
Apêndice M

Entrevista realizada em 10 de dezembro de 2007 – Professora Nair (EMEF)                  1:20:56

Pesquisadora: Então vamos iniciando, hoje dia... 10 de dezembro, né, então só
pra... contextualizar, retomar o objetivo da entrevista, né, então, você sabe que
eu tô fazendo a pesquisa sobre que outros fatores, além da formação de
professores, né, é... se conjugam pra resultar na prática que ele efetiva mesmo,
na escola, na sala de aula. É... que fatores são esses, né, desde fatores
pessoais, fatores institucionais, relacionados à escola, fatores sociais, né, que
também se relacionam com, os da escola, os da história do professor, como
eles se relacionam, em que medida eles ajudam, favorecem, prejudicam, é...
esse trabalho que é concretizado na sala de aula, né, quanto que o professor
consegue desenvolver o trabalho de acordo com suas expectativas, né, é... ou
seja, que mais, né, além de uma boa formação, pra gente fazer o trabalho que
a gente quer fazer. Por que que eu pedi sua colaboração, né? Então, eu pedi
sua colaboração porque, já que eu tô pensando em que outros fatores, além de
uma boa formação, interferem nisso, é... tentei me lembrar de alguém que eu
saiba, que eu considero que tem uma boa formação acadêmica, né, que é
professora na rede pública, já... quantos anos mesmo, Nair?

Nair: Desde 99

Pesquisadora: Desde 99?

Nair: Oito anos

Pesquisadora: Oito anos já, sempre na rede municipal, né

Nair: Hum hum

Pesquisadora: A... você fez mestrado, né, você concluiu o mestrado em 2003

Nair: Isso

Pesquisadora: E... continuou na rede pública, né, continua trabalhando com
educação básica, então por isso eu considero que essas informações que você
está me passando vão ser úteis pra eu pensar sobre isso. Na última conversa
que nós tivemos você falou mais sobre o seu percurso formativo, né, suas inf/
a... os fatores que influenciaram até na sua formação de leitora, né, as
influências que foram importantes, tanto, livros que você leu, professores, até
a sua/ até você se formar como professora e ingressar na... na rede municipal.
Nós fomos até essa parte, né

Nair: Hum hum

Pesquisadora: Mais ou menos. Então hoje, eu vou... eu quero continuar, e a
primeira coisa que eu queria perguntar pra você é o seguinte, Nair, você gosta
de ser professora?

Nair: Gosto
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Pesquisadora: Você gosta, na rede municipal, pra que nível de ensino você,
prefere, por quê, eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso

Nair: Bom, eu tive experiência de trabalho fora de escola, trabalhei quase dez
anos em banco, então posso dizer que trabalhei numa outra área que não tenha
sido de educação, e esse tempo todo trabalhando em banco eu nunca me senti
assim parte daquilo, nunca, nunca foi assim alguma coisa que eu fizesse
com... com assim, com prazer. Era uma coisa que se fazia assim por, por uma
questão assim de, sobrevivência, vamos dizer assim

Pesquisadora: Hum hum

Nair: É... na escola, apesar de várias coisas que tem que a/ que atrapalham,
que às vezes você fala assim “meu Deus do céu, que que eu/ onde eu fui me
meter?” Eu gosto de dar aula, eu gosto principalmente da relação que a gente
tem com boa parte dos alunos, é... agora lembrando de novo, a pergunta...

Pesquisadora: Ah, é se você gosta de ser professora, em que nível você
prefere atuar...

Nair: Eu prefiro/ a minha maior experiência é com Ensino Fundamental

Pesquisadora: Hum hum

Nair: De quinta a oitava série, é... de Ensino Médio eu fiquei pouco tempo,
porque eu entrei no Estado mas exonerei em questão de um, dois meses, então
não foi assim... mas também não é o... não é o meu interesse maior, eu prefiro
trabalhar com os alunos de quinta a oitava série, principalmente os alunos de
quinta a sexta série, eu acho os alunos de oitava já meio chatinhos pro meu
gosto. Na sala de leitura eu tive experiência de trabalho com crianças de
primeira a quarta série, foi a primeira vez que eu trabalhei, apesar de ter feito
magistério, de poder dar aula de primeira a quarta

Pesquisadora: Hum hum

Nair: E, é interessante também, gostei também, mas eu acho que assim, pela
minha formação, pela maneira, é, que eu gosto de interagir com os alunos, eu
prefiro quarta, quinta, sexta-série

Pesquisadora: Hum hum

Nair: É o nível que eu/ eu me sinto mais à vontade pra trabalhar

Pesquisadora: Nem muito novinhos nem...

Nair: É, por que a/ eu até consigo trabalhar com crianças de primeira e
segunda série, mas eles requerem um tipo de atenção que às vezes você não
está... não sei, eu não me sinto preparada pra dar, não sei, tem mais o caráter
afetivo do que qualquer outra coisa, pelo menos com as crianças com as quais
eu trabalhei, então é meio complicado, você se envolve muito [risos] a gente
acaba se envolvendo muito nos problemas das crianças não sei, eu, pelo
menos, né
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Pesquisadora: Hum

Nair: E isso às vezes acaba que te atrapalha um pouquinho assim, na sua vida
mesmo, né, porque você acaba ficando muito triste quando fica sabendo de
algumas histórias, essas coisas assim, interfere

Pesquisadora: Então, mas você também sente essa diferença em termos dessa
ligação afetiva mais forte, desses alunos mais novos, de quinta e sexta série,
em relação aos de sétima e oitava?

Nair: Eu acho que sim, os de quinta e sexta série, eu acho que eles estão mais
abertos a conversar com você, de um modo/ de uma maneira que eu acho
assim mais interessante, os de sétima, principalmente os de oitava série eu
acho que já estão entrando naquela fase da, da adolescência em que eles se
acham muito auto-suficientes, né

Pesquisadora: Hum

Nair: É, então eu prefiro os de quinta e sexta porque eu vejo isso, eu consigo
conversar com eles, falar, é... me relacionar melhor com eles, eu acho, então
eu acho que, pra mim é melhor esse, esse/ essa faixa etária, eu acho que os de
oitava já estão, não sei, pra mim acho que eles já estão um pouco mais chatos
[risos]

Pesquisadora: Você, você nunca acompanhou alunos assim, da quinta série
até...

Nair: Dando aula?

Pesquisadora: É, da quinta, sexta, acompanhar uma turma

Nair: Já acompanhei alguns alunos quando eu entrei, eu dei aula na sexta, na
sétima pra alguns, e na oitava pra outros, e com alguns desses eu tenho
contato até hoje

Pesquisadora: Quer dizer foi uma sequência, você acompanhou esse percurso
de sexta, sétima e oitava

Nair: Isso, isso, alguns deles eu tenho contato até hoje

Pesquisadora: Hum hum. Ah, tá, então, você disse que consegue se relacionar
melhor com esses alunos

Nair: Isso

Pesquisadora: Você acha eles mais, já mais capazes de...

Nair: É que eles não são tão dependentes quanto aqueles de primeira série,
segunda série, que são muito infantis mesmo, você precisa ter uma... uma
relação de todo dia, ficar conversando, e você se envolve muito mais eu acho
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Pesquisadora: Hum hum

Nair: E os de sétima e oitava acho que eles já estão muito assim, não sei, você
não consegue, eu não consigo interagir muito bem com eles, eu acho que eles
prescindem um pouco do professor. E eu acho que pra, a minha forma de
trabalhar, eu preciso conhecer um pouco mais os alunos, eu acho que quinta,
quarta, quinta, sexta série

Pesquisadora: Ahn ham

Nair: Eles não são tão apegados, mas você consegue uma relação legal com
eles, eu acho

Pesquisadora: Entendo, então assim, ahn... como/como você, quando diz
assim, “da maneira como eu gosto de me relacionar com os alunos”, comenta
um pouco isso, a sua relação com os alunos, como que é, é... essa
convivência, como que você procura, procura criar essa relação com os alunos
pro seu trabalho ir mais ao encontro daquilo que você gosta mais de trabalhar
com eles

Nair: Assim, deixa eu pensar, eu gosto de conhecer os alunos, saber um
pouquinho do que eles gostam, saber um pouquinho de como que é a
personagem/ a personalidade dele

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Aí você pode conquistar um pouco mais, o interesse dele a partir disso

Pesquisadora: Hum

Nair: É... eu vejo assim, tem alunos, até num dos filmes que eu te recomendei,
uma coisa que me deixou assim surpresa no filme “Pro dia nascer feliz” é que
umas das meninas que foi entrevistada, uma das melhores alunas que tem,
uma das melhores das que apresentaram no filme, ela dizia que quando ela
fazia redação, é, ela escrevia muito bem e o professor achava que não era
dela, né

Pesquisadora: Hum

Nair: Então achava que, imagina, não era ela, e eu acho isso complicado, que
é uma coisa que eu, assim, morro de medo de fazer, não da questão de
produção de texto, mas não saber exatamente qual que é a capacidade do
aluno

Pesquisadora: Hum

Nair: Porque às vezes você... você olha pra alguns, você pensa mas esse daí
nossa tem tanta dificuldade, mas às vezes não é só isso, às vezes ele tem umas
outras habilidades, ele conhece/ tem alguns interesses, que talvez você
puxando por aquele interesse, e às vezes não tem nada a ver com a sua aula,
você consegue levar um pouquinho desse estímulo dele pra/ pra aquilo que
você quer
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Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então fica mais fácil ele confiar em você se ele souber que você conhece
ele, eu acho, então, nesse sentido

Pesquisadora: E você procura conhecê-los no dia a dia, como? Conversando
mesmo com eles, de assuntos fora da escola...

Nair: Eu converso com eles, eu... tenho feito os caderninhos/ o caderninho de
mensagens

Pesquisadora: Aquele caderno de recados, né?

Nair: De recados, que eles começam a escrever

Pesquisadora: Hum hum

Nair: É... o interessante é, em sala de aula complica um pouco, mas na sala de
leitura, a gente conhecia muito mais os alunos, é... fora do horário da aula do
que dentro da sala de aula, na sala de leitura no horário de aula

Pesquisadora: Você está falando do CEU A...

Nair: No CEU A..., por quê, porque eles iam lá com uma outra, era um outro
momento, não era na aula, eles iam pra tentar, de vez em quando, ajudar a
gente tal, e aí você começava a perceber que tinha aluno que não, assim,
alguns talentos, tinham, outros tinham alguns interesses muito fortes

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então, dá pra perceber bem, quando você começa a conhecer o aluno
você começa a entender melhor porque que ele se comporta sei lá, de
determinada maneira, é... na aula

Pesquisadora: Hum hum

Nair: E na sala de aula fica um pouco mais difícil, porque você não tem tempo
pra isso, né, não tem tanto tempo de, não é só o tempo, é o espaço que não...
que não leva a esse tipo de contato

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Mas sempre que possível, se você sentar um pouquinho ou ficar um
pouco ao lado do aluno, e fazer algumas perguntas, você acaba, ou às vezes
sugerindo algum tipo de leitura, você acaba pensando um pouco melhor isso,
entendeu, eu, faço assim, eu ponho o caderninho, aí eu vejo quem se interessa
pelo quê, igual, no caderninho desse ano, logo no comecinho, um menino,
veio me perguntar se ele podia escrever... quadrinhas. E um menino de sexta-
série

Pesquisadora: Hum hum
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Nair: [risos] Quadrinha de amor, você quer escrever, escreve tal, aí ele veio
trazer o caderno que a mãe dele tinha da época que ela estudava

Pesquisadora: Ahn

Nair: E que ela anotava vários poemas [risos]

Pesquisadora: Ahn

Nair: E aí ele trouxe e copiou alguns, e depois passou pra/ alguns outros viam
e queriam também, então você conhece uma outra faceta, porque, um menino,
danadinho até, né

Pesquisadora: Ahn ham

Nair: Mas aí você tem um ponto de contato pra começar a conversar com ele

Pesquisadora: Hum hum

Nair: E depois você consegue uma relação boa com eles a partir dessas coisas

Pesquisadora: Dessa forma você acha que eles conseguem se relacionar
melhor com você

Nair: Isso, não é que seja sempre maravilhoso, tem hora que você perde a
paciência com eles, porque também são... são adolescentes e eles também tão
na escola e a escola não é sempre agradável

Pesquisadora: Ahn ham

Nair: Mas eu acho que você entende um pouco melhor a... algumas coisas,
assim, tem às vezes algumas dificuldades, você acaba entendendo um pouco
melhor, como funciona

Pesquisadora: Essa/ esse modo de você perceber como... como perceber
determinados pontos de interesse dos alunos, como uma forma de estabelecer
vínculos de confiança, pra eles... através de uma relação melhor, pessoal, né,
aluno-professor, ter também um melhor aproveitamento

Nair: Hum hum

Pesquisadora: Na parte de aprendizagem, é mais... acho que foi isso que você
disse, né?

Nair: Isso

Pesquisadora: Você, quando começou a dar aula, você foi percebendo isso ao
longo dos anos desde que você começou a dar aula ou... é... os primeiros anos,
você tinha uma outra ideia, ou teve que aprender a/ a... a perceber que era
dessa forma que você ia trabalhar melhor? Assim, os primeiros anos de
profissão foram mais difíceis ou mais, ou mais empolgantes pra você do que é
hoje?

Importância de
boas relações
interpessoais para
a prática do
professor
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hoje?

Nair: Não, não vou dizer mais difícil, não, era uma outra maneira, que eu acho
que eu via, porque eu tava muito ligada àquela história de você tentar ensinar
do jeito que você aprendeu, claro que, com toda formação que você tem você
não ia estar lá, né, explicando do mesmo jeito que você aprendeu, mas eu, eu
acho que eu tava muito mais voltada pra uma, pra uma forma tradicional de
ensino, ou pra, mais pra conteúdos, do que hoje

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Eu acho que eu fui mudando aos poucos, eu acho que eu mudei mais
ainda, é... a partir do momento que eu fui pra sala de leitura, porque aí eu
tinha uma/ uma... eu assumi um papel que não era de professor de sala de aula
de todo dia, eu tava num outro espaço e tinha uma outra relação. Em conversa
com os outros professores de sala de aula, às vezes dava pra perceber que...
não sei, às vezes a gente enxergava o aluno de um jeito na sala de leitura, na
sala de aula ele era completamente diferente, era/ era... assim uma coisa que
não tinha muito a ver

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Quando a gente, as vezes que a gente participou, a gente que eu digo é
porque não era só eu de sala de leitura, né

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Quando a gente começou a participar de conselho de classe, aí que a
gente também percebeu, tinha alunos que eram assim frequentadores assíduos
da sala de leitura e... a professora de Português achava que ele não lia nada
[risos] quer dizer, ela não sabia direito como é que ele era

Pesquisadora: Ahn ham

Nair: Ele podia não ler aquilo que tava sendo pedido, mas ele lia outras coisas,
tinha alguns interesses, às vezes vinha perguntar de coisas que não tinham a
ver com as au/ as a/ quer dizer, no fim das contas, tudo tem, porque às vezes
tinha aluno que vinha perguntar se tinha livro de Ciências

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Que ensinasse experiências, então ele ia tentar montar em casa a
experiência dele, então a gente via isso, na sala de aula, não era isso o que o
professor via, então eu acho que ter essa relação te ajuda a perceber que
caminho você pode trilhar pra atingir melhor o aluno

Pesquisadora: Então, a/ as vezes que eu vim e acompanhei suas aulas,
algumas delas, nós fomos pra sala de leitura, então você acompanhou os
alunos até a sala de leitura, no CEU A... os professores não acompanhavam os
alunos até a sala de leitura?

Nair: Não, por outro motivo, não porque lá era o horário pedagógico, o
horário era diferente, que é o que eu acho/ que vai acontecer, aqui, é... aqui só
não, na rede toda
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horário era diferente, que é o que eu acho/ que vai acontecer, aqui, é... aqui só
não, na rede toda

Pesquisadora: Hum hum

Nair: As aulas de sala de leitura no CEU, elas, em qualquer escola que tem
horário que eles chamam pedagógico, quem fica com a turma é só o
orientador de sala de leitura, o professor não tem mais que vir, então você,
você que fica com os alunos

Pesquisadora: No CEU, já é assim?

Nair: Já é assim

Pesquisadora: E no restante das escolas vai passar a ser assim?

Nair: A ideia é que passe a ser assim

Pesquisadora: Ah, tá. Aqui, é só/ outros professores vão à sala de leitura com
os alunos? Ou só você, alguns colegas...

Nair: Pela legislação todos têm de ir

Pesquisadora: Todos têm de ir

Nair: Todos têm de ir, porque é um horário da sua aula, que é diferente do
CEU que não era aula de Português, era aula de sala de leitura

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Aqui não, uma das aulas/ uma das cinco aulas de Português é aula na
sala de leitura. Então, pela regra você tem de ir e acompanhar

Pesquisadora: Hum

Nair: Mas aí se você for perguntar pra Giseli ela vai te responder que nem
todos vão [risos] e... mas aí depende do professor, eu sempre fui, eu sempre
vou

Pesquisadora: Mas essa/ essa aula da sala de leitura, ela está sempre na grade,
é...

Nair: De Português?

Pesquisadora: De Português?

Nair: Prime/ no primeiro momento, deveria ser, no caso de quinta a oitava

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Mas a... já teve modificação, segundo o que a Giseli apresentou/
comentou comigo, que pode ser/ é preferencialmente na de Português, mas
pode ser de outras disciplinas, eu sei que ela sai, leva alguns alunos na sala de
leitura, nas aulas de outras disciplinas, que ela procura levar os professores
que, participam mais, ou que querem levar algum assunto, um tema que
depois possa ser discutido na sala, então sei que tem (?) da aula de História,
que ela leva os alunos, de Geografia
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pode ser de outras disciplinas, eu sei que ela sai, leva alguns alunos na sala de
leitura, nas aulas de outras disciplinas, que ela procura levar os professores
que, participam mais, ou que querem levar algum assunto, um tema que
depois possa ser discutido na sala, então sei que tem (?) da aula de História,
que ela leva os alunos, de Geografia

Pesquisadora: É a Giseli quem define que professores... vão desenvolver esse
trabalho na sala de leitura?

Nair: Não, não é que ela define, ela pergunta pro pessoal, aqueles que... que
ela acha que pode ser interessante, ela conversa, se o pessoal aceitar

Pesquisadora: Ah, tá, então é uma espécie de acordo então

Nair: É, no caso dela eu creio que seja assim, não sei, eu não tenho dados,
pelo que ela me fala é assim, é que ela acha que tem alguns professores de
Português que não aproveitam a aula na sala de leitura tão bem quanto por
exemplo um outro professor, de História ou de Geografia

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então ela convida esses professores que ela acha que vão desenvolver

Pesquisadora: Ela procura fazer um trabalho associado com o trabalho do
professor

Nair: Isso, mas na verdade isso é o que recomenda a portaria da sala de leitura

Pesquisadora: Ahn ham. Até agora?

Nair: Hum hum

Pesquisadora: Ah, tá. Bom, então você não acha que os primeiros anos foram
mais difíceis, mais...

Nair: Olha, é diferente, mais difíceis, difícil eu acho que não, claro, você tá
começando, né

Pesquisadora: Não, porque, a gente ouve, assim, diversas, diversas versões,
diversas histórias, né, aqueles para quem esses primeiros anos são muito
difíceis, porque pode ser um... um choque com a realidade em função daquilo
que foi idealizado o que seria o ato de ensinar

Nair: Hum

Pesquisadora: E outros, que não, justamente por serem os anos iniciais,
sentem aquele entusiasmo, né, aquele... aquele interesse muito grande que
pode se manter ou não, às vezes, depende, né, de como seja essa trajetória

Nair: Ahn ham

Pesquisadora: Então, só pra... você traba/
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Nair: Mas também tem uma coisa

Pesquisadora: Ahn

Nair: Eu não sei se eu tive a sorte

Pesquisadora: Ahn

Nair: De ter escolhido uma escola como essa

Pesquisadora: Ahn

Nair: Porque desde que eu entrei aqui, eu até fiquei assim impressionada,
porque eu esperava, violência, esperava aquelas coisas que a gente vê em
notícia, né

Pesquisadora: Ahn ham

Nair: E aqui desde que eu entrei eu nunca vi isso [risos]

Pesquisadora: A sua expectativa...

Nair: Talvez tenha sido pior do que a realidade que eu encontrei

Pesquisadora: Ah, bom

Nair: Então eu não... talvez seja por isso, a escola é limpa, né, os alunos, tem
já um jeitão de aluno tradicional, não sei, eu pelo menos, tinham mais até

Pesquisadora: Tinham mais

Nair: Tinham mais, agora tá até modificando um pouco, mas não foi um susto
talvez por causa disso, também, de repente se tivesse entrado numa outra
escola. Eu me assustei mais, (?) quando eu entrei no CEU A..., em relação a, a
assim, aos alunos, ao que tinha que fazer, do que aqui

Pesquisadora: Hum, mesmo já tendo alguns anos de experiência como
professora

Nair: Tinha aquelas coisas, é... todo mundo lá come/ pensava a respeito disso,
se é a arquitetura que leva, lá não tinha também violência assim, de droga,
essas coisas não tinha

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Mas a relação dos alunos com a escola era outra completamente
diferente

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então, eu me assustei muito mais vendo lá do que aqui, quando eu entrei
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Pesquisadora: Você disse que ficou mais ou menos dois meses no Estado

Nair: Foi

Pesquisadora: E... isso foi antes da prefeitura?

Nair: Não

Pesquisadora: Não?

Nair: Foi assim, eu entrei na prefeitura em 99, e... eu fui chamada, pelo
concurso do Estado, pra começar a trabalhar em jan/ em fevereiro do ano
seguinte, 2000, e nessa época eu ainda tava fazendo mestrado, então... era
meio complicado, ficar com dois cargos, né?

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Aí eu entrei pra ver, né, qual seria mais, mais, sei lá, né, compatível tal,
e aí eu fui pra uma escola em que eu estava, a jornada era a mínima que eu
podia ter lá, mas tinham classes que eram Ensino Médio

Pesquisadora: Hum hum

Nair: E tinha classes de... segundo/ terceiro ano do Ensino Médio com 61
alunos

Pesquisadora: Nossa

Nair: É que a sorte que eu tive é que nesse pouco tempo que eu fiquei na
escola, nunca veio/ nunca vieram todos os alunos no mesmo dia, senão não
tinha nem lugar pra sentar. Então quando eu vi isso...

Pesquisadora: Hum hum

Nair: E eu vinha na prefeitura, a sala com 35 alunos, a escola bem cuidadinha,
eu não tive dúvida [risos], fora que lá, que eu peguei algumas aulas de manhã,
no Ensino Médio, e mesmo de manhã, assim, não tenho tanta experiência com
isso, mas acho que tinha alunos que vinham drogados de manhã. Aquilo me
assustou [risos]

Pesquisadora: Ahn ham

Nair: Por isso talvez seja até por isso que eu não... não me sinto muito à
vontade pra trabalhar com Ensino Médio, eu acho que os problemas do
Ensino Médio, eles vão além, é assim, são outros, então por isso que eu
também deixei o Estado

Pesquisadora: Então quando você diz assim, bom, pode ser que talvez eu
tenha tido sorte de entrar nessa escola, você diz sorte porque você não
conhecia essa escola antes de entrar nela

22:30
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Nair: Não

Pesquisadora: Foi por acaso...

Nair: A referência de escola municipal que eu tinha foi a escola que eu estudei

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Que não é tão longe daqui, é da mesma coordenadoria, e que na época
em que eu estudei, conforme eu já tinha dito na outra ent/ na outra parte da
entrevista, era mais ou menos assim, a melhor escola da região

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Era uma escola organizada, tinha problemas de disciplina, tinha, mas
não se compara com as coisas que têm hoje em dia

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então a expectativa que eu tinha era que o ensino municipal talvez fosse
um pouco mais organizado que o do Estado

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Porque as escolas também são menores

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Mas eu não esperava que a escola fosse assim tão bonitinha, organizada,
né, nesse aspecto de aparência, de, de... da disciplina dos alunos, da maneira
de os alunos se tratarem, imagina, eu não achei que ia encontrar aluno que me
chamasse de senhora, né, e eles aqui têm esse costume, né, porque lá no
[risos] no CEU era “você” [risos], não pra professor, era pra diretora da
escola, né, então... é uma outra forma

Pesquisadora: Ahn ham

Nair: Então talvez por isso eu não tenha me assustado, né, e teve, inclusive
que eu tive sorte, que eu não conhecia a escola, eu escolhi pela localização

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Né, acho que essa daqui dá, o horário parece que dá certo, então vou
pegar essa aqui mesmo, e... mas, a, até o momento que eu entrei, depois eu
fiquei sabendo, que essa também era uma escola tida como uma das melhores
escolas da região

Pesquisadora: Mas nisso você já estava aqui

Nair: Mas eu já estava aqui, na verdade eu peguei a... a vaga aqui, porque eu
tive uma boa classificação no concurso, mas também porque não dava pra
compor jornada maior, então as pessoas não queriam a vaga aqui, porque
ninguém queria jornada básica, e eu nem me importei com isso porque eu ia
pegar jornada básica mesmo porque eu tava fazendo mestrado, né

Importância do
respeito

25:00



13

ninguém queria jornada básica, e eu nem me importei com isso porque eu ia
pegar jornada básica mesmo porque eu tava fazendo mestrado, né

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então eu não ia pegar mais aulas, então na verdade essa escola era...
bastante concorrida mesmo pra escolha, mas eu não sabia, não tinha/ nem
sabia que existia, só fui saber quando eu peguei a relação das vagas e procurei
num guia

Pesquisadora: Pela localização mesmo

Nair: Pela localização

Pesquisadora: Já era... você já conversou comigo, o diretor aqui é o mesmo
já... há muitos anos, né?

Nair: Há décadas, mas, não sei se duas ou três [risos]

Pesquisadora: Ah, tá

Nair: É o mesmo há muito tempo

Pesquisadora: Certo, bom, então você, desde que você entrou aqui você se
sentiu confortável, pode-se dizer assim? Trabalhando aqui?

Nair: Sim

Pesquisadora: Sim? Então, e aí você saiu daqui e foi pro CEU A..., trabalhar
na sala de leitura, é... por que que você saiu daqui?

Nair: Eu saí daqui porque eu queria trabalhar na sala de leitura, porque a
minha experiência na sala de leitura com aluno/ como aluna foi muito boa, e
eu tinha essa vontade de trabalhar em sala de leitura, e aí a oportunidade que
apareceu foi na EMEF do CEU A..., que também só apareceu porque era
jornada básica [risos]

Pesquisadora: Ah, tá

Nair: Então ninguém queria

Pesquisadora: Ahn ham

Nair: Por isso que eu fui pra lá, e também era uma outra proposta, né, eu fu/
quando eu fui, saiu no diário oficial, quando eu fui visitar escolas pra ver
como que era, nossa, eu fiquei assim encantada com o espaço que tinha, para
a sala de leitura, que era muito bom, espaço amplo

Pesquisadora: Hum hum

Nair: E também aquela possibilidade de você organizar a sala de acordo com
aquilo que você imagina que seja mais legal

26:44



14

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então foi mais por isso que eu saí, não que eu estivesse assim... não
tinha reclamações a fazer dessa escola

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Dava pra continuar aqui, normal

Pesquisadora: Você já comentou comigo um pouco a respeito de como que é
o procedimento pra trabalhar na sala de leitura, mas no caso, quando você, né,
manifestou esse interesse de ir pra sala de leitura, não havia possibilidade de
você trabalhar na sala de leitura daqui?

Nair: A sala de leitura é o seguinte, é... é por designação

Pesquisadora: Hum

Nair: Quer dizer, passa pelo conselho de escola, que elege/ que escolhe, um
candidato, pra trabalhar na sala de leitura. Aqui na escola eu não sei, quando
eu cheg/ quando eu entrei aqui, a Giseli já era da sala de leitura, tá, então
assim, a probabilidade de ela sair da sala de leitura, vou dizer que é quase que
praticamente nula, né

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Em outras escolas o que que acontece, sempre que, por exemplo, como é
que/ pelo que eu sei, como que a Giseli chegou à sala de leitura, a professora
anterior de sala de leitura, ela se aposentou

Pesquisadora: Ah, tá

Nair: De um cargo, porque tem, no caso dela tem que ter dois cargos pra
atender todos os períodos, e ela tem dois cargos aqui na escola, por isso que
ela fica o tempo todo

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Como a professora, parece que se aposentou de um cargo, ela saiu da
sala de leitura e aí, abriu a vaga, quando abre a vaga, abre-se primeiro para os
professores que estão na escola

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Se tiver interessados na escola, aí se faz a eleição de alguém da escola,
se não tiver ninguém da escola interessado, aí o pessoal fala que abre pra rede,
aí o que que faz, publica no diário oficial que a escola tal tem interes/ tem
uma vaga pra orientador de sala de leitura, que comporta jornada tal e tais
horários

Pesquisadora: Hum hum

28:13
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Nair: Aí as pessoas que se interessam montam um projeto, levam à escola,
fazem a inscrição, e numa reunião de conselho de escola, a reunião, o grupo
do conselho elege uma pessoa pra ser da sala de leitura

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então, aqui, nessa escola, é muito difícil surgir uma vaga, porque eu não
creio que a... que a Giseli queira sair, que também tem que se referendar, de
sala, todo ano, né, tem que avaliar o trabalho do orientador tal, então aqui eu
não creio

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Em outras escolas também é difícil, por que, porque primeiro abre para
quem está na escola, e sempre tem alguém que se interessa por sala de leitura,
então quando apareceu a do CEU, foi pra rede, por isso que abriu pras demais,
mas por que que foi pra rede, porque era JB, então ninguém queria [risos]

Pesquisadora: Sendo jornada básica, a pessoa que assumisse a sala de leitura
só poderia ter aquela carga horária mínima por/ na semana

Nair: Só, não pode ser mais, não poderia

Pesquisadora: Ahn

Nair: Mas aí o que que aconteceu, quando eu fui pra lá, era pra jornada básica,
mas era metade já do ano, que o CEU foi inaugurado, mais da metade, foi
inaugurado em setembro

Pesquisadora: Hum hum

Nair: No ano seguinte, abriram mais turmas, e no fim das contas, no fim,
primeiro ano que eu fui trabalhar efetivamente na sala de leitura já não era
mais JB

Pesquisadora: Hum

Nair: Eu já podia ter JEI, né

Pesquisadora: Entendi

Nair: E... aí depois, a gente até conseguiu lá, na verdade era pra eu ficar, eu
sozinha com todas as turmas, mas aí eu, nem queria JEI, não queria JB mais
estendendo a jornada, como eram muitas turmas pra dar aula, e aí ia ter de
fazer rodízio de turma, por quinzena, uma semana vai uma turma, na outra
semana vai outra, é... eu me informei na diretoria de ens/ na... coordenadoria e
vi que tinha brecha na, na lei

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Na portaria, pra gente duplicar algumas aulas de primeira e segunda
série, e aí abriria o número de aulas suficiente pra se, designar um outro OSL.
Se eu tivesse dois cargos, eu poderia ficar com os dois

31:07



16

série, e aí abriria o número de aulas suficiente pra se, designar um outro OSL.
Se eu tivesse dois cargos, eu poderia ficar com os dois

Pesquisadora: Hum hum

Nair: É... mas eu nem tinha e também não tinha interesse de ficar lá o dia
inteiro, a noite inteira, o tempo todo, então aí abriu também uma outra vaga
pra outro OSL com JB

Pesquisadora: Aí ficaram dois professores com jornada básica?

Nair: Não, aí no caso eu pude ficar com JEI

Pesquisadora: Ahn ham

Nair: E o outro professor com jornada básica

Pesquisadora: Certo, a Giseli, ela tem dois cargos de fundamental I

Nair: Isso

Pesquisadora: Em um deles ela vai se aposentar antes, ela já comentou
comigo, quando ela se aposentar desse primeiro cargo, necessariamente ela
terá de deixar a sala de leitura?

Nair: Sim

Pesquisadora: Ah, tá, compreendi, bom, e aí você tinha essa vontade de
trabalhar na sala de leitura, foi pro CEU A..., e, como foi seu trabalho lá, você
gostou de ficar na sala de leitura, o que que você fazia, como que eram suas
condições de trabalho, sua maneira de se relacionar com as pessoas lá?

Nair: Lá era assim, hum..., pra começar quando eu cheguei lá não tinha nada
na sala né, só tinha um monte de caixas de livros nas mesas e o espaço

Pesquisadora: Estava inaugurando, né?

Nair: Isso, então, o que eu fiz, na verdade, eu que montei a sala inteira. Pra
montar a sala, precisava ter pelo menos alguma noção porque [risos], a gente
sabe como tá uma sala de leitura levando os alunos você sabe como tá hoje,
né, mas não como começar, aí eu pesquisei como que eu poderia organizar os
livros, fui numa outra escola que eu tinha que fazer um estágio de sala de
leitura, pra ver como a escola trabalha (?), então na verdade fui eu que
organizei, fui eu que tombei os livros, eu que pensei que maneira que podia
ser melhor pra colocar

Pesquisadora: Hum hum

Nair: É... a direção de lá era... a direção, toda a equipe técnica eram pessoas
muito bacanas, muito abertas, a gente via que estavam realmente procurando
fazer alguma coisa diferente tal, é... o relacionamento, dos grupos de
professores e a equipe técnica sempre foi muito bom, agora, tinha um
problema que até eu acho que merece um estudo específico, que é a questão
da arquitetura
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problema que até eu acho que merece um estudo específico, que é a questão
da arquitetura

Pesquisadora: Hum

Nair: Eu acho que eu preciso aprender mais sobre isso

Pesquisadora: Ahn

Nair: O espaço do CEU, eu não julgo adequado pra se estabelecer uma escola,
porque ele é muito, é um espaço muito voltado pra fora

Pesquisadora: Hum

Nair: As salas de aula, as janelas todas, pra fora

Pesquisadora: Hum

Nair: Você não tem nenhum momento, nenhum espaço que seja de
intimidade, tudo é muito aberto, trânsito de pessoas é o tempo todo, barulho, o
tempo todo, né, é... isso eu acho que atrapalhou/ atrapalha muito

Pesquisadora: Hum

Nair: Na sala de leitura, tem que/ é legal você ter tempo disponível pra
conversar com os alunos e tal, mas você precisa ter um momento em que você
precisa se organizar, organizar seu trabalho, ver como é que você vai fazer, lá,
olha o tempo todo que eu fiquei lá era praticamente impossível eu ficar
sozinha na sala de leitura

Pesquisadora: Hum

Nair: Sempre tinha algum aluno pra tá batendo na porta, pra querer entrar pra,
pra conversar, nunca você tava assim sem ninguém [risos]

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Era muito difícil, e mesmo durante as aulas, o trânsito de pessoas era
muito grande, tinha muito problema de fal/ eu não vou dizer falta de professor
só, de aulas vagas

Pesquisadora: Aula vaga sem ser por falta de professor?

Nair: Sim, justamente por causa desse horário pedagógico, porque o horário
pedagógico, ele prevê seis aulas, e não cinco

Pesquisadora: Hum

Nair: Seis aulas por dia, só que a grade não foi alterada, então você continua
tendo cinco aulas de Português, cinco de Matemática e assim vai. As aulas de
sala de leitura, elas, não podem ultrapassar mais que uma por semana

35:36



18

Pesquisadora: Em cada turma

Nair: Em cada turma, e... primeira e segunda série, lá, por causa dessa história
da gente ter pedido, solicitado pra duplicar a aula de primeira e segunda,
primeira e segunda série lá tinham duas aulas por semana

Pesquisadora : Hum hum

Nair: Mesmo jogando essas aulas de sala de leitura e algumas de informática,
ficava buraco na grade, que era pra ser preenchido com o quê, com oficinas na
parte cultural

Pesquisadora : Hum hum

Nair: Mas as oficinas, elas só aconteceriam se tivesse contrato, e o contrato
necessitava de edital, de licitação [risos], resultado, até sair a organização do
edital, de contratar pessoas pra dar essas oficinas, os alunos ficavam na escola
sem ter o que fazer

Pesquisadora: Hum...

Nair: E não podia ser dispensado, então eles ficavam na escola, transitando
[risos] andando pra lá e pra cá

Pesquisadora: Deixa eu ver se eu entendi essa grade horária, todas as turmas
tinham um horário vago?

Nair: Acabavam tendo

Pesquisadora: Por dia?

Nair: Às vezes mais de um, não, não por dia, dependia do dia

Pesquisadora: Ahn ham

Nair: Porque você tem seis aulas, acontece que qualquer professor, a jornada
de qualquer professor são no máximo 25 aulas por semana

Pesquisadora : Hum hum

Nair: Pensa aluno de primeira a quarta série, a jornada do professor, no
máximo 25 horas-aula, certo?

Pesquisadora : Hum hum

Nair: Só que o aluno não tem 25 horas-aula por semana, com horário
pedagógico, ele tem mais, ele não tem cinco aulas por dia, ele tem seis.
Mesmo que em determinados dias o professor fique todas as aulas, vai ter
buraco nos outros dias, porque o professor não pode ficar com a turma, ele vai
estar além da jornada dele

Pesquisadora: Se o máximo são 25 e o aluno tem seis aulas por dia então o
aluno tem cinco aulas vagas por semana
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aluno tem cinco aulas vagas por semana

Nair: Exatamente. No caso de primeira e segunda série, destas seis aulas é...
que sobravam, duas ficavam com sala de leitura e uma com informática, mas
mesmo assim tinha...

Pesquisadora: Duas

Nair: Duas, e o que que se fazia nessas duas, aí o pessoal imaginava [risos],
agora isso com primeira e segunda série, quinta, sexta, sétima, oitava

Pesquisadora: Com todas as séries

Nair: Agora, de... terceira a oitava, é que de primeira a quarta série as
professoras tentavam se organizar de tal forma que num dia levava no
parquinho, ou tinha professor eventual que ficava, porque o, vou dizer o
privilégio seria de primeira a quarta, mas de quinta a oitava série, teve meses
em que praticamente todo dia os alunos tinham duas aulas vagas, isso sem
contar com as faltas de professor, a falta dos professores mesmo

Pesquisadora: Essas faltas que você tá falando eram os buracos da grade

Nair: É, também, além das faltas normais dos professores

Pesquisadora: Além de quando os professores faltam

Nair: Exatamente

Pesquisadora: Então isso que gerava esse trânsito muito grande de pessoas o
tempo todo?

Nair: Os alunos ficavam, tinha poucos funcionários na verdade, também,
porque tinha acho que um inspetor de alunos pra tomar conta de um espaço
daquele, ah, também, uma das coisas lá, se você for conversar com a T..., que
é professora eventual aqui

Pesquisadora : Hum hum

Nair: A T... trabalhava na secretaria lá na EMEF do CEU, pergunte pra ela
como é que ela se sentia na secretaria

Pesquisadora: Hum

Nair: Porque a secretaria da EMEF do CEU tinha de ser aberta das sete da
manhã às onze da noite. Quando a diretora da escola foi solicitar na delegacia/
na coordenadoria, pra que tivesse um horário que pudesse fechar pras pessoas
trabalharem, em frequência dos professores, em folha de pagamento, disseram
que não podia, que tinha que estar aberto o dia inteiro pra atender

Pesquisadora: Aberta ao público

Nair: Ao público, tinha que tá aberta ao público, então o que que acontece,
não só a secretaria, quando eu digo a secretaria, o que que acontece, o trânsito
de pessoas era o tempo todo
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não só a secretaria, quando eu digo a secretaria, o que que acontece, o trânsito
de pessoas era o tempo todo

Pesquisadora : Hum hum

Nair: Então tinha pai que subia... alunos com aula vaga, o que que faziam?
Transitavam pela escola, aí você tava dando aula na sala de leitura depois de
quinze minutos você se descabelar pra chamar atenção, sem cortina,
atravessando dos dois lados, dos dois lados tem janelas, aí passa um aluno lá,
assobia, xinga, faz qualquer coisa, pronto (?), você se cansa muito mais, e isso
não era só na sala de leitura, era com/ em todas as salas

Pesquisadora: Hum

Nair: Era o tempo todo, muito aluno com aula vaga transitando pela escola,
não poderia ser dispensado, o que que você fazia?

Pesquisadora: Compreendi, quando você diz que a secretaria, por exemplo,
tinha que ficar aberta das sete às onze, ao público, e a T... trabalhava lá, mas,
é... mas as cargas/ as jornadas

Nair: Tinha que se adaptar pra atender

Pesquisadora: Então assim os funcionários tinham de revezar os horários pra
que a secretaria estivesse aberta ao público o dia inteiro

Nair: Isso, e era o tempo todo, é... e não era só na secretaria, quando eu digo
secretaria é em toda... toda parte lá

Pesquisadora : Hum hum

Nair: Você senta pra fazer uma coisa, então você vai lá, preencher alguma
coisa que você tem de entregar, você acabou de sentar vem alguém, aí você
tem de parar pra... acabou, aí você senta de novo, aí daqui a pouco, mais uma
pessoa, como é que você consegue fazer alguma coisa assim?

Pesquisadora: Hum

Nair: Na verdade, mesmo na sala de leitura, o que que acontecia, é... quando
eu não estava com aluno na sala de aula, muitos ficavam lá praticamente o dia
inteiro, porque moravam perto, às vezes moravam na favela que tem perto,
parece que não tinham o que fazer em casa, ficavam lá pelo CEU, até onze da
noite, isso aí era normal. Às vezes eu ficava na sala de leitura, tombando livro,
ou querendo tombar o livro, ou fazer alguma coisa, ah, não tinha como,
sempre aparecia algum aluno, pedindo pra entrar, e aí, se você, mesmo que
você fala “você senta aqui vai fazer as coisas” tal

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Nunca, eles não ficam o tempo todo lá quietinho, sentadinho, pra você
fazer, sempre tem um que vem perguntar, aí o outro quer entrar também, aí
vem um e “você põe aquele cd pra eu ouvir?” [risos]
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Pesquisadora: Ah, tá

Pesquisadora: Então você não conseguia fazer muita coisa, essas partes, ainda,
dos males o menor, mas o... o... o triste mesmo era você lidar com barulho e
com... as coisas o tempo todo, gente passando, andando, aluno gritando, o,
sabe, isso daí era complicado

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Mais o histórico de vida dos alunos também, e aí você começava a se
envolver muito, aliás envolve até hoje, porque quando eu passo perto do
shopping, quantas vezes eu via a família inteira, todos ex-alunos

Pesquisadora: Ahn

Nair: E na aula passada, eu passei no Extra, tava no caixa, “oh, Nair, como é
que você está? Você não vai voltar pra sala de leitura?” [risos]

Pesquisadora: Ahn

Nair: Que eles transitam por ali...

Pesquisadora: Alunos?

Nair: Alunos do CEU

Pesquisadora: Ahn

Nair: Eles tão sempre por ali, então você tem contato com eles, eu não cheg/
que o CEU é do lado do shopping

Pesquisadora: Ahn ham

Nair: Você vai almoçar no sho/ eu ia almoçar no shopping, aí você via, alunos
pedindo coisas dentro do shopping, e o segurança retirando

Pesquisadora: Hum

Nair: Não tem como você não se envolver

Pesquisadora: Você disse que os alunos do CEU são bem mais...

Nair: São muito mais carentes, nossa, a carência de... carência de tudo

Pesquisadora: Hum

Nair: As famílias são muito mais desestruturadas, aí você tem pai que é
viciado, né, mãe que é viciada, são histórias muito tristes e aí você acaba se
envolvendo com isso, então você acaba se preocupando se a criança não tem o
que comer
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Pesquisadora: Você disse que lá, inclusive os pais tinham um trânsito muito
grande

Nair: Muito maior do que aqui

Pesquisadora: Muito maior do que aqui, mas...

Nair: Aqui você não vê pai andando pela escola, no corredor nem pensar, lá
era direto

Pesquisadora: E... e esses pais, o que que eles faziam tanto na escola?

Nair: Olha, às vezes nem, não precisava nem entrar, pra você ter uma ideia,
a... tinha uma sala de primeira série, que ficava um pouco mais próxima da...
da grade, né

Pesquisadora: Hum hum

Nair: E era no primeiro andar, não, no segundo andar, tinha mães que ficavam
lá embaixo observando o que que a professora tava fazendo na classe, teve
mãe que foi reclamar “você está falando muito alto”

Pesquisadora: A mãe ia pra observar como o professor estava...

Nair: Ou, não precisava nem entrar, ela via, tudo que acontece, você já viu
alguma escola, isso era a coordenadora pedagógica de lá que falava e ela tem
razão, você já viu alguma escola em que o pátio da escola, ele é voltado pra
rua, todo mundo vê o tempo todo o que que tá acontecendo o tempo todo na
escola? Lá é assim, é o tempo todo, quem passa na avenida, sabe que as
crianças estão no intervalo, se você passar lá e olhar, você vai ver se tem
criança andando ou não tem

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Você sabe, então muitas mães, muitos pais, também faziam isso, só
ficavam observando, às vezes de fora, outras vezes de dentro, entendeu, às
vezes, os próprios alunos também transitavam muito

Pesquisadora: E os pais tinham essa postura de ir e cobrar dos professores,
dos...

Nair: Alguns tinham sim, uma boa parte

Pesquisadora: E esses, pode-se dizer que são...

Nair: Às vezes não pra cobrar a questão pedagógica

Pesquisadora: Ahn

Nair: Mas às vezes também, vai... tá o tempo todo na escola, “já entregaram o
lanche?”, “já entregou o leite?”, já entregou isso, já entregou aquilo, entendeu
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Pesquisadora: Hum

Nair: Tem muito disso também, e aí tinha essa parte, aí depois o horário
integral

Pesquisadora: Hum

Nair: Quando passou a ser integral aí foi de morte mesmo, que essas crianças
entravam, algumas às nove da manhã e saíam às seis da tarde, o tempo todo
dentro da escola, aí você imagina essas crianças o tempo todo assim

Pesquisadora: Essa, essa escola, esse espaço tem alunos desde a educação
infantil, ou é desde de...

Nair: Tem até creche

Pesquisadora: Desde creche, creche...

Nair: É porque o CEU na verdade é assim, o CEU é Centro Educacional
Unificado

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Nesse Centro Educacional Unificado, a gente pode dividir em duas
partes, um que eles chamavam de centro/ de bloco cultural

Pesquisadora: Hum

Nair: Mas que integrava teatro, as atividades de esporte e lazer, não voltados
pra escola, ou pras escolas, voltado pra comunidade e onde também
aconteciam as oficinas, que seriam as oficinas lá dos horários (trecho
incompreensível)

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Fora isso, tem as unidades educacionais, que em todo CEU tem, que é,
uma CEI, CEI é creche, tem crianças de zero a três anos, EMEI, tudo dentro
do mesmo, da mesma construção

Pesquisadora: Hum hum

Nair: EMEI, que é de quatro a seis, e a EMEF

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Tudo no mesmo espaço

Pesquisadora: E Ensino Médio também?

Nair: Não, o Ensino Médio não tem

Pesquisadora: Ah, não
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Nair: Não, lá na EMEF, lá no CEU A..., tem duas EMEIs, que tinha uma
EMEI antiga que passou a ser EMEI que usou o equipamento novo, né, e onde
ficava a antiga EMEI, abriu uma EMEI nova porque a demanda era grande
então tinha duas EMEIs ligadas ao CEU, acho que era o único que tinha duas
EMEIs ligadas ao CEU

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Eu trabalhava na EMEF, que era o Ensino Fundamental, mas ali, como o
espaço é o mesmo, nossa, quantas vezes, tinha aluno que... tinha acabado de
sair da esc/ do horário lá da EMEF e daqui a pouco voltava com o irmãozinho
menor que tinha ido buscar na creche

Pesquisadora: Hum

Nair: Aí trazia, “o, professora, eu trouxe ele aqui pra ele ver o livrinho que eu
vi...”, aí sentava lá e ficava, ou às vezes pegava o livrinho pra levar, ou a
mesa-alfabeto, trazia o irmãozinho pra jogar

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então era o tempo todo assim, eles/ como as unidades são todas dentro
do mesmo/ do mesmo prédio

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Quem vai na, na, você pode passar lá, aliás, qualquer um subia [risos]

Pesquisadora: Não havia restrição nenhuma?

Nair: No começo, parece que tinha, porque tem a segurança, né

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Mas depois começaram a reclamar que os seguranças não estavam
deixando as pessoas entrarem, aí os seguranças tiveram de abrir [risos], que aí
a pessoa falava “eu vou na secretaria da, da EMEF”, mas nem sempre ela ia
só na secretaria da EMEF [risos] andava pra lá e pra cá, ou ia no CEI, passava
na EMEF, passava na/ fora a biblioteca que tem lá embaixo, telecentro, o
laboratório de informática, como o que tem aqui, aqui só quem usa é da
escola, né

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Lá era usado pela escola, pelos alunos, mas também era telecentro,
teleceu, que chama, então a comunidade usava no final de semana

Pesquisadora: Hum

Nair: E a/ durante a semana em alguns horários, que eram poucos que tinham
disponível, também tinha curso de informática pra comunidade, então mistura
muito, o que é da comunidade e o que é da escola
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muito, o que é da comunidade e o que é da escola

Pesquisadora: Hum

Nair: Por isso que quando eu disse que tem muito trânsito de pessoas, é mais
ou menos isso, desconfigura um pouco, o que que é escola e o que não é

Pesquisadora: Hum

Nair: Aí fica essa coisa assim, sabe...

Pesquisadora: Você, quando tava estudando como montar a sala de leitura,
você visitou outros CEUs?

Nair: Não

Pesquisadora: Não, você foi em sala de leitura de outra/ outras escolas?

Nair: Eu fui de uma outra escola

Pesquisadora: Ah, tá

Nair: Que eu já tinha dessa aqui, né

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Eu fui numa outra escola da coordenadoria de Itaquera

Pesquisadora: Então você não conhece espaço físico de outros CEUs?

Nair: Já fui

Pesquisadora: Ahn

Nair: Já fui assim não pra visitar a sala de leitura, mas eu já fui no CEU
Guaianazes e no CEU São Mateus, o espaço físico é a mesma coisa

Pesquisadora: Você sentiu que é a mesma... abertura?

Nair: É que, quando eu fui, era dia que não tinha aula, então eu não posso
dizer, mas eu... assim, eu não sei te dizer, o pessoal que trabalhou em outros
CEU’s dizia que não, que em outros CEU’s, tinha também problema de
barulho, de ser muito aberto tal, mas não era tanto quanto lá

Pesquisadora: Hum hum. Mas a parte da arquitetura que você disse que acha
que é um problema...

Nair: É um problema

Pesquisadora: Você achou, é, assim, os CEU’s têm essa arquitetura comum,
muito aberto?
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Nair: Todos são do mesmo jeito, se você for em qualquer CEU você vai achar,
a disposição das salas são as mesmas, da sala de leitura é a mesma

Pesquisadora: É a mesma planta?

Nair: A mesma planta, inclusive, quando, uma das reuniões que a gente teve,
teve uma vez que convocaram os orientadores de sala de leitura dos CEU’s, só
dos CEU’s

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Pra ir até lá, e... na verdade eles convocaram porque tava sendo
discutido o seguinte, isso foi na época da gestão da Marta, da Marta, que foi
quem idealizou, né, o CEU, hoje eu sei que era o CEU São Mateus, como o
espaço da sala de leitura era equivalente a duas salas de aula, né, como as
salas são voltadas pra fora, você tem assim salas ímpares de um lado, salas
pares do outro, não tem corredor no meio, os corredores são externos

Pesquisadora: Hum hum

Nair: A sala de leitura ocupa o espaço de duas salas, então você pode entrar
tanto por um lado como por outro

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Eu... soube, e depois eu fui ver no CEU São Mateus, é realmente assim,
que... o conselho da escola resolveu tirar metade da sala de leitura e
transformar em sala de aula

Pesquisadora: Hum

Nair: E isso não, não era o que era previsto pelo pessoal da, da secretaria de
educação, eles fizeram uma vez uma convocação só pra falar disso, só pra
falar como o espaço tinha sido pensado e isso, isso, isso, e uma das coisas que
a gente ficou pensando quando eu tava lá, é que eles re/ recomendaram que
não era pra pôr cortinas nas janelas

Pesquisadora: Hum

Nair: Porque justamente se pensava que o espaço deveria ser aberto, quer
dizer, aí depois a gente ficou pensando, mas quem é que discutiu tanto pra
chegar a essa conclusão [risos]

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Porque tudo, tudo lá era aberto, tudo voltado pra fora, a sala dos
professores também era voltada pra fora

Pesquisadora: Hum

Nair: E isso era em todos os CEU’s, não sei, agora/ agora lá, depois de três
anos, colocaram as cortinas, mas não podia usar verbas, determinadas verbas
pra colocar, mas conseguiram driblar e colocar as cortinas, porque não era
nem pra pôr, não podia mudar a cor, não podia fazer uma porção de coisas. O
que que acontecia, é... mesmo na sala dos professores ou na sala de JEI, às
vezes você tava lá na sala de JEI e vinha mãe, batendo na janela e querendo
falar com a professora no horário de JEI, e isso direto, ou o professor tava
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pra colocar, mas conseguiram driblar e colocar as cortinas, porque não era
nem pra pôr, não podia mudar a cor, não podia fazer uma porção de coisas. O
que que acontecia, é... mesmo na sala dos professores ou na sala de JEI, às
vezes você tava lá na sala de JEI e vinha mãe, batendo na janela e querendo
falar com a professora no horário de JEI, e isso direto, ou o professor tava
almoçando, que também é uma das coisas, isso é pra/ por isso que depois eu
fiquei refletindo a respeito disso, é... não existia o refeitório pra professor

Pesquisadora: Hum

Nair: E os professores não podiam de maneira nenhuma entrar na cozinha,
porque a cozinha era terceirizada

Pesquisadora: Hum

Nair: Então as pessoas não tinham onde comer [risos]

Pesquisadora: E havia refeitório/ algum refeitório no CEU?

Nair: Só a sala de, de, espaço pra lanche dos alunos

Pesquisadora: Hum

Nair: Só

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Mas pra professor não tinha, pra funcionário não tinha, o banheiro dos
professores, era assim, eram dois banheiros, um espaço grande, mas assim,
uma pia pequena, desconjuntado

Pesquisadora: Hum

Nair: O banheiro dos alunos, eu não sei se você já foi

Pesquisadora: Não

Nair: Tampo de granito, torneiras que você aperta pra poder, sabe, controlar o
consumo da água, espelho, pro professor não tinha nada [risos]

Pesquisadora: Ahn

Nair: Nada disso [risos], então achei que era meio discrepante, quer dizer,
você tem todo um cuidado, tá certo que tem de ter mesmo o cuidado do que
você vai oferecer pros alunos, mas pros professores não tinha

Pesquisadora: Hum

Nair: Pros funcionários, vamos dizer assim

Pesquisadora: Hum hum
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Nair: E era tudo então mui/ aberto, aberto, aberto demais, não tinha condições,
você nunca tinha um tempo pra sentar e conversar

Pesquisadora: Hum

Nair: Era toda hora ali chamando ou, pra você tentar ler, os professores então
pior ainda, eu conseguia fazer isso quando já era sete e meia, oito horas da
noite

Pesquisadora: O seu horário lá era qual?

Nair: Meu horário era assim, dependia do dia, o máximo que eu sa/ que eu
deveria sair era seis e meia, a maior parte das vezes, mas eu nunca saí seis e
meia, sempre ficava até sete e meia, às vezes oito horas, porque era o único
horário que... você ficava mais sossegado

Pesquisadora: Que você conseguia se organizar um pouco

Nair: Exatamente, porque durante o dia era assim o tempo todo, e olha,
mesmo nesses horários, ainda tinha criança que tava lá, várias vezes

Pesquisadora: E você disse uma vez que considera, os professores de lá você
achava que eles tinham boa formação

Nair: Os professores que eu, assim, não todos, claro, mas os professores com
os quais eu tive maior contato que eram professores titulares, que escolheram
lá, pra você ter uma ideia, professora M..., que é professora da Unicsul, que
aliás saiu daqui

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Foi pra lá, é professora de primeira a quarta série, o D..., que era
professor de História, mestre pela PUC, e formado pela PUC, também
professor universitário

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Tinha a M... E..., que era professora de primeira a quarta série, formada
em Pedagogia e História pela USP

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Tinha a professora R.., que era professora de Geografia, que tinha se
especializado, eu não tenho certeza se ela tinha mestrado, mas eu sei que ela
estudou e era convidada a participar, a... de... temática específica de ensino,
cultura afro-brasileira

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Quem mais que tinha, ah, e tinha professor que era contador de história,
tinha a professora, a professora S..., de primeira a quarta série, que durante
muito tempo prestou serviço na coor/ na... no DOT, que é Diretoria de
Orientação Técnica na Secretaria de Educação
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Orientação Técnica na Secretaria de Educação

Pesquisadora: Hum hum

Nair: E outros professores que, você via, a professora L... de Português
também, e também foi designa/ é... trabalhou um bom tempo na orientação
técnica da coordena/ coordenadoria de Itaquera

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então, as pessoas que trabalhavam ali tinham uma boa formação, o
professor que trabalhava comigo na sala de leitura, o H..., professor de
Português, formado pela PUC

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então você não pode dizer que são professores mal formados, sabe,
ninguém ali, e fora outros professores que eu nem sei onde se formaram mas
que eram professores que você via que tinham ideias interessantes,
procuravam, né, pensar a respeito do ensino tal, eram pessoas muito
competentes assim, pelo que eu via

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Mas mesmo assim, as dificuldades eram muito grandes, eu nunca vi uma
escola com tanta gente de licença médica

Pesquisadora: Ah, é?

Nair: E eu vou dizer, eu acho que eu só não tirei porque eu só tinha um cargo
[risos], não, porque realmente, pesava muito, você lidar esse tempo todo com
essas questões de indisciplina, os alunos, eles não eram ruins, mas eles, sabe
aquelas pessoas mal-educadas?

Pesquisadora: Hum

Nair: Pessoas mal-educadas têm a tendência a ter o quê? Um comportamento
inadequado em determinadas situações, então você perde, você perde muito
tempo corrigindo coisas que você não deveria

Pesquisadora: Hum

Nair: E isso vai te cansando também, fora isso, aquelas histórias de vida
lamentáveis, que você começa a conversar com o aluno, ah, que a mãe bebe,
que o pai trafica, porque tem não sei quantos irmãos, porque a mãe falou que
se não for na rua vender docinho e não trouxer a feira, os irmãos não vão
comer

Pesquisadora: Hum

Nair: Sabe, aquelas coisas que pesam muito, criança que passava o dia inteiro
sem ninguém pra cuidar dela, eu não sei, acho que eu tenho essa tendência de
ficar [risos] absorver essas coisas assim
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ficar [risos] absorver essas coisas assim

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então era ruim, às vezes eu saía de lá triste, sabia? Triste pela criança

Pesquisadora: Triste pelas crianças, e aí, ainda assim você ficou lá três anos

Nair: Fiquei três anos, porque era/ tinha é... vários momentos, que eram muito
legais de trabalhar

Pesquisadora: O que eram esses momentos legais?

Nair: Ah, teve momentos, assim, de atividades que a gente fazia que eram/
que tinham, que deram certo, foi muito bacana

Pesquisadora: Hum

Nair: É... o professor que trabalhava comigo também era uma pessoa super
legal, tinha muitas ideias interessantes

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Ano passado, que foi o último ano que eu fiquei, nós fizemos a gincana
de leitura pública, você precisa ver que barato que foi

Pesquisadora: Hum

Nair: Ter movimentado toda a criançada pra ficar lendo em voz alta, depois
foi premiado, todo mundo recebeu premiação, então era uma coisa muito
bacana

Pesquisadora: Hum hum

Nair: E os contatos, assim, que eu tinha com eles, assim, como eu peguei
alunos de primeira até... né, nesses três anos, teve aluno que eu acompanhei,
nesses três anos, então teve assim, teve aluno que eu peguei na primeira série
que não sabia... escrever nada

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Na segunda série, nada

Pesquisadora: Hum

Nair: Mas na terceira ele aprendeu

Pesquisadora: Hum

Nair: Então eu consegui acompanhar

Pesquisadora: Hum hum
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Nair: Aí você sabia, que livros que tinham feito diferença pra ele, que ele
lembrava, você também tinha a ficha lá, a ficha dele, que livros que eles
tinham pego, você conhecia um pouco mais, então tinha muita coisa, eu
conseguia conversar um pouco mais com eles, nesses momentos que, não
eram de aula, né

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Aí você perguntava, e conseguia informações interessantes, por
exemplo, tinha uma menina, que era aluna da quinta/ sexta série, eu peguei
ela, né, dois anos, que era assim, tadinha, todo mundo falava que era uma
catástrofe [risos]

Pesquisadora: Ahn

Nair: E... nessas de ela ir buscar o irmãozinho pequeno na EMEI e na creche,
ela sempre passava lá pra conversar, né e pra... aí eu descobri que ela pegava
os livrinhos, que uma vez eu perguntei pra ela, que ela sempre pegava livros
de contos de fada, e aí ela falou que pegava pra ler pros irmãos, mas ela tinha
uma dificuldade de leitura assim tamanha

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Quando eu falei isso pra professora de Português dela, “nossa, mas essa
menina” [risos], por que... dentro da sala, não tinha como saber disso

Pesquisadora: Ah, tá

Nair: Então tem, tinha muitas coisas interessantes, e os equipamentos, assim
a... dis/ o que você tinha disponível da sala, era muito interessante pra
trabalhar

Pesquisadora: Hum

Nair: É, igual, a mesa alfabeto, né, que você conheceu

Pesquisadora: Hum hum

Nair: É, eu levei alguns joguinhos, algumas coisas pra usar no computador,
então eles gostavam dessas coisas que não era só livro

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Tinha revista, tinha joguinho, tinha de tudo, facilita o trabalho da gente

Pesquisadora: Tinha material na escola

Nair: Tinha... não todo material, algumas coisas a gente comprava, né, mas
pelo menos o espaço tinha

Pesquisadora: Hum hum
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Nair: Né, então dava pra você organizar melhor, é... eu penso assim, meu
Deus, se a gente tivesse todos aqueles equipamentos, com essas crianças que a
gente tem aqui nessa escola a gente ia fazer tanta coisa boa [risos]

Pesquisadora: Mas...

Nair: Mesmo lá, a gente conseguia algumas coisas

Pesquisadora: Quando você diz assim “se nós tivéssemos todos aqueles
equipamentos com as crianças daqui”, mas, lá, ou aqui?

Nair: Não, não, precisaria ser um outro tipo de prédio, pra falar a verdade

Pesquisadora: Diferente de lá, e diferente daqui?

Nair: E diferente daqui, porque aqui é o contrário, se lá todo mundo achava
que o espaço é público, todo mundo pode entrar e fazer o que quiser, onde
quiser

Pesquisadora: Hum

Nair: Aqui já é o contrário, aqui nada é público [risos]

Pesquisadora: Aqui nada é público

Nair: Nada, dá pra perceber [risos], então... mas tinha coisas que seriam
interessantes

Pesquisadora: Você acha que são opostos, essa escola e a outra, em algum
sentido?

Nair: Eu acho que sim, mas aí é que é uma das coisas que a gente conversava
lá, há coisas que funcionam bem aqui, e coisas que funcionam bem, lá

Pesquisadora: Hum

Nair: Mas há coisas que não funcionam nem um pouco lá, e há coisas que não
funcionam nem um pouco aqui [risos] se pudesse misturar uma coisa com a
outra seria melhor [risos]

Pesquisadora: Se pudesse pegar o que tem de positivo em cada...

Nair: Isso, eu cheguei à conclusão que não existe escola perfeita, sabia?

Pesquisadora: Não existe essa escola perfeita

Nair: Porque você ab/ você abre mão de algumas coisas pra poder... por
exemplo, o fato de a direção de lá ser muito aberta, tudo discute, uma pessoa
super bacana, bacana demais, mas às vezes, talvez isso atrapalhe um pouco

Pesquisadora: Hum
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Nair: Porque fica/ talvez passe a impressão que é tudo muito... aberto demais,
então... ninguém toma conta

Pesquisadora: Você acha que, ninguém toma conta, você acha que falta uma
liderança... um trabalho...?

Nair: Não sei liderança, mas... uma postura de autoridade, acho que é isso

Pesquisadora: Ahn, você acha que há muita...

Nair: Eu não vejo por exemplo, é a minha/ minha visão de escola, eu não acho
que seja conveniente nem o aluno tremer de medo do diretor da escola, de a...
“Deus me livre, não quero chegar nem perto”, mas eu também não acho que
seja correto o aluno chegar e chamar o diretor da escola pelo nome

Pesquisadora: Hum

Nair: O diretor da escola, é diretor da escola, ele é uma autoridade

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então eu acho que você precisa ter essas coisas, o professor, também é
uma autoridade na sala de aula, então eu acho que precisa ter, um mínimo,
não é certo também chegar na... na coordenadora pedagógica, chegar e
trazer... porque o que acontecia era assim, às vezes, teve uma vez que foi, os
alunos, não sei de que série agora, acho que de quinta série, chegaram na
secretaria, eu tava lá por perto, aí chegaram, “a Ivone tá’í?”, não era Ivone,
era a coordenadora pedagógica deles, né

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Crianças chamando a coordenadora de Ivone? Não, “dona Ivone está,
você deseja o quê?” “Ah, é que eu queria falar da festinha que a gente vai
fazer”

Pesquisadora: Hum

Nair: Vai falar de festinha com a coordenadora, não é com a coordenadora
que você tem de falar

Pesquisadora: Hum

Nair: Você tem de falar com a sua professora na sala

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Quer dizer, eles não conheciam muito bem qual era... quais eram os
trâmites que você tem de... qual é a posição de cada um ocupa na escola

Pesquisadora: Você acha que não tinha uma... uma clareza quanto à
hierarquia, né?
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Nair: Exatamente, e isso eu acho que faz falta

Pesquisadora: E é assim, que você também não acha que... pelo que você
disse que a criança não tem que tremer de medo do diretor, como também, o
professor também não, você acha que hierarquia não quer dizer também, você
não ter possibilidade das pessoas...

Nair: Nem de conversar, aí também não, né

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Mas eu acho que você precisa ter também essa/ é uma coisa que eu acho
que não funciona, principalmente, lá que era muito aberto

Pesquisadora: Que talvez, necessitasse mais ainda de...

Nair: Isso

Pesquisadora: Um pouco de... limites

Nair: É bem provável, primeiro que elas não tinham em casa

Pesquisadora: Hum

Nair: Nenhum, mas do básico do básico não tinham, você acha que elas iam
reproduzir isso na escola sem ter uma... (?), então precisava

Pesquisadora: Hum hum

Nair: E... eu acho que isso atrapalhou um pouco, mas também tem as
questões, que até é difícil lá por causa disso, da arquitetura do lugar

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Que era muito voltado pra fora

Pesquisadora: Hum

Nair: Que dá a possibilidade de ter sempre alguém querer questionar, “por que
que as crianças estavam lá no pátio hoje?” tinha mãe que ia lá falar

Pesquisadora: E será que a concepção do CEU não é justamente essa, de ter
um espaço que a comunidade se sinta dona daquele lugar?

Nair: Mas é exatamente, eu acho que era essa a concepção, mas trabalhando lá
eu acho que a concepção está errada

Pesquisadora: Hum

Nair: Não pode ser assim

Concepções sobre
o espaço público
escolar
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Pesquisadora: Hum hum

Nair: Espaço de escola é espaço de escola

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Uma coisa é o pai, a m/ a comunidade discutir nas... alçadas que estão
relacionadas a ela, quer discutir alguma coisa, vá até, participe do conselho de
escola

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Converse, né, agora, não desse jeito que, sabe, eu mando, eu acho que o
foco é muito mais na comunidade do que no espaço da escola, eu acho que
isso dificulta

Pesquisadora: Bom, assim você... foi sentindo essas dificuldades logo, desde o
início e já foi pensando, ah, não vai dar certo eu ficar aqui, eu vou voltar pro
A... ou... e foi amadurecendo essa ideia ou você trabalhou os três anos e disse,
bom, chega, eu vou voltar?

Nair: Não, no primeiro ano, eu, como ainda tava começando, eu acho que não,
porque lá também, todo mundo o pessoal falava “no ano que vem vai tá
melhor” [risos]

Pesquisadora: O ano que vem vai estar melhor?

Nair: O ano que vem, vocês vão ver, eles vão estar mais acostumados com a
escola, aí vai estar melhor

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Só que no outro ano começava tudo igualzinho [risos]

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Nada, vocês vão ver, eles ainda estão crescendo, ou você fica lá oito
anos pra saber o que que vai acontecer com os alunos de primeira a oitava
série, que eu acho que não vai ter muita mudança

Pesquisadora: Ahn

Nair: Ou então, né, mas eu até ficaria lá, mas o problema é que eu tava muito
cansada, que eu mudei [risos]

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então eu tava morando do outro lado da cidade

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Indo e vindo pra casa, e eu saía de lá oito horas da noite, até eu chegar
em casa, e no outro dia tá de volta, era muito tempo

1:08:28
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em casa, e no outro dia tá de volta, era muito tempo

Pesquisadora: Hum hum

Nair: E é também essa coisa, até meu marido falava, “nossa, também todo dia
você tem/ traz uma história lamentável, uma tragédia” [risos] então eu acho
que aquilo foi me afetando um pouco, eu tava me sentindo um pouco
deprimida, sabe

Pesquisadora: Ah, tá

Nair: Assim, com as histórias deles, então eu falei assim, não, eu acho que eu
vou... eu preciso descansar um pouco, eu vou voltar pra sala de aula [risos]
ninguém acredita, mas lá não era à toa assim um monte de gente de licença
médica

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Era duro você lidar com aquilo tudo, lidar com barulho, então...
garganta, lidar com, essa interferência o tempo todo, lidar com as, as questões
dos alunos mesmo, né

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Nem creio que os problemas de aprendizagem fossem tantos, mas eu
acho que fica difícil você levar isso, eu fico imaginando quem era, quem
acumulava cargo lá, nossa, tinha uma professora, às vezes eu ficava pensando,
mas será que sou só eu, né? Será que eu sou tão fraca assim? Mas eu lembro
que teve uma professora de primeira série, também, ela tinha, tava afastada
prestando serviço na deleg/ na diretoria de orientação técnica, e aí voltou,
voltou pra lá, e ela assumiu uma primeira série, ela não aguentou terminar o
ano, ela, se afastou, foi pra um cargo de coordenação pedagógica, ela não
aguentou, porque... e era uma professora que já tinha experiência há muito
tempo, depois que um aluno de primeira série derrubou ela no chão

Pesquisadora: Hum

Nair: Na sala de aula [risos]

Pesquisadora: Propositalmente, será?

Nair: Propositalmente

Pesquisadora: A empurrou?

Nair: Sim

Pesquisadora: Que força, né, criança de primeira série!

Nair: Mas olha, tinha cada coisa ali que você não acreditava, umas coisas
assim, que, nossa, tinha alunos ali que eu vou te falar, não eram muito... era
complicado, era/ era um monte de coisa, agora se você for ver bem tem um
monte de fatores que interferem

1:10:12
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monte de fatores que interferem

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Tem ma/ os recursos são bons, quer dizer, eu achava assim, muito bom
o fato de você ter possibilidade de usar tv, você tinha um raque, e levava, os
professores levavam pra sala pra assistir qualquer coisa dentro da sala de aula,
aparelho de som, se você agendasse você podia passar filme no teatro

Pesquisadora: Hum

Nair: Volta e meia uma coisa que acontecia que não era muito boa, era assim,
tinha a programação do CEU, do teatro do CEU por exemplo, às vezes
acontecia de... às vezes não, era quase sempre, de ter alguma peça programada
pra tarde, por exemplo, pr’aquele dia à tarde, só que não ia ter público

Pesquisadora: Hum

Nair: O número de pessoas interessadas tinha sido mínimo, que vai fazer? O
pessoal vai apresentar a peça pra/ pra ninguém?

Pesquisadora: Hum

Nair: Chama os alunos da EMEF, aí toca vai aquele monte de criança sem
saber por quê, em cima da hora, os professores também às vezes não sabiam
nem do que se tratava

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Aí tinha de levar, aí é claro, evidente que os alunos não se
comportavam, quer dizer, tudo isso vai...

Pesquisadora: Não havia um preparo pra participar da atividade

Nair: Quebrava o galho

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Em compensação a piscina que eles eram loucos pra usar nunca tinha
[risos]

Pesquisadora: Hum. Havia muita gente pra usar a piscina ou porque ela não
era aberta mesmo pra... disponível pra uso?

Nair: Primeiro que tinha de ter alguém, da classe de esportes, pra orientar

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Segundo que tinha assim, muitas, ginástica/ hidroginástica, essas coisas,
então não era sempre que podia usar no horário

Pesquisadora: Hum hum

1:13:09
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Nair: Que às vezes tinha, aberto pra comunidade

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Entendeu, aí, que que acontecia, no dia que as crianças iam pra piscina,
ah, chovia

Pesquisadora: Ah, então não tinha oportunidade

Nair: Eles reclamavam muito, teve criança que passou o ano inteiro sem ir na
piscina, eu achava errado também

Pesquisadora: Tadinhos, eles deviam ter a maior vontade, né?

Nair: Não, e agora, durma com um barulho desse, eles não foram porque no
dia anterior choveu, aí no dia seguinte, tá lá o pessoal tomando banho na/ na
piscina, e eles na sala de aula, quem aguenta?

Pesquisadora: Ahn

Nair: Você consegue? Aí começa, “mas por que que eles estão lá e a gente
não foi” não sei o quê, aí até você explicar

Pesquisadora: Hum

Nair: E eles não entendiam [risos], pronto, já tinha ido

Pesquisadora: É, complicado mesmo, bom, então, eu ia te perguntar por que
que você voltou pro A..., né, mas a sua descrição, né, da maneira como você
trabalhou lá, teve essas questões positivas que você...

Nair: Muitas foram positivas, muitas

Pesquisadora: Mas, acabou pesando mais, será que talvez por causa da sua
maneira de se relacionar com essas questões negativas?

Nair: Talvez, mas eu penso assim, o... eu acho que no fim era uma questão
quase física mesmo pra mim, acho que eu que incorporo demais essas coisas,
não sei, de repente, mas tinha uma parte que eu adorava trabalhar que era
muito boa que eu sinto falta aqui

Pesquisadora: Hum

Nair: Mas essas outras coisas também, eu me/ eu me senti mais descansada
este ano do que... e eu estou com JEI também, e dou aula

Pesquisadora: A distância é a mesma, né, praticamente

Nair: Praticamente é a mesma, mas eu estou muito mais descansada este ano,
imagina, lá eu não tinha horário... não é que eu não tinha horário, mas eu
passava sempre muito além do meu horário
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Pesquisadora: Hum hum

Nair: E eu passava o dia inteiro, o dia inteiro fora, morando longe, então me
atrapalhava muito, e mesmo lá, era dif/ era difícil, tinha alguns alunos que
eram muito difíceis, muito difíceis

Pesquisadora: Bom, então só, finalizando, né, senão vou pegar sua tarde toda,
você voltou pro A..., é... você sentiu diferenças em relação ao que, à ma/ a
maneira de trabalhar da escola, quando você saiu daqui, era de uma forma,
quando você voltou, você sentiu diferença? Ou não?

Nair: Muita diferença

Pesquisadora: Muita diferença, comenta um pouco isso

Nair: Eu não vou dizer assim do aspecto físico, e da organização dos alunos,
não

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Mas, assim da parte de... da orientação pedagógica, do acompanhamento
do trabalho, eu senti muita diferença

Pesquisadora: E o que você acha/ o que foi que mudou?

Nair: Mudaram as coordenadoras [risos]

Pesquisadora: Mudaram as coordenadoras?

Nair: É [risos]

Pesquisadora: Essa foi a mudança concreta que você acha que teve?

Nair: Exatamente

Pesquisadora: E que produziu toda essa muita diferença que você falou?

Nair: Muita, muita, muita, muita, e isso quem acha não sou só eu, porque eu
converso com o pessoal que acha a mesma coisa

Pesquisadora: Você já conversou comigo um pouco a respeito disso, mas você
podia comentar?

Nair: Assim, quando eu saí daqui as coordenadoras que, hoje elas são
supervisoras da, da dir/ da coordenadoria, elas tinham uma maneira de
trabalhar que era muito organizada, então você sabia exatamente o que que ia
fazer, por exemplo, nos horários de JEI

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então, e... elas cobravam também, muito mais

1:16:36
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Pesquisadora: Hum hum

Nair: Mas elas orientavam, então você chegava no horário do PEA, você já
tinha noção do que você ia fazer, as pessoas se comprometiam mais, isso foi
também um dos problemas que eu achei lá, hoje em dia você não sabe muito
bem ao certo o que que vai dar

Pesquisadora: Hum

Nair: Às vezes você começa uma coisa, não termina, outras vezes você pega
outra que não tem muito a ver com o que está sendo discutido, eu acho que
isso atrapalha muito também, você fica com uma ideia que você tá perdendo
tempo

Pesquisadora: Hum

Nair: E eu acho que isso interfere também na maneira, não vou dizer na
maneira como você lida com os alunos, mas como você organiza o trabalho,
eu acho que esse ano, eu não sei se, se foi algo... meu, né, mas eu acho que
esse ano eu não... me organizei...

Pesquisadora: Hum

Nair: Pra sala de aula tanto quanto eu fazia antes

Pesquisadora: E você acha que isso tinha a ver com... com

Nair: Com um pouco da cobrança, sim

Pesquisadora: A cobrança, o direcionamento que era feito pelo trabalho da
coordenação?

Nair: Isso, isso, eu acho que faz essa diferença sim

Pesquisadora: E eram as coordenadoras, porque o diretor já está aqui há
décadas, mas você acha que a atuação dele...

Nair: Não mudou nada, em relação a/ a nós professores, não

Pesquisadora: Hum

Nair: Agora, aí eu não... não/ não sei dizer com certeza, mas há pessoas que
dizem que modificou em relação ao trato com a equipe de coordenação

Pesquisadora: Hum

Nair: Que a relação era outra

Pesquisadora: Havia uma melhor relação da direção com a coordenação?

Nair: É
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Pesquisadora: E que hoje, os professores comentam que talvez essa relação
não esteja mais tão boa

Nair: Não

Pesquisadora: Hum

Nair: Mas eu também não sei, que eu nunca fui muito de ficar observando
essas coisas, mas, por algumas questões eu acredito que sim

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Inclusive que, por exemplo, a questão de xerox, xerox nunca tem, mas,
esse ano que teve a... teve que fazer uma sondagem de leitura, tal, o diretor
não autorizou xerox pras coordenadoras pedagógicas, elas tiveram de tirar,
por conta própria, não me entra na cabeça um negócio desse

Pesquisadora: Se é algo que a escola tem de fazer?

Nair: Não foi algo inventado

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Foi a coordenadoria que encaminhou

Pesquisadora: Hum hum

Nair: Então como que pode? [risos] Eu acho que tem alguma coisa de errado

Pesquisadora: A escola tem máquina de xerox?

Nair: Tem

Pesquisadora: Funciona?

Nair: Bom, aí já é um mistério, às vezes sim, às vezes não, alguns dizem que
depende da pessoa que vai pedir [risos]

Pesquisadora: [risos]

Nair: Como eu nem me atrevo, então eu nem me atrevo

Pesquisadora: Compreendi

Nair: Lá não, lá é um aspecto positivo

Pesquisadora: Ahn

Nair: Lá, os professores tinham pasta pra primeira série, pasta da segunda, da
terceira [um senhor abre a porta e desculpa-se por interromper, ao que a
entrevistada diz:] não, pode ficar [ele sai], da primeira, da segunda, da
terceira, da quarta e da sala de leitura, era só a gente deixar a atividade que
queria lá
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terceira, da quarta e da sala de leitura, era só a gente deixar a atividade que
queria lá

Pesquisadora: Hum

Nair: Que o pessoal tirava

Pesquisadora: Então tinha facilidade de pedir

Nair: Tinha facilidade, alguns dizem, ah, é porque era CEU, mas eu não acho
que era, porque o equipamento [risos] xerox...

Pesquisadora: Ahm ham

Nair: Computador, imagina, computador na sala dos professores...
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Observações: O gravador digital, programado para funcionar por um período de 2 horas,
interrompeu a gravação nesse momento, com 1 hora, 20 minutos e 56 segundo de gravação.  Tal
fato não foi percebido no decorrer da entrevista; embora o aparelho fosse periodicamente checado,
no final da entrevista, a interrupção do seu funcionamento passou despercebida.

Segue o relato de algumas questões discutidas no final da entrevista [dados de memória e também
baseados no roteiro previamente utilizado]:

Sobre computadores na sala dos professores:

A entrevistada lembrou que, na outra escola, havia quatro computadores constantemente
disponíveis para uso exclusivo dos professores, fora os da sala de informática. Observei que, na
escola atual, havia um computador na sala dos professores, ao que a entrevistada respondeu: “Mas é
só um”. Ela ponderou, novamente, que havia aspectos positivos e negativos, nas duas escolas.

Sobre projetos profissionais da entrevistada:

Sabendo que a entrevistada tem mestrado em Educação e que irá iniciar, no próximo ano, o
doutorado, perguntei-lhe se tinha vontade de atuar no ensino superior, se tinha planos de atuar em
outro nível de ensino e/ou continuar na rede pública municipal. Foram essas, aproximadamente, as
suas palavras:

“Eu até tenho vontade de trabalhar no ensino superior, mas não de deixar a prefeitura. Pelas
experiências que eu tenho nesses cursos de formação de professores, eu não acho que seja tão
diferente, acho que todo nível tem seus problemas. Todos têm dificuldades. E também, eu não acho
que um mestrado, um doutorado, sirvam apenas para o professor atuar no ensino superior, as
pessoas parecem achar que é demais, que não é necessário, ou mesmo que, quanto maior o nível de
ensino, maior tem de ser o grau de formação, titulação do professor. Eu não acho que seja assim, eu
penso que todos os níveis têm os seus desafios, as suas dificuldades. Dar aula para primeira série
também é muito difícil, eu acho que o doutorado também ajuda a pensar a minha atuação em
qualquer nível de ensino em que eu venha a atuar”.
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As experiências de formação docente mencionadas pela entrevistada são cursos de curta
duração promovidos pelas secretarias de educação, municipais e estaduais, das quais eventualmente
a entrevistada participa como formadora.

Sobre um cartaz afixado na sala onde a entrevista foi realizada

Dizia o cartaz:

O autor do cartaz está identificado com um nome fictício, mas a entrevistada informou tratar-se do
diretor. Havia uma parte da persiana caída no chão, provável razão da sua indignação. De acordo
com a data, havia já cinco dias que a persiana estava caída no chão. Quando apontei o cartaz, a
professora entrevistada aproximou-se para lê-lo e disse que ainda não o tinha percebido.

Quem foi o(a) ignorante que ainda não
aprendeu a abrir a persiana?!! Será possível?!?!

NÃO PODE ENCOSTAR NADA NAS
PERSIANAS (mesa, livros)

NÃO ARRUMO MAIS! CHEGA!
Sílvio 5/12/07


