fazem o primeiro bloco tudo direitinho na hora que eles estão
fazendo na sala

PESQUISADORA: Hum, hum
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P_M: Aí depois de uma semana, ou daí a próxima aula você ensina a do segundo grau,
por exemplo, ou mesmo junto, aí você dá lá, vamos resolver as equações do segundo
grau, resolvem, bom, aí segundo grau, primeiro grau, você explica a diferença, o
gráfico é isso, o gráfico do primeiro grau é uma reta, o gráfico do segundo grau é uma
curva, e assim por diante

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Aí você mistura lá, dá uma lista de exercícios, resolva as equações abaixo, tem
de primeiro e segundo grau, eles não têm aquela ca/ aquela observação, não é
capacidade, é de observar e falar, “ó, essa aqui é de segundo grau, essa aqui é de
primeiro grau, então essa vai dar uma parábola, essa vai dar uma reta”, essa
diferenciação, essas observações eles não se preocupam

PESQUISADORA: Tem que estar explícito pra eles saberem o que que é pra fazer

P_M: Exatamente

PESQUISADORA: Senão eles não deduzem o que que é pra fazer

P_M: Não, não, eles não se preocupam com... eles querem fazer só automatismo, eles
não querem analisar o que é uma equação de primeiro grau e o que é uma equação de
segundo grau, tem, passa, explica, tudo lá os resuminhos, porém, na hora de pôr junto e
diferenciar qual é a equação de primeiro grau e qual é a de segundo grau, qual é a
função do primeiro grau, a função do segundo grau, a função modular, a função
logarítmica, você dá todos, eles não sabem diferenciar qual que é

PESQUISADORA: Só pra eu entender melhor, como eu não sou da área de
matemática, quando você fala “juntar...

P_M: É quando você trabalha todos os exercícios juntos, por exemplo, nós vamos
resolver funções, então existe a função do primeiro grau, existe a função do segundo
grau, existe a função modular, a função exponencial, cada uma é um tipo de função

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: A função do primeiro grau é x + 20 = x + 2, por exemplo, a função do segundo
grau y = x2 + 3x – 5, a função modular ela vem entre módulos, [x – 3], entre módulos,
né, e a função exponencial é quando você pega y = 2x, se o expoente é um x, né, então
ele tem que olhar, mas diferenciar, por que que essa aqui, y = x + 3, aí vem aqui, y =
5x, e isso é igual a x2 + 2x – 3, e isso é igual a x + 2, aí você fala, essas quatro funções
aqui, classifique pra mim quais são, os tipos de função que tem aqui, ele não sabe falar
que isso aqui é função do primeiro grau, ele não sabe falar que isso aqui é exponencial,
ele não sabe falar que isso aqui é de segundo grau, ele não sabe falar que isso aqui é
modular

PESQUISADORA: Ele não sabe classificar, reconhecer que tipo de função

P_M: Que tipo de função... embora

PESQUISADORA: Ou se fosse equação, que tipo de equação é essa...

3:08

4:17

Enquanto
falava, a
professora
escrevia
seus
exemplos
em um
papel



3

P_M: Agora, isso aqui, se você dá ela separada lá, trabalha só com isso aqui e manda
eles resolverem, eles fazem lá x = 0, x + 3 = 0, x = -3

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Eles vão resolver, a hora que você mistura esse com esse aqui, que vai cair no
báscara, esse vai dar, inclusive os gráficos, esse vai dar uma reta, né, ou crescente ou
decrescente, aqui é uma curva, né, também crescente ou decrescente, aqui é uma
parábola, com concavidade para cima ou para baixo, quando que a parábola, a função
de primeiro grau/ de segundo grau tem a parábola voltada pra cima [explicações sobre
formas de resolver as funções e seus gráficos resultantes], então quando você está
explicando pra eles, você fala tudo isso aqui, daí isso aqui, não é que você tem que
resolver pra saber isso aqui, você tem que estudar pra identificar [novas explicações
sobre características das funções que permitem reconhecer a qual tipo pertencem], isso
não depende de você saber como resolver, depende de você estudar o conteúdo

PESQUISADORA: Entendi

P_M: E isso eles não tem hábito

PESQUISADORA: E se isso aparecer, por exemplo, se isso aparecer num problema, eu
não sei como isso pode aparecer num problema, eles conseguem entender que é por
meio de uma equação desse tipo ou de uma função desse tipo que ele vai resolver o
problema? Ou...

P_M: Conseguem, vários conseguem, agora eu falo assim, a maioria eles conseguem
separado, se misturarem todos, aí, e você pede, né, qualquer questionamento que você
pede em relação ao que é pra fazer aqui, por exemplo, quais são os gráficos das
funções abaixo, eles vêm aqui, é uma função de primeiro grau e eles fazem uma
parábola, então ele não consegue olhar isso aqui e analisar, falar “gente, isso aqui é
uma função do primeiro grau, ela vai dar uma reta”, porque ele já tem o conhecimento
que a função do primeiro grau dá uma reta, dá valor, por exemplo, a do segundo grau,
tem uma série de regrinhas que vai no meio, que é quando delta, ou seja, quando a raiz
é maior que zero, é menor que zero, é igual a zero, então se a raiz é igual a zero, vai
dar, as raízes vão ser duas, x vai ter dois valores iguais, se o delta é maior que zero, vai
dar duas raízes reais e diferentes, vai encontrar dois valores diferentes um do outro, se
este delta for menor que zero, não vai ter como resolver e achar uma solução, essas
coisas você dá tudo, porém eles precisam estudar no dia a dia pra gravar isso aí, isso é
igual as regras de português, por exemplo, quando você vai usar m, antes de p e b,
quando você usa o s, então, pra identificar aquilo, eles precisam saber a regrinha

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Não é verdade?

PESQUISADORA: Sim

P_M: E eles precisam estudar porque regrinha só se aprende estudando, não é uma
coisa que você aprende... você tem que estudar aquela regra, né, a mesma coisa aqui,
além deles resolverem isso aqui, eles resolvem e quando vão fazer o gráfico não tem
nada a ver com isso aqui
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PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Por quê? Porque eles não estudam, não analisam, os alunos, a maior parte o que
eu sinto é a falta de estudo

PESQUISADORA: Falta de estudo

P_M: Eles não têm compromisso com estudar

PESQUISADORA: Como que isso pode aparecer num problema, ou não é aplicável
pra fundamental?

P_M: Não, não, as funções não, no ensino médio, a equação de primeiro grau sim, lá
no primeiro grau, por exemplo, nós tivemos ali hoje na olimpíada de matemática, um
probleminha tipo assim, é... vinham várias respostas, aí tá lá assim, mediu, uma pessoa,
Maurício mediu o tamanho do seu pé, aí não fala a medida do pezinho dele, e do seu
pé, multiplicou essa medida por 5, somou 28, dividiu por 4, o resultado é 40, então isso
aí é uma equação, porque se ele não chamou essa medida, é um probleminha, não é,
onde, qual foi a medida do pezinho? X, que que ele fez? Multiplicou por 5, depois,
somou com 28, depois pegou tudo isso, se pegou tudo isso, ele tem que lembrar que
tudo isso aqui tem que ser resolvido primeiro, e dividiu por 4, e obteve 40, isso é uma
equação que caiu hoje lá na sétima série, na sexta série, sexta e quinta, nível 1

PESQUISADORA: E eles acertaram bem?

P_M: A gente ainda não sabe porque acabamos de fazer agora, então o que você vai
fazer, o aluno vai começar, ele vai ter que envolver uma meta, tem um valor que ele
não tem

PESQUISADORA: Hum, hum, nas aulas...

P_M: Porque ele pode ir, né, como eles têm as alternativas lá, ele pode ir pelas
respostas e jogar, né, esse mais esse, dividido por esse e ver se dá isso aqui, né, e lá
ainda tem um parecer, que você aproximou a medida, porque fala assim, que a medida
foi aproximada para cima, então já consta que a operação não vai dar exata

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Né, que ele não vai achar esse valor, então são questões que, na prática, no dia a
dia as continhas, apesar de que os nossos alunos também não gravam a tabuada, eles só
sabem, infelizmente, eles têm que saber um meio, não importa se eles sabem que cinco
vezes sete é trinta e cinco, ele tem saber por qual meio ele vai chegar nesse resultado,
né, porque às vezes ele não sabe que cinco vezes sete é trinta e cinco, mas ele sabe usar
um meio que vai chegar lá no trinta e cinco

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Aí ele pode perfeitamente, né, bom, essa equação do primeiro grau, ela é usada
no fundamental, e a do segundo grau já usa na oitava, né

PESQUISADORA: Entendi
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P_M: Então essas duas aqui, a de primeiro e de segundo grau, é que no caso eu falei
em função, que é o valor do y, que você faz aquele gráfico, em várias aplicações que
você usa pra valores de x, de y, em tabelas, muita coisa, né, você coloca em função, um
problema, por exemplo, em função do movimento do volante é o que vai acontecer
com o pneu, com o carro que vai pra direita, pra esquerda, né, então tem essas
comparações em função, que a linha x é o domínio e a linha y é a situação, a função, o
que vai acontecer em função daquilo que você fez, então é usada muito pra isso

PESQUISADORA: Entendi, quando você vai trabalhar esses conteúdos de matemática,
é comum primeiro ensinar a técnica de resolver a equação e a função e depois como se
aplica, por exemplo, pra resolver um problema, ou é mais comum propor um problema,
pra ver como que os alunos resolveriam aquilo espontaneamente, e aí se mostra como
que é mais fácil resolver aquilo por meio da equação e da função?

P_M: Hoje, nas novas metodologias, a maioria quer que você deduza através de um
problema, né, através de uma situação do dia a dia, você jogar e chegar como descobrir
aquela situação

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Só que os nossos alunos ainda têm muita dificuldade com isso aí, a maior parte,
que até então a gente vem estudando, e tudo, o que você fazia primeiro? Primeiro você
jogava o assunto, via aqueles pontos básicos primeiro, você já mostrava pra eles o que
é uma função de primeiro grau, porque que é uma função do primeiro grau, né, quando
que é uma função e quando que não é uma função, aí você começava vendo as relações
primeiro, né, então... umas certas regrinhas, umas formulazinhas, alguns vocabulários,
cada professor tem os seus vocabulários, de acordo com aquilo que vai usando, né

PESQUISADORA: É

P_M: Aí pra depois a gente jogar aquilo num problema e aí eles já entenderem melhor

PESQUISADORA: Entendi

P_M: Agora, como hoje as novas/ eles querem às vezes realmente que você jogue
dados ou que você próprio, o próprio aluno, você joga alguns dados e faz com que ele
monte o problema, eles, né, mas pra isso os nossos alunos precisavam estudar muito,
pensar muito, então nós temos, eu da escola pública, até hoje, tenho muita dificuldade
de passar isso pro aluno

PESQUISADORA: Qual é a dificuldade principal que eles apresentam nesse tipo de...

P_M: A falta de incentivo, de vontade, de querer descobrir, né, você fala senta aí, num
grupinho ou mesmo separado, você vai num grupo, às vezes tem um, dois que senta, e
o resto quer pegar/ inclusive mesmo quando eles estão fazendo, eles não sabem ter
auto-confiança

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Eles fazem o exercício e ficam assim “ah, eu não sei se tá certo, e você, como
você fez?”, por exemplo, os coleguinhas estão fazendo em grupo, o que que eu
percebo, eles, um fez de um jeito, ele faz aí o resto copia, com o mesmo erro, então eu
falo não pode ser assim, você tem que resolver, seu colega vai resolver, o outro vai
resolver, depois vocês vão checar e ver, mas eu fiz isso, por isso, por que, eu cheguei
nessa conclusão, então essa auto-confiança, esse auto, sei lá, de resolver aquela
questão, de confiar naquilo que tá fazendo, de colocar alguma coisa pra, acertar ou
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percebo, eles, um fez de um jeito, ele faz aí o resto copia, com o mesmo erro, então eu
falo não pode ser assim, você tem que resolver, seu colega vai resolver, o outro vai
resolver, depois vocês vão checar e ver, mas eu fiz isso, por isso, por que, eu cheguei
nessa conclusão, então essa auto-confiança, esse auto, sei lá, de resolver aquela
questão, de confiar naquilo que tá fazendo, de colocar alguma coisa pra, acertar ou
errar, mas tentar fazer alguma coisa, é que os nossos alunos não têm hábito, acho que
eles já vêm um pouco, né, isso aí, não sei, devido a essas novas metodologias, que teve,
né, de uns anos pra cá, que foi esse, progressão continuada, que foi fazendo com que o
aluno, parece que foi tirando ainda mais a responsabilidade de estudar

PESQUISADORA: Hum, hum, entendi, então a outra questão era justamente pra você
dar sua opinião sobre o que você acha que sejam as causas dessas dificuldades, uma
que você mencionou muito é a falta de hábito de estudar, de vontade de aprender, tem
alguma outra causa que você acha que dificulta pra eles?

P_M: Ah, eu acho que também a própria família, hoje a gente vive num mundo que as
pessoas, às vezes, principalmente as mais humildes, acreditam que elas não podem
muito, a gente sente que eles pensam que não podem vencer, que não podem conseguir
muita coisa, porque são pessoas mais humildes, de nível mais baixo, de salários mais
baixos, então eles, acho que a própria situação econômica do país, e vamos falar, né, a
própria situação ética do país, também, começa a verificar, “ah, mas professora, a gente
vai chegar lá? Imagina, depois o outro vem, o filho não sei das quantas, só paga lá, isso
é só pra quem tem dinheiro, só quem tem dinheiro que pode fazer isso”, porque eles
não acreditam que a gente, que sai lá de baixo, se você batalhar, você vai ter mais
dificuldade, você vai enfrentar mais problemas, mas que você também é capaz, a
inteligência é igual pra todo mundo

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Né, a oportunidade do mais humilde, do mais simples, ela é menor, talvez, mas
não a inteligência, então se você lutar, você vai ter mais dificuldade, mas você pode
chegar lá

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: E parece que a própria situação do país leva as famílias “ah, meu pai tá aí,
estudou, tá desempregado” não sei o quê

PESQUISADORA: Você acha que eles não têm motivação pra estudar

P_M: É, eu acho que a própria sociedade, a própria família, né, e outra é a família, né,
a gente tem muito aluno, às vezes até bom, mas eles não têm perspectiva de vida não,
porque eles vêm de famílias muito... então é um conjunto de, muita coisa

PESQUISADORA: Só pra eu saber, qual é o seu horário, pra ir embora? [minutos
antes, bateu o sinal]

P_M: Não, o horário hoje era 6, 7 horas

PESQUISADORA: Então, dessas dificuldades que você encontra nos alunos, como é
que você intervém pra eles superarem, qual é o tipo de intervenção que você faz com
eles pra eles superarem um pouco dessas dificuldades deles?
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P_M: Olha, Gema, o que eu tenho feito, e a cada dia eu acho que eu faço mais, é tentar
motivar e incentivar, praticamente em todas as aulas minhas, dez minutos, cinco
minutos, eu tento conversar muito com eles, sobre essas situações, porque na verdade
também o desinteresse do aluno, a escola pública é um conjunto, né, não só do aluno
como da família, do próprio professor, porque o aluno e a própria situação dos métodos
de... de metodologias implantadas e jogadas pra gente, então o que que eu acho, eu
acho que se todos, começar da família, de todos profissionais e dos alunos, ou pelo
menos noventa e cinco por cento, buscasse esse empenho em fazer com que eles
podem melhorar, eles têm que acreditar mesmo, a gente é capaz, a longo tempo, é
capaz de mudar muita gente,  eu digo isso porque aqui eu estou trabalhando já cinco
anos

PESQUISADORA: Nessa escola, né?

P_M: Nessa escola, com turmas que eu comecei, né, estou com eles até hoje, e eu sinto
que eu melhorei eles muito

PESQUISADORA: Você sente que você, você percebeu uma evolução nos alunos?

P_M: Que eu contribuí, exatamente, você estava aqui, trabalhava comigo numa sétima
série que tinha à tarde, você não era professora dessa sétima?

PESQUISADORA: Eu tinha uma sétima A

P_M: Não, era sétima B

PESQUISADORA: Não sei, você dava aula pra essa minha sétima também?

P_M: Dei, mas nós tínhamos uma sétima B aqui à tarde, tinha o P_M.., você não
lembra?

PESQUISADORA: Esse nome não é estranho pra mim

P_M: Que era uma sala assim, que tudo que você queria ensinar lá, eles falavam “eu
não sei, eu não vou fazer, eu não sei, eu não vou fazer”, e só tinha problemas, então era
uma sala assim...

PESQUISADORA: Eu acho que me lembro

P_M: Então, era uma sala assim, eles estão comigo, hoje, alguns alunos, é claro, os pais
mudaram de escola, mas hoje são alunos que você não acredita que eram aqueles
alunos

PESQUISADORA: Melhoraram?

P_M: Melhoraram e muito, hoje você passa, eu não sinto assim, em termos,
dificuldades de falar “eu entro na sala e não consigo trabalhar”, “os meus alunos não
fazem as minhas atividades”, eu não tenho muito essa reclamação não

PESQUISADORA: Hum, hum... e tinha, né?
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P_M: E tinha, então eu sinto que eles já acreditaram assim que eu quero que eles
melhorem, inclusive às vezes eu converso, eles falam “não, professora, a senhora tá
sempre levantando”, um dia a menina passou pra noite, falou pra mim assim, “ah,
professora, será que eles vão chegar e falar assim ‘vamo acordar, vamo estudar’,
porque assim, a senhora mimava a gente, a senhora fazia a gente começar, acreditar em
algumas coisas”, né

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Então eu acredito que também a gente ajudaria, mas a gente tem muita
dificuldade e não é em curto prazo, tem que ser em longo prazo, com todo mundo
empenhado, porque quando você cobra do aluno, inclusive as tarefas, você incentiva,
você fala das melhorias que eles estão tendo, você consegue resultados, por exemplo, a
gente está trabalhando aí desde que a J... [diretora] veio pra cá, com a metodologia de
três avaliações extraclasse, três pontos

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Então você dá os trabalhos, dá matéria pra eles fazerem em casa, e eu dou aquilo
tudo documentado pra eles “os alunos abaixo assinados receberam os trabalhos de
atividades extraclasse, é, no dia tal para serem entregues até o dia tal”, todos assinam e
eu falo “vocês viram o que vocês assinaram, né?”, e eu tenho, eu falo pra você que
noventa e cinco por cento dos alunos me devolvem os trabalhos nas datas certas, e não
tem ninguém, se algum não entrega na data eu não recebo depois, foi falado ATÉ tal
dia, então chegou aquele dia, “ah, mas eu fiquei doente no dia”, “não, você teve ATÉ o
dia tal pra você trazer”, então eles não questionam porque eu não recebi, eles, noventa
e cinco por cento entregam os trabalhos, eu acho que essa postura de você também
cobrar deles, né, cobrar de verdade, você fala tem que fazer isso e tal dia, pra eles
assumirem responsabilidades, que eu falo pra eles, na vida, na empresa, você não vai
chegar atrasado, num vestibular, num concurso, e o portão vai estar lá te esperando,
“ah, o ônibus atrasou, eu acordei tarde”, ele vai falar pra você, né, a empresa se você
falta eles cortam o seu dia, se você for um funcionário que falta muito, a primeira coisa
que eles vão fazer se tiver uma dispensa de vários funcionários, você tá no meio, então
a gente tem que passar essa responsabilidade do dia a dia pra eles, se a gente também
não pas/ então eu acho o que, a gente não pode desistir, que quando você bate naquela
tecla todos os dias você colhe sim, frutos, agora, o que eu ainda acho, eu ainda
acredito, já senti, tem alunos que já aprenderam a estudar um pouquinho, mas essa
parte de estudar, exemplo, uma coisa que eu falo muito com eles, sempre tive esse
hábito, já trinta anos, trinta e um anos que eu tô fazendo de magistério, gente, estuda
todos os dias, faça todas as atividades da tarefa, porque quando no outro dia eu vou
fazer a correção, faça as atividades, aquelas que vocês tiverem dúvidas, assinalem elas,
marquem um asterisco, escreva a dúvida, no outro dia, antes da gente corrigir, você
questiona aquelas questões

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Mas eles não têm esse hábito

PESQUISADORA: Eles não escrevem a dúvida?

P_M: Não escrevem, aí quando você chega no outro dia e fala assim “o, pessoal, estou
aqui e quero tirar as dúvidas de vocês”, aí eles falam assim, quando falam, né, um,
dois, “ah, professora, espera aí um pouquinho, deixa eu olhar aqui onde que é”, eles
não têm esse, o que você sente, que eles não chegaram em casa, que eles não tentaram,
que eles não reestudaram aquela matéria, refizeram aquela atividade, “não, porque essa
eu tive dúvida, por que que eu tô errando isso aqui?”, então isso é uma coisa...
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dois, “ah, professora, espera aí um pouquinho, deixa eu olhar aqui onde que é”, eles
não têm esse, o que você sente, que eles não chegaram em casa, que eles não tentaram,
que eles não reestudaram aquela matéria, refizeram aquela atividade, “não, porque essa
eu tive dúvida, por que que eu tô errando isso aqui?”, então isso é uma coisa...

PESQUISADORA: Eles até fazem as atividades mas não refletem muito sobre o que
eles estão fazendo?

P_M: Não, não refletem, mas a gente não pode desistir porque quando você luta, não é
fácil, mas você consegue melhorar sim, que eu sinto isso

PESQUISADORA: Você sentiu que eles melhoraram

P_M: Melhoraram bastante, hoje eu dou aula sossegada, chego na sala e falo pra eles
“não quero brincadeira, não quero conversa”, de uma certa maneira, tenho uma postura
na minha aula, né, pra trabalhar, pra conversar e brincar tem hora que a gente conversa
e brinca, ou fala alguma brincadeira, mas na hora de levar a sério, de fazer as
atividades em sala de aula, muito pouco um aluno que olho lá e falo pra ele “aí, você
não tá fazendo?”, muito difícil achar um aluno na minha aula que tá fazendo isso, mas
a maioria trabalha, então isso pra mim foi um grande, foi, assim, uma vitória

PESQUISADORA: Ah, que bom

P_M: Mas, a gente queria bem melhor porque, não é a escola pública que é ruim, é nós,
não é, não digo vocês, nós, professores, alunos, pais, devia ter mais empenho, enquanto
o aluno que paga, eles estão lá estudando oito, dez, doze horas por dia, sai da escola e
estuda, vai à escola à tarde pra tirar dúvidas com os plantonistas, aqui se algum
professor marca um plantão à tarde pra vir dez alunos, vem um ou nenhum, né, já teve
alguns professores que fizeram isso, você marca um reforço, põe vinte alunos de
reforço, vem três, quatro ou nenhum e o resto não vem, então, eles não têm essa
vontade

PESQUISADORA: Vontade, né, bom, deixa eu te perguntar uma coisa, os materiais
impressos que você está usando no momento quais são? Porque agora tem as apostilas,
né?

P_M: É, eu utilizo da apostilinha, utilizo de livros didáticos, né, de... de diversos livros
didáticos, que eu gosto mesmo é de tacar atividade, fazer com eles, fazer correção,
questionar com eles

PESQUISADORA: Eles não têm um livro que seja adotado, de matemática?

P_M: Não, tem um livro, eles têm, inclusive eles estão em casa com esses livros, que a
gente adota aqui no ensino médio e no ensino fundamental, mas não, especificamente
eles não usam aquele livro todos os dias, a gente diversifica, igual a apostila também,
todo o conteúdo a gente segue, mas existem algumas atividades, que o que que fala, os
próprios alunos precisariam, ele chegar em casa e tentar resolver aquilo, tem alguns
exercícios, algumas atividades da apostila, que se você for trabalhar com elas, você vai
perder uma aula ali, perder não, mas dar uma aula ali explicando aquilo, depois você
acaba passando a resposta, eles copiando e não... então eu, o conteúdo é esse? É, então,
que a gente tem que trabalhar de acordo com a clientela que você tem, e não adianta
você querer jogar um exercício, se a sua clientela não vai interpretar aquele exercício,
ele vai até resolver mecanicamente aquilo lá mas não vai interpretar
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ele vai até resolver mecanicamente aquilo lá mas não vai interpretar

PESQUISADORA: Como assim, não interpreta? Pra eu entender como que é, na
matemática

P_M: É... tem determinados meios pra você resolver um exercício, que você vai lá por
outros caminhos, por outros conhecimentos, outras, né, anteriores ou até posteriores pra
chegar numa determinada resposta

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: daquele exercício, enquanto que aquele mesmo assunto tem uma maneira mais
simplificada, mais resumida pro aluno chegar e interpretar aquilo lá, então você tem
uma maneira, em português você sabe, às vezes tem determinadas palavras que te
dizem a mesma coisa, porém o aluno vai ler e não vai entender o que está ali naquele
texto, se você põe um sinônimo daquelas palavras lá ao conhecimento dele ele vai ler e
vai interpretar o que estava ali

PESQUISADORA: Facilitando o vocabulário...

P_M: É, o vocabulário, as questões dentro do dia a dia que o aluno tem mais

PESQUISADORA: Eles têm dificuldade pra ler e entender as situações?

P_M: Exatamente, então se você quiser que ele explique o assunto, o palavreado ou o
caminho, eles não têm muito... por exemplo, um exemplo, o aluno tem lá na
apostilinha, eu ensinei pra eles a equação de segundo grau, tal, bonitinho, aí vem um
conhecimento lá pra, então você dá a equação dois x ao quadrado mais cinco x mais
três é igual a zero, ótimo, aí você manda lá calcular as coordenadas do (?) ele vai lá e
sabe certinho, né, aí se você joga essa equação x mais três ao quadrado mais três, ele já
não sabe, por quê? Não é que eles não sabem, eles teriam que buscar lá na sétima série
esse assunto aqui que ele estudou que é um quadrado da soma, ou lembrar que isso
aqui ele faz x mais elevado ao quadrado seria x mais três que multiplica x mais três,
então seria x vezes x, x ao quadrado, x vezes três, mais três x, três vezes x, mais três x,
três vezes três, nove, então você iria chegar, três x mais três x dá seis x, ele iria dar essa
equação, então se tiver a equação pronta, ele chega lá, se você der um caminho aqui ou
colocar uma fração aqui, que ele vai depender de conhecimento que ele aprendeu lá na
sexta série, três quartos mais um meio, que tem que achar o mmc, tal, quer dizer, isso
aqui é ótimo? É, na hora que você tá falando com ele, mas ele sozinho, pegar isso aqui,
ele olha pra isso aqui e fala assim pra você “ah, eu não sei isso aqui não”, porque ele
não tem aquela estratégia que a gente fala assim “gente, eu estudei isso aqui lá na
sétima série”, então, o aluno nosso ele não sabe voltar atrás e falar eu já estudei isso
aqui, eu vou raciocinar, isso aqui é uma equação do, né, é um quadrado da soma que eu
aprendi lá na sétima série, que se chegar aqui pra ele três ao quadrado, ele sabe que três
vezes três é três/seis/nove, né, embora tem muito aluno que faz três vezes dois, seis,
“meu filho, a base repete”, então são essas coisinhas que a gente fala no dia a dia pra
eles, mas eles têm dificuldade, não é assim, não tem jeito, tudo na vida a gente tem que
estudar, eu falo pra eles, vocês imaginem um médico, você chegar na frente do médico,
vai consultar com ele, o médico olhar pra sua cara e falar “ah, mas eu já me formei há
vinte anos, eu não lembro mais nada”

PESQUISADORA: E esses alunos que você está falando que esquecem, são alunos que
você tem acompanhado ao longo das séries
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você tem acompanhado ao longo das séries

P_M: É, que a gente já trabalhou, a gente sabe que trabalhou tudo isso aqui com eles,
então você tem que chegar na série seguinte, que eles estão, isso é o quê, eu acho que é
falta de hábito de estudo, que tem que vir desde a primeira série, né, ele não está
habituado a estudar, os nossos alunos, então o aluno, eles são inteligentes, porque é
muito difícil você encontrar uma pessoa e falar, não, essa pessoa tem dificuldade, tem
que se esforçar um pouquinho, não sei o que lá, mas a maioria dos nossos alunos são
muito inteligentes, o ser humano, né, o que eles não têm é o raciocínio de desenvolver
a mente

PESQUISADORA: Entendi, P_M.., quando você propõe uma atividade pra eles, só pra
entender assim a sequência de como você orienta, você normalmente orienta como eles
devem fazer oralmente, ou você apresenta a instrução ou enunciado por escrito...

P_M: As duas coisas

PESQUISADORA: As duas coisas, mas qual é a sequência?

P_M: Primeiro eu coloco lá no quadro, sempre eu costumo fazer, qualquer assunto que
eu vou iniciar, eu escrevo um resuminho, com as palavras minhas, ou um resuminho do
próprio livro, aquela maneira mais (?), que eu não sou de ficar enchendo muita linguiça
também não, aí eu vou e detalho os exemplos, e aí eu falo oralmente com eles, tudo,
primeiro o enunciado, as explicações eu leio com eles, né, ou peço pra eles lerem, aí eu
pergunto, o que vocês entendem disso, o que vocês entendem daquilo, né, que que
vocês acham que é isso, o que que vocês/ por exemplo, esses dias eu fui ensinar,
inequações logarítmicas, é... equações logarítmicas, é... logarítmicas não, exponencial,
equações, aí eu falei pro aluno, pra eles lá, primeiro, escrevi lá pra eles escreverem, o
que vocês acham aqui, o que que vocês sabem que diferencia uma equação de uma
inequação? Por que que uma é chamada de equação e a outra de inequação? Qual que é
a diferença de uma e outra?

PESQUISADORA: Hum

P_M: Aí eles ficam tudo assim, né... “vocês já estudaram isso!”, “ah, professora, não
estudamos não”, “estudaram, eu sei que vocês já fizeram isso...”

PESQUISADORA: Você sabe que eles já estudaram porque você já trabalhou isso com
eles

P_M: Já, aí você vai lá e fala “gente, uma equação, ela aparece com sinal de igualdade,
a inequação, aparece com sinal de desigual, ou maior ou menor, então a equação é
quando você resolve o valor isso é igual a isso”, uma equação ou uma função, né, agora
quando você vai em inequação, vai ter, você quer o valor disso mas que seja maior do
que oito, ou que seja menor do que um cinco, né, então ela impõe uma condição pra
você

PESQUISADORA: Então você sempre faz uma retrospectiva do assunto

P_M: É, aí eu volto naquilo lá atrás, algumas coisas, oralmente, aí eu explico, aí eu
passo os exemplos, mostro a resolução, escrevo muitas vezes, isso é isso, isso é isso, ou
outra hora eu falo, explico quando é uma coisa mais complicada e falo façam anotações
daquilo que vocês entenderam, como que é isso aí, façam uma flechinha, façam
anotações
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daquilo que vocês entenderam, como que é isso aí, façam uma flechinha, façam
anotações

PESQUISADORA: Eles fazem as anotações?

P_M: Não fazem, a maioria não faz, são pouquíssimos que fazem, “ah, não professora,
eu já sei”, aí na prova, quando você dá a lista de exercícios, eles falam “como faz isso,
professora?”, “meu filho, você já voltou lá no exemplo, já analisou o exemplo que você
fez, viu todos os passos que foi resolvido?”, “ah, mas eu não fiz”, “então volta, não dá
pra eu ficar dando a resposta pra você, vocês têm que se habituar a estudar”

PESQUISADORA: Você já explicou oralmente, aí...

P_M: Aí já passei por escrito

PESQUISADORA: Mas mesmo com aquele registro escrito...

P_M: Muitos falam pra você, falam assim, estão tão habituados a você dar a resposta
que eles falam assim, “ah, professora, como é que faz isso aqui mesmo?”

PESQUISADORA: Eles não procuram no registro

P_M: Exatamente, pra descobrir o que que foi feito

PESQUISADORA: Como é que se faz

P_M: Exatamente

PESQUISADORA: Pode falar, P... (coordenadora), como que é?

P.: Até em Língua Portuguesa

P_M: É, então é essa dificuldade...

P.: Eles não leem de novo

PESQUISADORA: Só o que está escrito e registrado não serve pra eles consultarem e
descobrirem...

P_M: Inclusive veio na apostila do segundo bimestre agora de matemática, do ensino
médio, uma primeira página direcionada ao aluno, onde fala “você já aprendeu a gostar
de matemática? Você já...” aí tem um texto, que por sinal é muito bonito, e fala
exatamente “você deve fazer seu exercício sozinho, você deve estudar todos os dias em
casa, você deve anotar os exercícios que tem dificuldade, você deve repetir um
exercício uma vez, duas vezes, tantas vezes você achar necessário pra você gravar”,
tudo isso fala, eu falei pra eles “recorta essa parte que está aí escrita pra vocês, põe ela
na geladeira ou na frente da cama de vocês, pra todo dia vocês verem isso aí, vocês têm
que fazer essa parte aí, que essa é a parte de vocês”

PESQUISADORA: Hum, hum, então assim, o que ajuda mais eles a entenderem é
quando explica oralmente mesmo



13

P_M: Exatamente

PESQUISADORA: Mas também como eles não registram as explicações, eles
esquecem com facilidade, e aí, ao invés de recorrer ao que está registrado pra lembrar,
perguntam pra que você explique oralmente de novo

P_M: É, eles fazem a pergunta de novo, a maioria às vezes, dos nossos alunos,
inclusive já tive aluno que deu essa resposta, “ah, mas pra que que eu vou estudar em
casa e tal, você é professora, você tem que tá sempre respondendo o que a gente
pergunta”, né, quer dizer, “eu preciso da resposta aqui, você me responde, eu não tenho
obrigação de ficar estudando pra eu saber”, então isso é incoerente, o professor é um
orientador, né, inclusive eu falo pra eles, às vezes a gente perde muito tempo na escola
pública, porque todo exercício, se você der cinquenta exercícios, você tem que fazer a
correção dos cinquenta, cinquenta exercícios semelhantes, um exemplo, né, você não
vai passar cinquenta exercícios iguais, mas se você der cinquenta exercícios
semelhantes, só vai mudar de número, mudar um sinal, mudar alguma coisa, você tem
que corrigir todos porque eles acham que você tá passando muita lição, enquanto você
deveria fazer o quê, corrigir o primeiro, tirou as dúvidas, agora as respostas foi essa e
essa e essa, qual foi o aluno que fez todas as questões e alguma resposta não bateu?
“ah, professora, eu”, então levanta a mão, então vamos ver onde você errou, os alunos
tinham que fazer isso

PESQUISADORA: Ao invés de ficar repetindo...

P_M: É, ao invés de ficar fazendo lá tudo a mesma coisa, aí aquele que aparece e que
estudou um pouquinho, ele já perde a motivação

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Porque você dá aula na verdade não é pro aluno melhor, infelizmente na escola
pública não é pro melhor aluno, o aluno mais, não é melhor, é o aluno mais esforçado,
o aluno que estuda mais, que faz tarefa em casa, você dá aula pra aquele que não faz
nada, porque aquele que não faz nada praticamente, no bom sentido, aquele que não faz
nada em termos assim, né, é aquele que você fala “meu filho, faz agora”, “ah, mas não
fiz, espera aí, que eu não terminei, ah, espera que eu não entendi”, porque na verdade
ele não fez nada e aquele que já fez, fica “ai meu Deus, fica repetindo a mesma coisa,
eu já não aguento mais”, aí ele perde o incentivo, então eu acho que a nossa escola
pública tem essa desvantagem também, porque na escola particular, você, a maioria,
né, numa escola assim, você dá aula pro melhor, né, você chega lá e tira as dúvidas,
aquele que não fez nada, ele que corra atrás, porque você não vai ficar lá...

PESQUISADORA: É, é verdade, como é que os alunos demonstram que não
entenderam alguma coisa? Ou como é que você percebe? Eles sempre perguntam ou
tem aluno que não pergunta e você percebe de outro jeito que eles não entenderam?

P_M: Normalmente eles não perguntam quando você explica o conteúdo, quando você
dá os assuntos, você percebe assim, “quem ficou com dúvida?”, então eles não
perguntam, as dúvidas começam a surgir exatamente quando eles vão fazendo os
exercícios, né, que aí ou você começa a perceber que eles não, ou eles te perguntam,
né, ou ele começa a procurar aquele outro que já fez pra “quanto que deu sua resposta
aí?”, né, aí é a hora da gente falar, eu pelo menos falo, “vamos fazer, não vamos pegar
a resposta pronta”, e tem aquele que não entendeu também, que não pegou, mas
também não se interessa, né, ele quer mais assim “ah, não estou preocupado em ouvir
muito isso daí não, depois eu vou fazer o exercício, mas aí eu sento, meu colega faz e
eu copio”, então, é uma das dificuldades
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também não se interessa, né, ele quer mais assim “ah, não estou preocupado em ouvir
muito isso daí não, depois eu vou fazer o exercício, mas aí eu sento, meu colega faz e
eu copio”, então, é uma das dificuldades

PESQUISADORA: Aí você só percebe que eles não entenderam quando vão ver a
dificuldade

P_M: É, na atividade eles vão fazendo, aí você pede pra ir trazendo o caderno, eu ainda
sou daquela maneira, se eles vão fazendo e trazendo eu já vou conferindo, escrevendo
“parabéns”, né

PESQUISADORA: Pra acompanhar

P_M: Até lá no ensino médio tenho muito essa mania de escrever, peço também pra ir
ao quadro fazer

PESQUISADORA: Pra resolver...

P_M: Pra resolver os exercícios

PESQUISADORA: Se você voltasse ao momento em que optou pelo magistério, você
faria a mesma escolha? Com o conhecimento que você tem hoje?

P_M: Ó, essa perguntinha é um pouco, eu amo o magistério, toda a vida fui
apaixonada, né, e sei, a cada dia eu chego mais a essa conclusão, agora, hoje, hoje, nas
circunstâncias de hoje, eu não sei assim se eu voltaria a dar aula hoje

PESQUISADORA: Se você fosse iniciar sua carreira hoje?

P_M: É, eu não sei, acho que, nas circunstâncias de hoje, eu acho difícil, né

PESQUISADORA: Por quê? Por que você acha que, que circunstância você acha que...

P_M: Ah, eu sou muito sonhadora, sonhadora tipo assim, eu acredito muito que tudo é
possível mudar pra melhor, eu sou uma pessoa que saí lá de baixo, né, de família bem
humilde, sem, pai e mãe sem estudo, de muitos irmãos, e acreditei que a escola, que a
educação, que eu fosse melhorar, e acreditei e tenho certeza que na minha vida, né, até
hoje, cada degrau da minha vida foi melhor que o de trás, né, então eu não sou de uma
família que tinha estudo, não, eu sou de família humilde, mas a maioria nem escola
tinha

PESQUISADORA: Você se formou em Minas mesmo?

P_M: Não, foi em São José do Rio Preto, São Paulo

PESQUISADORA: Eu lembro que você até conversou comigo uma vez, era faculdade
de Matemática...

P_M: É, Filosofia e Letras, eu acho, era de um modo geral, viajava todos os dias,
trabalhava o dia inteiro, em dois turnos, viajava, comecei a dar aula já no segundo
magistério, porque fiz a opção, desde pequenininha morando no sítio, quando meu pai
falava “no ano que vem vou pôr vocês na escola”, comecei estudar com idade de doze
pra treze anos, fazer a primeira série, que era a filha mais velha, não tinha escola em
sítio, em nada na minha época, e família bem humilde, então meu pai também não
tinha como pôr a gente pra estudar, depois que a gente já tinha quatro ou cinco, reuniu-
se vários vizinhos, contratou-se uma professora pra pôr lá e dar aula pra gente, é...,
como eu aprendi a ler, sozinha, praticamente, aprendendo, minha mãe me deu um
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pra treze anos, fazer a primeira série, que era a filha mais velha, não tinha escola em
sítio, em nada na minha época, e família bem humilde, então meu pai também não
tinha como pôr a gente pra estudar, depois que a gente já tinha quatro ou cinco, reuniu-
se vários vizinhos, contratou-se uma professora pra pôr lá e dar aula pra gente, é...,
como eu aprendi a ler, sozinha, praticamente, aprendendo, minha mãe me deu um
livrinho onde tinha A, B, C, D lá e eu aprendia a falar o A, B, C, D...

PESQUISADORA: Era uma cartilha?

P_M: É, tinha o alfabeto, né, então eu falava A, B, C, D, eu lembro que eu falava A, B,
C, D, G, pulava o E, F, aí eu falava “mãe”, um dia cheguei perto dela e falei “mãe,
sobrou uma letra aqui, está sobrando uma letra aqui”, foi aí que ela falou pra mim, eu li
“A, B, C, D, F”, “não, você tá pulando o E e o F, aqui é E, F”, aí eu aprendi aquelas
letras, aí meu pai chegava da roça de noite já e eu ficava ali perto dele falando aquelas
letrinhas, aí um dia eu lembro que eu tava com uma propaganda escrito a palavra
“barato”

PESQUISADORA: Barata?

P_M: Barato, era uma propaganda, alguma coisa de barato, tinha um “barato” bem
destacado assim, aí eu lembro que meu pai falou assim “você conhece essa letra
aqui?”, “conheço”, “então, é só juntar as letras, ó, ba-ra-to”, aí ele foi, aí eu chegava,
ele catava lá alguns livros que tinha em casa, alguma coisinha assim e ficava lendo, ele
chegava e eu ficava ali do ladinho, lendo perto dele, da minha mãe

PESQUISADORA: Eles não tinham, mas você disse que eles não tinham estudo

P_M: Não, só...

PESQUISADORA: Então que livros que eles tinham?

P_M: Ah, eles compravam, porque antigamente, até hoje passam de vez em quando
alguns vendedores vendendo alguns livros, alguma coisa

PESQUISADORA: Ah, tá

P_M: Então eles compravam, de vez em quando algumas coisas, então tinham alguns
poucos livros, né, então eu ficava, meu sonho era ser professora mesmo, desde a
infância

PESQUISADORA: Você se sente realizada?

P_M: Sinto, sinto e tudo o que eu consegui, tudo o que eu tenho, saiu do meu salário de
professora, tá, eduquei minha filha, formei minha/tô formando minha filha, e tenho a
minha casa, o meu carro, tudo foi meu, meu pai e minha mãe me deram condições em
termos de valores morais, educação, meu pai não tinha dinheiro pra comprar... não
tinha dinheiro mas nunca passei fome, mas a gente tinha uma vida muito humilde, que
lá, eu me lembro que além de estudar eu trabalhava de doméstica, chegava ali de
novembro, dezembro, o dinheirinho que eu recebia naquele mês era pra comprar o
material da escola pra no outro ano iniciar a escola, então eu realmente acreditei e
acredito, até hoje, que estudo e educação é que faz o mundo, é que faz a mudança na
cabeça das pessoas
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PESQUISADORA: Mas você não começaria hoje uma carreira de professora por quê?

P_M: É, hoje, eu não sei se hoje eu assim, porque hoje, eu acho que devido a tantas
coisas, eu não acredito mais em... que nós possamos, sei lá, melhorar a educação,
principalmente a pública, parece que eu não vejo muitos horizontes, por muitas razões,
não só por que, pela educação, hoje a família acabou, hoje, não sei, é assim, olhando
assim, eu amo dar aula, hoje então, porque eu sou aposentada, não me vejo assim,
nunca vi uma profissão, eu ia fazer isso e me sair melhor, né, mas eu não sei, hoje,
hoje, eu vejo o pessoal iniciando, eu acho assim, que eu quero colher frutos, né

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Quando eu iniciei há trinta anos atrás, eu sou uma pessoa que colhi muitos frutos,
muitos, eu tenho muitos alunos, formados, eu vi muito aluno saindo lá do terceiro ano e
prestando seus vestibulares e passando, então hoje, não sei, parece que a cada dia que
passa, eu sinto que você consegue nada ou quase nada nesse método, parece que você
trabalha, trabalha, você vai embora, você não vê aquela, os sonhos das pessoas, parece
que as pessoas estão meio apagadas, principalmente o aluno da escola pública

PESQUISADORA: Hum, hum

P_M: Por vários setores, por várias situações, eu sei que existe muito, é, família, a
gente vê muito aluno aí com muitos problemas, a gente vai ver a família, que dá muito
trabalho, então hoje a gente não tem muito incentivo pra você permanecer na educação

PESQUISADORA: Só pra finalizar, a sua matéria é uma matéria de exatas,
matemática, né, mas é comum, ou acontece de vez em quando, ou sempre, situação de
leitura, na aula de matemática?

P_M: Muitas, a maioria das vezes

PESQUISADORA: É, leitura do quê?

P_M: Do próprio texto, da própria interpretação, do que você, é você falar, primeiro o
pontozinho de regras pra você falar o que que é uma função do primeiro grau, as
regras, aonde se usa uma função do primeiro grau, né, pra que que você vai, então, há
muitas leituras, eu, nada eu chego lá e já jogo a resolução direto, inclusive a começar
pelos passos fundamentais, por que que o sete vezes o oito dá cinquenta e seis, né, a
gente vai falar, se você vai somar o sete, você vai lá, iniciando a matemática, você vai
pegar sete vezes o oito, então você vai pegar oito, mais oito, mais oito, mais oito, mais
oito, sete vezes, seria um monte de coisas que você vai somar, então...

PESQUISADORA: Então são os textos que explicam os conceitos

P_M: Exatamente, os conceitos, aliás tudo o que eu inicio, a maioria das minhas coisas,
nem que seja quatro linhas, eu dou um conceito, sei lá, nem que seja mais simplificado,
mas, a própria história, o porquê, por exemplo, quando eu vou lá na quinta série que eu
começo a ensinar, a rever com eles as operações, né, aí eu vou falar das operações de
números naturais, depois você vai passar os números relativos, o porquê que surgiu,
por que se criou os números negativos, né, o que que aconteceu na resolução de um
problema que foi preciso criar um número negativo, né, que até então você só ensina
pra criança, você só pode, não existe números negativos, ou não existe oito menos
nove, pra criança de quinta série você não fala isso, né, se você der oito menos nove,
por exemplo...
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pra criança, você só pode, não existe números negativos, ou não existe oito menos
nove, pra criança de quinta série você não fala isso, né, se você der oito menos nove,
por exemplo...

PESQUISADORA: Como é possível, né

P_M: Como é possível, né, então quando você chega na sexta série você vai falar pra
eles, aí então você vai ter que mostrar pra eles que na verdade não é o oito menos nove,
é o oito positivo menos o nove positivo, então você vai somar oito positivo mais o nove
negativo, então aí você tem que mostrar pra eles, por exemplo, é possível você ter,
dever lá no mercadinho nove reais, e ter só oito pra pagar? É possível, no dia a dia você
não faz isso? Faço, então se você tem oito reais, e você deve nove, você vai chegar lá e
vai pagar oito, o que vai acontecer com seu dinheiro? A sua situação, a dívida e o
dinheiro que você tem, “ah, eu vou ficar devendo um real”, então, aí você vai naquele
dia a dia da criança, né, tudo isso, então tem uma série de coisas que você tenta, e a
gente ainda falta muita coisa compreender também, né, a gente nunca sabe tudo, aliás,
nada, muito pouco

PESQUISADORA: Está certo, P_M.., eu te agradeço muito, você quer comentar mais
alguma coisa?

P_M: Não, né, eu acho que é isso aí, a gente precisava acreditar, eu não sei, igual eu
falei, talvez eu acho que não, mas talvez se eu tivesse ali, às vezes a gente seria a
mesma coisa, que eu me sinto realizada, muito

PESQUISADORA: Você só acha que está mais difícil

P_M: É, mais difícil, eu que dou aula há trinta e um anos, eu sinto a cada ano mais
dificuldade, porque eu acho que a gente está hoje muito sem... respaldo pra agir e pra
fazer o nosso aluno adquirir responsabilidade, que muitas vezes você não tem como
fazer nada

PESQUISADORA: Esse respaldo deveria vir...?

P_M: É, da própria família, que eu acho que hoje não tem muita preocupação, pra
quem está há trinta e um anos na sala de aula, o pai chegava e falava, o aluno é seu, não
é que, eu nunca fui a favor de palmatória, etc. e tal, nunca vivi isso aí, graças a Deus,
podia até existir na minha época, mas eu nem conheço, né, mas, que você tivesse mais,
assim, valor, que o professor ainda fosse uma figura com mais valor, pra poder ajudar.


