
Apêndice D - DIÁRIO DE CAMPO – ESCOLA 1

Considerações acerca da seleção dos registros de observação

Ao longo do primeiro semestre de 2006, registramos sistematicamente situações, depoimentos

e reflexões decorrentes de observações realizadas em uma escola estadual da região

metropolitana de São Paulo, na qual atuávamos como professora de Língua Portuguesa nas

séries finais do ensino fundamental e também no ensino médio.

Esses registros resultaram em um diário de campo, produto de uma intenção inicial de

registrar o cotidiano da escola, focalizando todas as condições que julgávamos serem

necessárias para que a ação pedagógica alcançasse sucesso. Obviamente, tal período de

observação teve natureza exploratória, de maneira a permitir, numa etapa posterior, a

delimitação necessária do objeto de estudo a ser investigado.

Assim, os registros realizados durante ou imediatamente após os períodos de observação eram

posteriormente ampliados, a fim de que pudéssemos recuperar aspectos da situação observada

que não puderam ser registrados no momento da observação – a importância de tal

procedimento era minimizar perdas ou desvios nas descrições, decorrentes de falhas na

memória do investigador, já que não utilizamos gravações com vistas a diminuir os efeitos da

intervenção de um pesquisador no ambiente natural da escola.

Depois de registradas e ampliadas, as notas de campo foram digitadas e totalizaram cerca de

duzentas páginas. Estas foram objeto de uma primeira etapa de leituras, da qual resultou o

seguinte critério para recorte dos diversos registros: selecionamos as situações relacionadas ao

ensino deliberado ou não de leitura e escrita e as condições que interferem de modo mais

direto no resultado da aprendizagem dos alunos.

Segue, portanto, o diário de campo já com o recorte anteriormente mencionado.

1- Materiais pedagógicos: o livro didático

Um dos materiais pedagógicos mais consagrados pelo uso nas escolas é o livro

didático. Os professores fazem um uso mais ou menos frequente do livro disponibilizado para
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os alunos segundo suas preferências e conveniências. O seguinte registro mostra como foi o

procedimento de escolha do livro de português para as turmas de ensino médio da escola 1,

em 2006. A despeito de o MEC disponibilizar resenhas críticas dos livros como guia para a

discussão entre os professores, que devem avaliar as coleções disponíveis para realizar sua

escolha, observei que este guia não cumpre sua tarefa, pois não é utilizado como material de

referência, e sequer é previsto um tempo de discussão entre os professores para realizarem

suas escolhas.

Registro de reflexão [RR]

12 de fevereiro de 2006 (Domingo- residência/ 23h10)

[...]

O governo enviou livros didáticos de português e matemática para o EM, pela primeira vez.

Fiquei feliz por terem sido enviados os livros segundo a opção que fiz, sozinha, no ano

passado. A escolha deveria ter sido coletiva, mas a coordenadora me incumbiu desta tarefa

porque não nos tínhamos reunido para analisar as coleções disponibilizadas pelas editoras,

segundo indicação do MEC, até a data limite para indicação dos livros. Escolhi o livro que me

pareceu menos convencional (*1) e espero que consiga realizar um bom trabalho com os

alunos utilizando o livro, porque sei que o ano será muito corrido.

(*1) – Quando caracterizei o livro didático por mim escolhido como menos convencional,

creio que me referia a um livro que abordasse diversos gêneros de textos, que propusesse uma

reflexão de nível gramatical menos tradicional – seguindo o embasamento teórico que

construí ao longo da realização do mestrado -, que trouxesse temas importantes e menos

focalizados, de maneira geral, na escola – como variação linguística, preconceito linguístico, a

importância de observar a adequação de diferentes registros, orais e escritos, a diversas

situações – de maneira que pudesse trabalhar um pouco a desmistificação das noções de

“certo” e “errado” que perduram com toda força no ideário escolar. Cabe esclarecer, contudo,

que quando fiz a escolha, não analisei detidamente todas as coleções disponíveis (recebi uma

de cada editora, de cortesia). Folheei os livros, li os índices, alguns esclarecimentos dos

manuais para o professor que acompanham cada coleção e a avaliação dos resenhistas do

MEC, publicada no site da educação de SP. Observei ainda que, embora o livro tivesse uma

seção específica de história da literatura – portuguesa, brasileira e de países africanos de

língua portuguesa, com uma divisão um pouco diferente daquela tradicionalmente encontrada



3

nos livros mais convencionais, que divide o estudo da literatura em escolas literárias

(trovadorismo, humanismo etc.) – o tratamento do texto literário focalizava o estudo de

aspectos mais estilísticos do que históricos. Outro ponto relevante é que o volume, único para

os três anos do EM, é dividido em capítulos que não seguem uma ordem linear, de modo que

o professor decide a ordem em que deseja trabalhar as unidades, intercalando estudos de

gêneros específicos – literários e não literários – reflexão sobre a língua, guia normativo e

história da literatura. Mas tudo isso apenas presumi fazendo uma análise superficial do livro e

lendo a resenha do MEC. Somente quando iniciou o ano letivo, e pude comprovar que minha

escolha tinha sido atendida – sempre ouvi os professores dizendo que o governo nunca manda

os livros indicados como primeira opção – é que o estudei mais detidamente. Outra

observação: por ocasião da escolha, havia apenas duas professoras efetivas de língua

portuguesa em minha escola: a Beatriz e eu. Lembro que na ocasião a Beatriz disse que eu

poderia escolher o livro que quisesse, porque ela não gostava muito de trabalhar com ensino

médio e já tinha seus livros preferidos. Por isso indiquei o livro por minha própria conta e

risco. [Esta observação foi registrada em junho de 2006, numa etapa de releitura dos dados

previamente registrados no diário de campo]

2- Registros de reflexão sobre assuntos abordados em aula

Registro de Reflexão

13 de fevereiro de 2006

[...]

Dei a minha primeira aula no 1º colegial A. São alunos que conheço parcialmente,

para a maioria eu lecionei no último bimestre de 2004, quando tomei posse como professora

no Estado. Me apresentei, mostrei o livro que usaremos, comentei um pouco sobre as

capacidades básicas de ler e escrever com clareza... poucos alunos manifestaram gostar de

leitura, a maioria diz que não gosta de língua portuguesa. O I... é o aluno que mais faz

perguntas, ele é cego e muito curioso. Notei que, com o decorrer da aula, estavam ficando

mais impacientes devido à proximidade do horário do intervalo e também por me ouvirem ao

longo de toda uma aula.

(...)

Ao voltar do intervalo, retornei para a mesma turma da qual havia saído. A primeira

coisa que um aluno me perguntou era se eu ia “passar lição”: se eles não copiarem ou
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escreverem nada, é como se não tivessem feito nada. Passei na lousa o seguinte trecho de

Miguel de Cervantes, retirado de um livro didático:

Uma coisa é escrever como poeta, outra como historiador: o poeta pode

contar ou cantar as coisas não como foram, mas como deveriam ter sido,

enquanto o historiador deve relatá-las não como deveriam ter sido, mas como

foram, sem acrescentar ou subtrair da verdade o que quer que seja. (Miguel

de Cervantes, escritor espanhol – 1547/1616)

Escrevi a seguinte pergunta: “Leia o trecho com atenção e escreva o que você

entendeu. Qual a principal diferença entre como escreve o poeta e como escreve o

historiador?”

Minha intenção era iniciar uma reflexão que os levasse a distinguir a escrita literária,

artística, da escrita não literária, pragmática, pelo menos quanto à finalidade. Li algumas

respostas, depois fiz um comentário geral, orientando-os nos pontos que julguei frágeis para

que complementassem suas questões. De maneira geral, responderam rápido à questão. Para

finalizar, escrevi na lousa:

“De acordo com o que você entendeu, classifique os seguintes tipos de

escritores no grupo do poeta ou no grupo do historiador: romancista, pesquisador,

jornalista, contista, cientista, novelista. Justifique sua resposta”. (*2)

(*2) – Relendo os primeiros registros que fiz, percebo que inicialmente minha insegurança era

tanta – não que agora me sinta segura, mas talvez mais cansada – que aproveitava quaisquer

brechas para registrar o que eu própria fazia em sala de aula, as atividades que propunha

(inclusive com tentativa de justificar a pertinência das atividades propostas, apontando-lhes os

objetivos), as intervenções dos alunos etc. Com o passar do tempo, fui registrando cada vez

menos o que eu própria fazia em sala de aula, como se progressivamente fosse me

desgastando desse esforço de observar (e registrar) o entorno e a mim mesma. Eu ainda não

tinha nenhum subsídio teórico quanto ao método de realizar esses registros de campo, então

queria registrar tudo; com o tempo, contudo, não consegui conciliar o trabalho como

professora com a atividade simultânea de observadora de campo. – 11 de junho de 2006
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Intenção: que os alunos diferenciem gêneros nos quais há espaço para criação artística,

imaginação, de gêneros nos quais não há.

(...)

Entrei no 2º colegial A. Só não conheço duas alunas. A sala agrupou alunos dos dois

primeiros – A e B - , para os quais lecionei no ano passado. Somos conhecidos. Apresentei o

livro que adotaremos e iniciei as atividades propondo um trabalho com o texto “Sexa”, de

Luís Fernando Veríssimo. Eu queria começar com um texto fácil e divertido, propondo

alguma coisa para verificar a compreensão dos alunos. (...) A lousa estava um horror, apenas

uma tinta passada sobre a parede. Propus ditar o texto, alguns alunos não gostaram. Ditei.

Cumpre esclarecer que essa prática de ditado, principalmente de texto, era uma coisa que eu

ainda não tinha feito como professora no Estado. Eu não tinha livros ou xerox para distribuir,

e o estado da lousa realmente me desanimou, determinando minha opção em ditar o texto.

À medida que ouviam o texto e o registravam no caderno, os alunos iam ficando

impacientes com a dúvida persistente do personagem de Veríssimo, um menino que queria

saber qual era o feminino de “sexo”, gerando uma confusão entre coisa designada e gênero da

palavra que designa (*3).

(*3) [12h51] – Segue transcrição do texto trabalhado:

SEXA1

- Pai...
- Hmmm?
- Como é o feminino de sexo?
- O quê?
- O feminino de sexo.
- Não tem.
- Sexo não tem feminino?
- Não.
- Só tem sexo masculino?
- É. Quer dizer, não. Existem dois sexos. Masculino e feminino.
- E como é o feminino de sexo?
- Não tem feminino. Sexo é sempre masculino.
- Mas tu mesmo disse que tem sexo masculino e feminino.

-    O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra “sexo” é masculina. O sexo
masculino, o sexo feminino.

- Não devia ser “a sexa”?
- Não.
- Por que não?

                                                  
1 VERÍSSIMO, Luis Fernando. Sexa In: Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.



6

- Porque não! Desculpe. Porque não. “Sexo” é sempre masculino.
- O sexo da mulher é masculino?
- É. Não! O sexo da mulher é feminino.
- E como é o feminino?
- Sexo mesmo. Igual ao do homem.
- O sexo da mulher é igual ao do homem?
- É. Quer dizer... Olha aqui. Tem o sexo masculino e o sexo feminino, certo?
- Certo.
- São duas coisas diferentes.
- Então como é o feminino de sexo?
- É igual ao masculino.
- Mas não são diferentes?
- Não. Ou, são! Mas a palavra é a mesma. Muda o sexo, mas não muda a palavra.
- Mas então não muda o sexo. É sempre masculino.
- A palavra é masculina.
- Não, “A palavra” é feminino. Se fosse masculina seria “o pal...”
- Chega! Vai brincar, vai.
O garoto sai e a mãe entra. O pai comenta:
- Temos que ficar de olho nesse guri...
- Por quê?
- Ele só pensa em gramática.

.......................................................................................................................................................

Conforme ditava o texto, parava para fazer retomadas e fazia perguntas para checar se

os alunos estavam entendendo o texto; também questionava sobre a continuidade do texto,

para levantar as hipóteses dos alunos, especialmente no final do texto, quando o pai diz “Esse

menino só pensa em...”, suspendi a leitura e perguntei o que eles achavam. Ninguém

arriscou dizer que era “gramática”. Alguns murmuraram: “sexo”. E eu perguntei: “O texto

é sobre sexo?”. Muitos alunos disseram que não. Ao final, pedi que lessem o texto

individualmente e passei as seguintes questões na lousa:

01- Qual é a confusão criada no texto e o que a gera?

02- Qual é a intenção do autor ao criar esse diálogo?

03- Levando em conta as dúvidas do menino, escreva uma resposta clara e

completa que esclareceria o seu equívoco.

04- Em alguma parte do texto o filho demonstra entender o que é gênero?

Onde?

05- De acordo com a resposta anterior, você acha que o menino tem mesmo

dúvida ou quer confundir o pai? Justifique.

06- Por que o final do texto é surpreendente? (*4)
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(*4) – Lembro-me de ter levado o livro de Veríssimo para a aula, sem ter planejado

nada (embora tivesse em mente que poderia trabalhar com algum daqueles seus textos curtos

e de humor, como forma de motivar a turma. Decidi então trabalhar o texto com os alunos. As

perguntas registradas foram elaboradas por mim enquanto os alunos faziam a leitura

individual do texto, conforme o que eu havia pedido. Observando agora essas questões,

percebo que algumas construções – relembrando a reação de alguns alunos – deram margem

para dúvida. Por exemplo: na questão 3, quando pedi “escreva uma resposta clara e

completa que esclareceria o seu equívoco”, muitos alunos ou não entenderam o que era

“equívoco” ou pensaram que o equívoco ao qual a questão se referia era deles (alunos). Na

sexta questão, afirmei que o final da história era surpreendente porque fiz uma pausa na

leitura e questionei-os, antes de ler o final, e ninguém pensou tratar-se de gramática. Houve

inclusive risos, o que me fez entender que eles não esperavam por aquele final. - 11 de junho

de 2006

Importância atribuída ao conhecimento prático. O seguinte registro indicia a importância

atribuída pelos profissionais da educação ao conhecimento prático em detrimento do

conhecimento teórico. Trata-se de um registro realizado em reunião de conselho da escola,

cujo objetivo era a eleição da nova coordenadora pedagógica. Apesar de não ser uma situação

diretamente relacionada ao ensino de leitura e escrita, o registro provavelmente insinua uma

concepção desses profissionais: a de que “conhecimento” opõe-se a “experiência”. Uma vez

que toda experiência é repleta de conhecimentos, só podemos entender tal oposição se

considerarmos que a real oposição está sendo estabelecida entre conhecimento teórico e

conhecimento prático. Nessa linha de pensamento, a prática dos professores pode ser

predominantemente influenciada por suas vivências como alunos, pelas representações que

construíram a partir das práticas dos antigos professores, fazendo-os relegar a segundo plano

as contribuições “inovadoras” veiculadas por programas formativos, sejam eles de formação

inicial ou contínua.

Registro de Observação [RO] – Reunião de Conselho

15 de fevereiro de 2006 (Quarta – escola/ 16h30)

[...]
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Depois as candidatas [a coordenadora pedagógica] saíram e o diretor fez algumas

considerações sobre a importância do trabalho integrado entre professores, direção e

coordenação. Não entendi por que razão tanto o diretor quanto alguns professores insistiram

em dizer que nem sempre o conhecimento era o mais importante. Pareceu-me que o diretor

queria, sem citar nomes, ressaltar a importância de se ter experiência como coordenadora para

bem exercer a função, pois o trato com as diversas funções a serem desempenhadas era de

fundamental importância. Preciso checar quais, dentre aquelas candidatas, já haviam atuado

em coordenação escolar.

CONVERSAS SOBRE LEITURA E ESCRITA. Considerações de um professor de

Geografia e uma professora de Matemática

Registro de Observação [RO]

16 de fevereiro de 2006 (Quinta – sala dos professores/ intervalo: 09h30)

O professor Lucas me apresenta um texto que está trabalhando com seus alunos e pede

que eu emita uma opinião sobre o texto, manuscrito por ele mesmo em duas páginas e

mimeografado. Segue transcrição do texto:

O desempregado

Apresentou-se na firma de colocação de mão-de-obra. Após horas na fila de
desempregados, chegou a sua vez de ser entrevistado:
- Sabe fazer o quê?
- Bem, entendo de construção civil, meu pai trabalhava no ramo. Gosto de culinária e acho
que não me daria mal na agricultura.
- Hum, Hum. O que tem feito ultimamente?
- Sou andarilho, espalho novas ideias e boas notícias.
- Ora, isso tudo é muito vago. Quero saber quais são as suas aptidões.
- Sou bom em recursos humanos. Sei organizar grupos e incentivar pessoas.
- Considera-se um homem dotado de espírito de competitividade?
- Sou mais pela solidariedade. Gosto de somar esforços, unir o que está dividido, quebrar
distâncias, incluir os excluídos.
- Na área da saúde, tem algum conhecimento?
- Sim, às vezes faço curas por aí.
- Isso é exercício ilegal da medicina. Só os médicos e os medicamentos cientificamente
comprovados podem curar. Ou será que você também embarcou nessa onda de que
meditação cura?
- É, meditação traz boa saúde. É o meu caso. Medito todas as manhãs ou ao anoitecer. Às
vezes passo toda a noite meditando. E, como vê, gozo de muito boa saúde.
- Que mais sabe fazer?
- Sei pescar, preparar anzóis, monitorar uma embarcação e até assar peixes.
- Bem, no momento não há procura neste ramo. Os japoneses já ocuparam todas as vagas.
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Se fosse escolher uma profissão, qual seria?
- A de publicitário. Creio que sou bom de propaganda.
- Que tipo de produto gostaria de vender?
- A felicidade.
- A felicidade?
- Sim, como o senhor escutou.
- Meu caro, a felicidade é o bem mais procurado do mundo. É uma demanda infinita. É o
que todo mundo busca. Só que ninguém ainda descobriu como oferecê-la no mercado. O
máximo que temos conseguido é tentar convencer que ela resulta da soma dos prazeres.
- Como assim?
- Se você usar esta roupa, tomar aquela bebida, passar no cabelo aquele produto, viajar
para tal lugar, você haverá de encontrar a felicidade.
- Mas isso é enganar a freguesia. A felicidade não se confunde com nenhum bem de posse.
Ela só pode ser encontrada no amor.
- Bela teoria! E pensa que as pessoas não têm medo de amar?
- Têm medo porque não têm fé. Se acreditassem em alguém e em si mesmas, amariam
despudoradamente.
- Vejo que você é mesmo bom de lábia. Quer um emprego de vendedor de cosméticos?
- Prefiro não vender ilusões. Melhor oferecer esperanças.
- Esperanças? Do jeito que o mundo está? Cara, trate de ganhar seu dinheiro. Hoje em dia é
cada um por si e Deus por ninguém.
- Não penso assim. Se houver esperança de um futuro melhor, haverá indignação frente ao
presente injusto. Então as pessoas haverão de mudar as coisas.
- Pelo que vejo você gosta de política.
- Não sou político, mas exerço o meu direito de cidadania. Defendo os direitos dos pobres.
- Desconfio que você é um desses vagabundos utópicos que nas praças divertem os jovens
aos domingos. Você bebe?
- Só vinho.
- Como é o seu nome?
- Jesus, mas pode me chamar de Emanuel.

Frei Beto

1676

O Lucas é professor de Geografia. Ele sempre me diz que fez uma péssima faculdade e

que não teria capacidade para “essas coisas de pós-graduação, de pesquisa”. Eu não concordo.

Ele é muito crítico, ótimo leitor e redator, conforme já me demonstrou muitas vezes. Não

raramente seu ativismo transforma-se num desânimo que não consegue esconder. Eu me

identifico com ele em muitos aspectos. (*5)

(*5) [15h34] – Creio que o que provoca o desânimo do professor Lucas é um certo

inconformismo com a situação da escola, dos professores, dos alunos. Suas falas

frequentemente testemunham uma frustração em seu trabalho como professor, como se

aspirasse muito alguma meta que não consegue realizar ou acredita impossível de ser

realizada no contexto atual. [15h36] – 11 de junho de 2006
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Ao terminar de ler o texto, eu disse que havia gostado muito. Ele explicou que queria

refletir com os alunos sobre a ideologia do consumismo, individualismo e competitividade

que o mundo moderno deve à consolidação do capitalismo. Disse ter encontrado o texto na

internet e me orientou sobre como encontrá-lo, usando o google: “Hoje você pode

encontrar praticamente tudo na internet”.

O Lucas mostra-se preocupado com a proficiência leitora dos alunos, o que me chama

a atenção. Ele diz que quer trabalhar muito com a leitura, porque percebe que os alunos têm

uma compreensão bastante superficial dos textos. Segundo ele, a escrita está sendo

negligenciada em virtude dos meios de comunicação: “Quero trabalhar muita leitura

com os alunos, que eles saiam do senso comum, que saibam ser mais articulados,

expressarem-se por escrito sem usar tantos clichês e sem serem tão vagos e

superficiais”.

 A Ivone, professora muito experiente, de Matemática, diz que explicou alguns

conceitos matemáticos de potenciação e que, ao passar uma atividade: “Identifique a base

das potências”, os alunos queriam calcular a potência porque, segundo ela, não entenderam

o que significava “identificar”. O Lucas continuou falando da dificuldade dos alunos para

entender os textos quando esbarravam em qualquer palavra cujo significado desconheciam, já

que não prosseguiam com a leitura na tentativa de procurar inferir/ apreender o seu

significado pelo contexto. “Aparece a palavra ‘colapso’, os alunos param e perguntam.

Eu não tenho paciência para interromper a aula e propor procurar a palavra no

dicionário, eu esclareço logo o que quer dizer e prossigo com a explicação ou

atividade”. Ele lembra os autores que falam da capacidade dos jovens de hoje em dia para

fazer várias coisas ao mesmo tempo, autores dos quais discorda: “Os jovens podem até

fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não fazem bem nenhuma”. Cita o exemplo

do M..., um aluno do 2º colegial que “passa o dia inteiro na lanhouse e não sabe

sequer copiar e colar um texto no Word. Como diz um autor, o conhecimento

deles é como um lago, extenso e raso, nada é aprofundado, eles nunca saem da

superfície das coisas, muito menos dos textos”.

Acho muito interessante que um professor de Geografia não esteja preocupado apenas

com a parte conceitual de sua disciplina, mas que, ao contrário, considere como parte
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fundamental da aprendizagem dos conceitos geográficos o aprimoramento das habilidades dos

alunos para lerem, compreenderem e produzirem textos.

CONVERSAS SOBRE LEITURA E ESCRITA. Reflexões sobre minhas aulas

A preocupação com a manutenção da ordem se justifica pela necessidade de

organização e cooperação no complexo trabalho que envolve leitura e produção de texto.

Definitivamente, não é algo passível de ser bem feito em um ambiente conturbado. Por outro

lado, há também certas atividades sugeridas com o fim específico de evitar a desordem

generalizada na sala, atividades que se tornam um meio para outro objetivo, manter os alunos

ocupados. Nesses casos, a atividade fica um pouco esvaziada de seu propósito específico de

trabalhar a linguagem; no entanto, atividades que se prestam a este fim têm de ser

necessariamente mais simples, sob pena de aumentar as possibilidades de dispersão e

desordem que afetam alunos incapazes de se envolver com uma tarefa considerada complexa.

Registro de Reflexão [RR]

21 de fevereiro de 2006 (Terça – residência/ 15h20)

Hoje é terça-feira, não trabalho na escola. Nesses primeiros dias tenho falado muito

de leitura com os alunos, principalmente sobre as especificidades dos textos literários.

Pretendo utilizar bastante com eles o livro didático que adotamos graças à indicação que

fiz no ano passado, porque ele tem uma grande variedade de textos e de atividades que

objetivam aprimorar a leitura e a produção de textos. Também tenho me preocupado

muito com o clima relacional nas turmas, principalmente com a manutenção da ordem.

Quando estou explicando alguma coisa, sempre esclareço que posso ser interrompida a

qualquer instante caso queiram comentar alguma coisa ou fazer perguntas, mas paro de falar

tão somente alguém comece a falar junto comigo, mesmo que em voz bem baixa. (*6)

(*6) [16h02] – Tenho vício de aulas expositivas – tanto gosto de ministrá-las quanto

de assisti-las. Tenho consciência de que os alunos não apreciam ficar muito tempo ouvindo,

mas penso que esta prática e este gosto ficaram entranhados em mim desde a época em que eu

era aluna. Também não me concentro quando estou expondo algum assunto ou dando alguma

orientação e há alunos falando junto comigo. Mesmo quando o barulho não inviabiliza eu

continuar falando, bloqueia minha atenção e interrompe meu raciocínio. Talvez seja uma

limitação com a qual não aprendi a lidar, ou uma característica pessoal com a qual devem se
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acostumar meus alunos. Essa é uma questão importante para mim. [16h05] – 11 de junho de

2006

 Enquanto estão fazendo as atividades, permito que conversem entre si e muitos deles vêm

com frequência me mostrar os cadernos e fazer perguntas. Estou feliz que já tenha

transcorrido uma semana de aula sem que eu tenha gritado nenhuma vez, isso me angustiava

muito no ano passado, principalmente na 6ª série. Isso foi determinante para que eu optasse

por não lecionar para o ensino fundamental este ano. É cada vez mais forte a minha convicção

de que, quanto mais velhos meus alunos, melhor me comunicarei com eles, por isso anseio

tanto chegar ao ensino superior.

Registro de Reflexão [RR]

22 de fevereiro de 2006 (Quarta – sala de aula/ 10h30)

É a aula pós-intervalo no 1ºB. Uma aula apenas. Pretendia começar a usar o livro da

turma, mas foi só o tempo de fazer a chamada e de o professor de Educação Física dar um

recado – o que implicou o envolvimento dos alunos na elaboração de uma lista de

interessados em integrar as turmas de treinamento da escola – para o tempo voar. Levaria

muito tempo até distribuir e depois para recolher os livros, só para os folhearmos por

aproximadamente uns dez minutos. Então resolvi aproveitar o tempo restante para fazer a

eleição do monitor e vice-monitor da sala. Como os alunos ficaram agitados, resolvi passar

alguma coisa na lousa para ocupar o tempo restante. Passei as definições de denotação e

conotação e uma atividade com algumas frases para os alunos identificarem se as palavras

grifadas estavam em sentido denotativo ou conotativo. Passei essa atividade bem simples com

o objetivo claro (para mim) de preencher o tempo e não permitir que a ociosidade levasse a

turma ao caos. Percebi que não tiveram dificuldade, porque logo começaram a me trazer a

atividade pronta e nem me pediram explicações.

22 de fevereiro de 2006 (Quarta – sala de aula/ 11h20)

Estou agora no 1º A. Estávamos fazendo a leitura oral da crônica “Mar”, de Rubem

Braga. Uma aluna estava lendo em voz alta enquanto os demais acompanhavam,

silenciosos, no livro didático. De repente, a inspetora pediu licença e entrou na sala de aula

para dar um recado aos alunos, interrompendo a leitura. Ela pedia para os alunos conservarem
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a escola, que havia sido pintada e limpa durante as férias para bem recebê-los. Chamou a

atenção de todos o fato de que ela repetia constantemente a expressão “a tia” – “a tia pede,

por gentileza... a tia gosta muito de vocês... a tia vai ter que levar para a

diretoria, a tia não gostaria de fazer isso” etc. Agradeceu a atenção e, saindo, os

alunos disseram “tchau, tia”.

INCENTIVAR A LEITURA SEM BIBLIOTECA? E O QUE É MESMO PESQUISAR?

Registro de Observação [RO]

23 de fevereiro de 2006 (Quinta – Reunião de HTPC/ 12h30) (*7)

(*7)– Só começamos a ter reuniões de HTPC após a escolha da nova coordenadora. –

12 de junho de 2006

[...]

Começamos discutindo como orientar os alunos a buscarem livros na “biblioteca”.

Comentou-se que a biblioteca está muito desorganizada, não conta com a colaboração de um

organizador (não há uma pessoa responsável pela biblioteca), como orientar os alunos a fazer

pesquisas? A coordenadora disse que tentaria conseguir um voluntário. Uma professora

sugeriu que fosse um aluno. O assunto ficou em aberto. (*8)

(*8)– Coloquei “biblioteca” entre aspas porque na verdade o que temos é uma pequena

sala, no mesmo corredor em que ficam as salas dos professores, coordenação e direção, com

algumas prateleiras muito próximas e espaço suficiente para apenas uma mesa redonda,

pequena, com pouco espaço para circulação. O mais comum é que a sala fique trancada,

mesmo porque não existe uma catalogação sistemática dos livros do acervo, ainda que

empréstimos sejam realizados e registrados, a mão, em um caderno comum, pelo qual

ninguém se responsabiliza, posto que as devoluções não são sistematicamente cobradas. De

fato, nos últimos meses a biblioteca tem ficado aberta no período da tarde, e um aluno do 1º

A, voluntário, tem tomado conta da sala, procurando organizar os livros com orientação da

coordenadora e registrando as retiradas. Esse aluno, o H..., é muito educado e prestativo, mas

tem sérias dificuldades para ler e escrever. Esse pequeno espaço da biblioteca ainda é usado

como local para reuniões de alunos do grêmio – cuja eleição foi este ano – e para outros
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projetos ligados à alfabetização, períodos em que fica restrito o seu acesso. – 12 de junho de

2006

Em determinado momento, a Paula se dirigiu a mim, dizendo: “Gema, você que tem

experiência com pesquisa, com mestrado, se tiver alguma coisa errada no meu

roteiro, corrige, por favor”. (*9)

(*9) [15h22] – O roteiro descrevia passos para a realização de uma pesquisa, entendida

como a indicação do nome do autor, do livro e identificação do tema do trabalho, para que o

responsável pela biblioteca pudesse fornecer o livro adequado para o aluno. Também trazia

informações sobre como produzir capa, índice e bibliografia. Por isso respondi à Paula que o

aluno devia ser capaz de encontrar por conta própria as fontes de onde coletar informação,

mas para isso a biblioteca devia estar organizada. Na verdade, acredito que me omiti a atender

o seu pedido – corrigir, se necessário, o seu roteiro, pois achei que não seria conveniente.

Quis sugerir que era necessário, para o aluno, mais do que apresentar as referências de um

tema para pedir um livro na biblioteca: ele deveria ser capaz de encontrá-lo, mas não para

fazer cópias do assunto, como costumam ser os trabalhos convencionais (os próprios

professores indicam apenas o tema quando propõem a realização de uma pesquisa, não

indicam passos ou procedimentos que impliquem diversas etapas). [15h29] – 12 de junho de

2006

Eu disse que não tinha olhado com atenção, ainda. Disse também: “Eu acho difícil

orientar o aluno a fazer pesquisa se a biblioteca está tão desorganizada, o aluno

tem de aprender os procedimentos para ele mesmo aprender a encontrar o que

precisa, mas como, se a biblioteca não tem nenhum princípio de organização?”

Uma professora disse que provavelmente os alunos teriam mais interesse se pudessem usar a

biblioteca e a sala de informática.

[...]

A Paula distribuiu, ainda, o seguinte roteiro, apresentado como sugestão (disse que

costumava usar isso com seus alunos). O roteiro não foi discutido na reunião.
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___________________________________________________________________________

O que é, afinal de contas, uma pesquisa?
Como apresentar:
1. Capa do Trabalho (com margem e desenho ou título ilustrado)
(ou uma folha em branco com margem)
2. Contra-capa: deve conter os seguintes dados:

A. Nome da escola (superior da folha)
B. Nome da matéria (superior da folha)
C. Nome do professor (superior da folha)
D. Título do trabalho (no meio-centralizado)
E. Nome, nº e série do aluno (Inferior da folha)
F. Data (Inferior da folha)

3. Índice
4. Páginas do trabalho (numeradas)  - a página do índice não é numerada.
5. Bibliografia
Uma boa forma para começar a apresentação é a transcrição da definição da palavra

principal do título.
Use livros e outros meios: dicionários, enciclopédias, atlas, bibliotecas, telefone,

entrevista, jornais e revistas, locadoras de vídeo, centros culturais, internet (Trabalho feito
manuscrito), fotos, computador (digitar).

6. Conclusão pessoal: (sua opinião - o que aprendeu sobre o trabalho e a relação com
outros fatos da matéria)
___________________________________________________________________________

24 de fevereiro de 2006 (Residência/ 21h)

[...]

Depois que os pais se foram (tinha ocorrido uma reunião de pais), fomos para a sala

dos professores terminar de cumprir o nosso horário. Enquanto eu elaborava uma carta

declaração que me havia sido solicitada pela supervisora de ensino (para a concessão da Bolsa

Mestrado), ouvia alguns comentários dos professores. O professor João, de matemática, dizia

gostar muito de português, e comentava algumas normas da língua: “não se diz através da

carta, mas por intermédio da carta... eu não me incomodo se os alunos corrigem

alguma coisa que escrevo na lousa, muito pelo contrário, até esclareço dúvidas de

português, quando sei, e gosto muito de língua portuguesa”.

01 de março de 2006 [Escola – 13h20] - Reunião de Planejamento

[...] Começou discussão sobre tópico 2 da pauta: análise das ações/projetos trabalhados em

2005- quais deveriam ou não continuar?
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O professor Lucas, de Geografia, disse que faria uma sugestão: “Nossa meta

principal deve ser atacar a principal dificuldade dos alunos, que é a interpretação

de textos. Quaisquer projetos, idealizados pela escola ou propostos pela DE,

devem focalizar essa dificuldade. Deve ser bem debatido o trabalho

interdisciplinar, vamos trabalhar os propostos pela DE, mas focalizando a

dificuldade de leitura dos alunos, pra ver se alcançamos de fato o nosso objetivo,

discutindo coletivamente”.

Beatriz (professora de Língua Portuguesa): “Mas o que vamos fazer de novo? O

que a gente pode trabalhar para melhorar isso, além do que já temos feito? Todo

ano nós diagnosticamos o mesmo problema”. Continua: “Todo o trabalho que eu

faço não aparece como resultado nas provas que avaliam o desempenho dos alunos

no SARESP”.

Lucas: “Eu também me sinto assim, mas o momento de discutirmos é aqui,

como vamos trabalhar de forma complementar, um professor reforçando e

complementando o trabalho do outro?”

O professor fez uma sugestão, dando um exemplo: “Um projeto que trabalhe a

televisão, cada professor trabalhando a sua área de conhecimento, trabalhando

as relações com outras áreas, mas com o mesmo objetivo”.

Os professores estão agitados. Muitos falam ao mesmo tempo.

Eu expus a proposta que a DE fez no ano passado numa reunião na qual estive

presente. Fiz meu relato sobre o projeto Água, procurando desempenhar meu papel de

“multiplicadora”, como dizem.

A Beatriz disse: “A gente tem que ensinar os alunos a escreverem, mas eles

precisam ter conteúdo para escrever, os textos são muito repetitivos”.

Lucas: “Projeto é diferente de sequência didática, quando a gente trabalha

várias atividades articuladas para os alunos produzirem algo como um teatro, um

cartaz ou uma redação no final... tem que ser algo significativo, envolvente”.

Interferi, falando que devemos pensar em alternativas porque como vamos trabalhar,

ensinar o aluno a pesquisar sem ter acesso à biblioteca ou computador... Falei sobre a



17

complexidade do que é pesquisar, para não propormos mais ‘pesquisas’ como ‘faça um

trabalho sobre o tema X’ – disse que isso não é pesquisa.

Lucas: “Eu sugiro que todos nós, ao entregarmos nossos planos de aula no

dia 20/03, tenhamos em mente que etapas vamos desenvolver, como vamos

viabilizar concretamente nosso projeto, que seja o da Água, por exemplo”.

Beatriz: “O que me enjoa é muita teoria e na prática nada. E o coletivo na

realidade também não existe. É sempre esse blá blá blá, mas sempre surge algum

entrave, seja na sala de aula ou na escola...”

A questão sobre a qual estamos tentando chegar a um acordo é quantos e quais

projetos vamos trabalhar.

Diretor: “Na verdade, o que eles querem é papelada, burocracia, relatório

(referindo-se à DE), resultado prático mesmo não é a preocupação deles, se os

alunos estão aprendendo ou se educando. O que eles lá de cima querem é

relatório, papel, dados, pra mostrar pra alguém, sei lá para quem, por isso a gente

acaba entrando nesse esquema”.

Beatriz: “Mas diretor, a gente nunca conseguiu de fato usar a sala de

informática, falta papel, tinta, a bolinha do mouse, educação dos usuários para

manter bem os equipamentos...”

Diretor: “Eu tentei tomar várias providências para viabilizar o uso da sala de

informática, nós tínhamos monitores que foram treinados para isso, mas não

atendiam às orientações. Aí existe a prioridade da Escola da Juventude, que no

final da semana tem que funcionar... o que a gente faz? Até quando vão assistir a

filmes os alunos danificam os computadores [a sala de vídeo e a sala de informática são

a mesma]. A sala acaba tendo que ficar fechada e a gente sempre correndo atrás

do prejuízo”. Continua: “Não sei como, a nossa escola foi escolhida a 3ª melhor da

diretoria de ensino em relação à escola da família. Se vocês vêm aqui no final de

semana, tem pouca coisa, aí eu fico pensando que nas outras escolas não deve ter

nada”.
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02 de março de 2006 – 2º dia da reunião de planejamento

O Lucas comentou que, no Enem, no ano passado, em termos de desempenho nossa

cidade teve como 1ª classificada a escola República Dominicana (aproximadamente 44% de

aproveitamento); a segunda foi o Amadeu Rodrigues Norte (aproximadamente 43%) e a

terceira foi a nossa (cerca de 42%). Entretanto, nenhuma escola da rede estadual alcançou

uma média de 50% de aproveitamento no Enem, todas ficaram abaixo de 50%, segundo o que

informou. O melhor desempenho de escola particular de Arujá foi da Eca (66%). A 4ª

colocada de Arujá ficou com melhor desempenho que a 1ª colocada de Santa Isabel,

município vizinho. As Etes, apesar de serem públicas, tiveram desempenho superior ao de

muitas escolas particulares. Segundo o Lucas, esses dados foram publicados no Diário do

Estado e estão disponíveis na escola, com o diretor.

Lucas: “Não acho que seja um motivo de orgulho para nós, na verdade é um

baixo desempenho para a escola pública estadual como um todo”.

[...]

Coordenadora: “Avisem para os alunos que o acesso à biblioteca é fora do

horário da aula e, de preferência, forneçam um roteiro para facilitar a pesquisa

do aluno” – Entendi por roteiro, fornecer o nome do livro a ser consultado ou retirado.

DIAGNÓSTICO DO DESEMPENHO DOS ALUNOS. COMO OS RESULTADOS

DESSAS AVALIAÇÕES SÃO CONSIDERADOS NO PLANEJAMENTO?

O seguinte registro mostra que partimos de resultados de desempenho dos alunos para

definirmos os tópicos nos quais apresentam maior dificuldade, com vistas a focalizá-los em

nosso planejamento. Se as habilidades de leitura menos dominadas pelos alunos são

identificadas, por exemplo, no caso da língua portuguesa, por que aparentemente os conteúdos

trabalhados são sempre os mesmos, com foco para os aspectos gramaticais?

03 de março de 2006 – Escola – 3º dia de planejamento

[...]
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Ao chegar na sala de reuniões, os professores estavam divididos em dois grupos: um

para analisar as provas do SARESP de matemática e outro para analisar as provas do

SARESP de leitura (questões objetivas). Havia exemplares das provas para serem analisados e

a coordenadora distribuiu planilhas que especificavam as habilidades focalizadas em cada

questão e as porcentagens de acertos dos alunos. Tínhamos de marcar as questões em que os

alunos tiveram porcentagem de acerto abaixo de 50% e discriminar as habilidades menos

dominadas, a fim de as trabalharmos melhor no decorrer do ano. Tudo isso para que as

dificuldades dos alunos, diagnosticadas por meio do SARESP, fossem contempladas em

nosso planejamento.

Aos poucos, o clima foi ficando descontraído e os assuntos diversificados. A

coordenadora não estava mais na sala e nossa tarefa era muito simples, não exigindo

concentração ou reflexão mais aprofundada. Não conseguimos elaborar nossos planos de

ensino coletivamente – essa é uma tarefa que os professores preferem fazer sozinhos, pois o

procedimento mais adotado para isso é copiar ou fazer pequenas adaptações no plano de

ensino do ano anterior.

06 de março de 2006 [Escola: sala de aula (1º C) - 07h30]

A aluna V... veio me perguntar o que é um resumo, logo que entrei na sala. Ela disse:

“Resumo é para grifar as partes mais importantes ou para dizer o que entendeu

do texto?” Perguntei-lhe se era um resumo oral ou escrito, ela disse que era escrito.

Expliquei-lhe que poderia fazer a leitura grifando as partes mais importantes e, depois,

fundamentar-se nelas para organizar o que entendeu do texto e escrever o resumo com suas

próprias palavras. Ela disse: “Ah, então não é cópia”. Eu concordei e perguntei por quê.

Ela disse que tinham que entregar um trabalho de Geografia sobre Cuba e que alguns colegas

tinham recortado trechos da Internet e imprimido sem escrever o que haviam entendido.

Chamei a aluna e perguntei quais tinham sido as orientações do professor para a elaboração

do resumo, se ele havia passado um texto ou coisa assim. Ela disse que ele pediu para

pesquisar informações sobre Cuba na Internet, como vive a população, aspectos positivos e

negativos etc. Ao que parece, não foi explicitado o sentido de “pesquisar”, o professor talvez

apenas quisesse que os alunos buscassem e lessem informações sobre Cuba. A aluna disse que

não gostava de copiar, por isso fez uma síntese com suas palavras.
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[...]

Agora estou no 2º colegial. Faço uma breve retomada do que discutimos na última

aula e, como os alunos apenas começaram a fazer o estudo do texto que lemos (conto “A

carteira”, de Machado de Assis, que se encontra no livro didático da turma), proponho que

continuem a atividade. Enquanto lia o texto com os alunos, oralmente, ia fazendo várias

pausas para comentar o drama vivenciado pelo personagem e ia auxiliando a turma a

“amarrar” as partes do texto, num esforço de contribuir para a sua compreensão. Como já

trabalhei com esta turma no ano passado, sei que muitos deles têm grandes dificuldades para

compreender o que leem. Agora me pergunto: é um texto literário, de relativa complexidade,

afinal é um conto de Machado de Assis; estamos no pilar da magia, em que o foco deveria ser

a fruição estética, o prazer... imagino os alunos sentados em círculo, ou em dois grupos,

conversando e trocando impressões sobre a leitura. Ao invés disso, eles estão respondendo

questões que focalizam os elementos constitutivos da narrativa: narrador, personagens,

enredo, espaço, tempo. São questões pertinentes e importantes, mas será essa a abordagem

mais apropriada?

[...]

Retornando para o 2º colegial, os alunos continuam a atividade. Alguns alunos, na

verdade. É uma atividade chata para a maioria deles, então se dispersam, conversam... São

oito questões, não tenho como exigir que façam rapidamente, mas não posso fingir não

perceber que a maioria não está fazendo. Ameaço: “na próxima aula, olharei todos os

cadernos e vou registrar no diário quem fez e quem não fez a atividade, valendo ponto de

participação”. Sei que é uma estratégia batida e inócua. Além disso, principalmente no início

do ano, não tem praticamente nenhum poder de convencimento sobre os alunos. Percorro a

sala, poucos alunos fazem perguntas (exceto o E..., que me consulta constantemente).

Pergunto se precisam de ajuda, mas não se manifestam, não estão interessados. Penso que

devo planejar uma proposta de atividade ou trabalho com outro conto de Machado de Assis,

talvez o “Pai contra mãe”... Algumas questões objetivas (como as do SARESP, de múltipla

escolha) e uma questão dissertativa. Ou quem sabe um debate, um júri simulado...

[posteriormente, não cheguei a propor nada nesse sentido para os alunos].

08 de março de 2006 [Escola – intervalo – sala dos professores (9h40)]

[...]



21

Penso agora em outro assunto. Apesar de o livro didático adotado para o ensino médio

ser, na minha avaliação, muito bom (inclusive fui eu quem o indicou no ano passado), tenho

me valido da comodidade de usar o livro – já que o governo enviou exemplares para todos os

alunos – pois assim não preciso xerocar, digitar, ou procurar outros textos e atividades para

trabalhar com os alunos. Tenho apenas o trabalho de ler e selecionar os textos e atividades que

considero mais interessantes e apropriadas. Mas penso que devo tomar cuidado para que esse

procedimento não se torne monótono demais.

O aluno P..., do 1º A, tem muita dificuldade até para questões bem simples de

compreensão do texto, como identificar e localizar uma informação explícita. Outro dia,

apesar disso, ofereceu-se para ler em voz alta um trecho de uma crônica. Sua dificuldade

como leitor compreensivo refletiu-se no modo como fez a leitura oral – lembrando algumas

crianças quando estão sendo alfabetizadas, silabando, com diversas pausas e hesitações. Não

admira que tenha dificuldade de compreensão, se gasta tanto tempo até para decifrar uma

simples frase.

09 de março de 2006 [Escola – sala de aula – 2º A (8h30)]

Acabei de orientar os alunos a desenvolverem a escrita de um conto, que consiste em

reescrever o episódio que lemos no conto “A carteira”, de Machado de Assis, mudando o

personagem principal e, portanto, o foco da narrativa. Eles estão escrevendo. Volto às minhas

reflexões.

[...]

O Lucas me dizia que os alunos não gostam de leitura porque a associam muito com a escola

e, consequentemente, com obrigação. Ele dizia que era preciso trabalhar leitura de um modo

mais prazeroso, embora não soubesse como fazê-lo. Ponderou, ainda, que nem sempre a

influência da família era tão determinante, ou melhor, não poderíamos esperar ou contar com

a participação da família na constituição de alunos interessados pela leitura, porque as

famílias têm perfis muito diferenciados. Ele atribuiu, enfim, maior responsabilidade à escola.

Lembrei-me do texto de uma autora sobre a recuperação lúdica do processo de letramento

emergente que devia dar-se na escola, no início da escolarização (educação infantil e séries

iniciais do ensino fundamental), a fim de suprir as lacunas decorrentes de uma pequena

imersão no mundo letrado desde o nascimento, em função de uma contribuição pouco

significativa da família.
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Lucas: “O problema vem lá do começo da escola, minha noiva é professora

de 1ª a 4ª série e sempre conversamos a respeito desse assunto, já que ela é

formada em Letras. Quando os alunos chegam para nós, na 5ª série, é preciso

fazer alguma coisa, não se justifica ficar jogando a culpa sempre para uma

instância que não nos compete, mas o aluno precisa ter um envolvimento

diferenciado com a leitura desde o início da escolarização, a leitura precisa ser

um prazer e não uma obrigação”. Ele falou isso sugerindo que eu ampliasse minha

reflexão sobre as práticas que envolvem leitura e escrita para todo o ensino fundamental.

10h10 – Escola – sala de aula (1º A)

Durante o intervalo, o Lucas me disse ter começado a ler o meu projeto e me

perguntou porque eu escrevia na primeira pessoa do plural – “nossa pesquisa” – ao que

respondi que era um modo de tornar a linguagem mais impessoal e mais acadêmica, em

virtude do gênero do texto e do contexto no qual o apresentei: processo seletivo para

doutorado. Ele me mostrou um livro de Júlio Groppa Aquino, que estava lendo, e comentou

que gostava muito da maneira como ele escreve. Criticou o autor Içami Tiba que, na sua

opinião, não apresenta o menor rigor científico, assemelhando-se mais a um livro de auto-

ajuda – “Ele se vende, se promove”. O livro de Aquino, ao qual o Lucas se referiu, é

Confrontos em sala de aula. Uma leitura institucional da relação professor-aluno (da Summus

editorial).

09 de março de 2006 – Reunião de HTPC

[...]

Haveria um concurso de redação para o Ensino Médio, cujo tema era “Pena de morte!

Solução?”. O concurso era uma proposta que partiu de uma iniciativa externa à escola. Não

veio nenhuma especificação a respeito do gênero e normas para apresentação do texto. A

CP ficou de ligar para o Lions (instituição promotora do concurso) e pedir mais

especificações.

10 de março de 2006 – Escola – sala de aula – 11h
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Esse é um momento em que os alunos estão respondendo algumas questões de

verificação da compreensão do texto lido na aula anterior. Eu percebo que é uma atividade

chata para alguns alunos. Por outro lado, como eles podem desfrutar da beleza de um texto se

não o compreenderem? Ler por ler pode ser muito interessante, especialmente em se tratando

de um texto literário, mas creio que algum trabalho deve ser feito para que os alunos

compreendam o texto e até consigam inferir suas sutilezas.

É claro que se torna monótono ler e responder questões constantemente. O capítulo

que estamos estudando focaliza o gênero “crônica”, mas há outros capítulos de textos que

enfocam gêneros não-literários.

Hoje, no 1º A e no 1º C, como já havíamos lido e feito o estudo por escrito de duas

crônicas, propus fazermos a leitura da terceira crônica e realizarmos o seu estudo oralmente,

contando com a participação dos alunos. Tentei quebrar um pouco essa sequência de leitura –

questões de compreensão no caderno, para que o estudo do texto, por ser literário, se

assemelhasse mais a uma troca de impressões. Acho que foi bem produtivo, os alunos

participaram, fizeram relatos, riram, fizeram perguntas. O P..., do 1º A, disse que as aulas de

português estavam mais legais, que não gostava de ficar conjugando verbos. E vale lembrar

que o P... é um aluno pouco fluente em leitura e tem dificuldades de compreensão (os textos

lidos e comentados foram “No aeroporto”, de Carlos Drummond de Andrade, e “Pequenas

aprendizagens”, de Jamil Snege).

Penso que é preciso ter sensibilidade para perceber quando os alunos estão ficando

entediados. Uma sequência de leitura e estudo de 4 textos é muito longa e cansativa para eles.

Por isso, as duas últimas crônicas serão apenas lidas e comentadas, criando um repertório

mínimo de contato com o gênero para que eles tenham referências para a produção de seu

primeiro texto, que será uma crônica. Talvez eu deva propor a elaboração de uma coletânea de

crônicas da turma, como um trabalho que possivelmente desperte interesse em virtude da

curiosidade dos alunos em saber experiências vivenciadas pelos colegas. É possível que assim

o trabalho se torne mais significativo [não fiz isso, e, agora, lendo as notas, penso que a

crônica não é um gênero que necessariamente deva partir de episódios verídicos; talvez tenha

pensado isso pelo teor das crônicas que lemos – os autores relatavam e refletiam sobre

passagens significativas de suas vidas].

Agora, nas duas últimas aulas, estou mais cansada, e os alunos também. Estou

entediada de ler e comentar tantas vezes os mesmos textos – tenho 3 primeiros colegiais.
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Na hora do intervalo, a Ivone falava das carências da nossa escola: “nós não temos

biblioteca, aquela salinha tem uma mesa só que mal acomoda duas pessoas, não

tem registro ou cadastro dos livros, as salas de aula não têm cortinas, até o

nosso café, por ralinho que seja, nós temos que pagar, assim não dá pra ficar

motivado”.

[...]

Disseram-me que o 1º B era uma sala bem fraca de desempenho – se não me engano,

foi o Lucas que falou. De fato, enquanto tomo essas notas, fico impaciente com as dúvidas de

tantos alunos que me fazem perguntas tão simples a respeito do texto, que me dá vontade de

responder logo ao invés de induzi-los a perceber/ encontrar a resposta – a intenção é fazê-los

pensar, e não dar as respostas. O 1º A foi a turma que melhor percebeu as entrelinhas desse

texto (“Professores de inglês”, de Cecília Meireles). Se eu não tomar muito cuidado, vou

acabar prejudicando essa turma (1º B), tanto por causa do horário (2 vezes por semana – 5ª e

6ª - são as duas últimas aulas, quando já estamos bastante cansados – eles e eu), quanto pelas

dificuldades que eles apresentam.

13 de março de 2006 – Escola – sala de aula (1º C) – 8h10

Hoje tenho duas aulas no 1º C. Gastamos mais de uma aula lendo uma crônica:

“Pequenas aprendizagens”, de Jamil Snege. Foi a quarta de uma série de 4 crônicas lidas,

comentadas, estudadas. Agora propus a produção de uma crônica pelos alunos, escrevendo na

lousa as seguintes orientações:

Prática de escrita

a) Reflita sobre eventos interessantes de sua vida e liste alguns que podem ser

assunto da sua crônica;

b) Escolha um desses eventos e escreva a primeira versão do seu texto;

c) Leia-o com muita atenção, fazendo as modificações necessárias;

d) Leia o texto de um colega, faça sugestões; proponha que um colega leia o

seu texto e, se julgar necessário ou produtivo, aceite as sugestões;

e) O evento pode ser triste, engraçado, crítico, reflexivo etc.
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Disse a eles que na aula seguinte (que será depois de amanhã) quero vistar os

rascunhos já revisados por eles. Solicitei também que tragam uma folha de almaço.

Recolherei as primeiras produções escritas dessa turma e selecionarei algumas para

realizarmos atividades de reescrita [não fiz]. Se for possível utilizarmos a sala de aula de

informática, talvez possamos compor uma coletânea de crônicas da sala [outra coisa que não

fizemos].

[...]

Um aluno veio me mostrar o seu texto, relatando a história de um jovem “apaixonado”

que teve um fim trágico porque sua paixão eram as drogas. Perguntei a ele por que motivo

não quis relatar um evento de sua vida. Ele disse que escreveu essa história porque a ouviu no

rádio. Ressaltei a importância de seu texto, mas enfatizei que a reflexão deveria ser sobre um

fato de sua vida, para que o texto fosse original – “não quero que você escreva uma

história que você já ouviu e apenas a reproduza; se essa história foi tão marcante

pra você, relate-a e expresse as impressões e reflexões que suscitou em você”.

Indo para o 2º A, descobri que tinham mudado a turma de sala e eu ainda não havia

sido informada. Prosseguimos com a atividade de produção de um conto, para a qual reservei

as duas aulas. Algumas alunas pedem sugestões, orientações, fazem perguntas... a maioria já

está com o rascunho pronto, mas não dedica atenção ou tempo para revisar/ reescrever o texto.

Poucos alunos estão iniciando a primeira versão hoje. O J..., considerado o melhor aluno da

turma, trabalha sobre duas versões para produzir a versão final.

[...]

Estou agora no 1º A, são 10h55. Passei a mesma proposta de produção escrita que

propus no 1º C, com alguns acréscimos que sinalizei no diário de campo com anotações a

lápis sobre o que já havia registrado. Fiz alguns acréscimos pensando nas dúvidas que os

alunos do 1º C apresentaram. Hoje, a atividade pode ser apenas iniciada, pois temos só uma

aula – pensei em trazer uma crônica para ser ouvida pelos primeiros colegiais, de um cd com

algumas narrações. Segue a proposta de texto com os acréscimos sinalizados com grifo:

Prática de escrita

a) Reflita sobre eventos interessantes de sua vida e liste alguns que podem ser

assunto da sua crônica;

b) Escolha um desses eventos e escreva a primeira versão do seu texto no

caderno;
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c) Revise o seu texto, lendo-o (Leia-o) com muita atenção, fazendo as

modificações necessárias;

d) Leia o texto de um colega e faça sugestões; proponha que um colega leia o

seu texto e, se julgar necessário ou produtivo, aceite as sugestões,

melhorando o seu texto;

e) O evento pode ser triste, engraçado, crítico, reflexivo, poético etc.

f) Escreva o texto em prosa;

g) Relembre as características do gênero crônica, estudadas até o momento.

Escola – reunião de HTPC – 17h30

[...]

Cada aluno trouxe uma quantidade de lixo orgânico, que foi recolhido por E... e

depositado no solo, formando um monte de lixo ao qual foi acrescida uma porção de

serragem. Pelo que entendi, os alunos acompanharão a transformação daquele lixo orgânico

em adubo natural.

Estávamos na parte externa da escola, próximos a uma sala de 5ª série de onde

provinha um grande barulho. A professora, cuja voz não reconheci, gritava e dizia a alguns

alunos que seriam os últimos a saírem. Lembrei-me de que uma das minhas primeiras turmas,

quando ingressei no Estado, era uma 5ª série extremamente barulhenta que eu não conseguia

dominar. Lembrei-me da dificuldade que tive, no ano passado, com uma 6ª série, o que me fez

desistir de lecionar para ensino fundamental. Aproximei-me da professora Ivete e comentei

que quintas séries eram terríveis e que eu esperava nunca mais pegá-las. Ela disse: “Eu gosto

das quintas séries, mas é preciso preparar a aula muito bem, é realmente

bastante trabalhoso porque eles precisam ficar ocupados o tempo todo”. Lembrei-

me das aulas de MELP na faculdade, quando a professora questionava os alunos a respeito

das possíveis causas da indisciplina, apontando como hipótese bastante plausível o

desinteresse dos alunos causado por ociosidade ou preparação ineficiente das aulas. Era

possível que minha inexperiência e resistência ao fato de lecionar para o Estado,

especialmente alunos de 5ª série, tenham contribuído para eu me empenhar tão pouco em

“mantê-los sempre ocupados”, pelo menos não com atividades que despertassem o seu

interesse.
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15 de março de 2006 – Escola – sala de aula (1º C) – 8h20

Hoje dedico novamente duas aulas às atividades de escuta (audição da crônica

“Recado ao Senhor 903”, de Rubem Braga, narrada em cd) e finalização da atividade de

escrita de uma crônica pelos alunos. Alguns alunos querem que eu corrija o rascunho, antes de

“passarem a limpo”; recuso-me, dizendo apenas que posso ajudá-los esclarecendo dúvidas e

que lerei integralmente apenas a versão final de seus textos. Recomendo que façam uma

revisão atenta de seus textos, que não tenham pressa, que troquem os textos uns com os outros

e que façam e recebam sugestões para aprimorarem as suas crônicas. Quero incentivá-los a se

dedicarem à tarefa de escrever e de revisar, eles próprios, os seus textos. A atividade de escuta

da crônica narrada em cd foi proposta como exercício de sensibilização, como forma de

praticarem a escuta de textos.

Após algum tempo, passei pelas carteiras vistando os cadernos, pois queria me

assegurar de que os alunos fizessem rascunho da produção escrita. Enfatizei muito a

importância de os alunos revisarem os seus textos e os dos colegas. Apenas 4 alunos não

tinham feito ou iniciado a atividade até que eu passasse vistando os cadernos – H..., T..., D... e

G.... Anotei esse dado no diário de classe e chamei-lhes a atenção, dizendo que a atividade

tinha sido iniciada na aula anterior e que, portanto, deveriam ter pelo menos uma versão

preliminar de seus textos. O H... e o T... vieram pouco depois trazer os seus rascunhos para

serem vistados. Percebo que fazem a atividade rapidamente apenas para dar conta da tarefa,

sem a reflexão implicada pela atividade de escrita.

16 de março de 2006 – Escola – HTPC

[...]

A Flávia [professora de ciências] disse que há alunos na 5ª série que não sabem ler:

“eles sabem copiar, mas ler não. Muitas vezes não conseguem fazer a atividade

porque não sabem ler”.

Após o término da reunião, conversamos por alguns instantes, a CP e eu. No decorrer

da última aula de hoje, a inspetora de alunos entrou em minha sala para fazer algumas

recomendações a respeito de uma excursão que farão amanhã para a Bienal do Livro.

Aproveitando a oportunidade, ela me entregou o seguinte material, enviado pela CP (três

folhas xerocadas):
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HORA DA LEITURA
ÁREA COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

CONSIDERAÇÕES SOBRE LEITURA
Lendo você:

• Aumenta seu vocabulário
• Fixa a ortografia das palavras
• Amplia seus conhecimentos
• Tem uma visão de épocas, costumes e usos
• Conhece diferentes nomes da Literatura Brasileira e mundial
• Valoriza a linguagem escrita e vai reconhecer que escrever não é tão difícil quanto

parece
• Descobre que todas as situações, sentimentos e estados de espíritos podem ser

descritos
• Observa que um trabalho escrito tem sempre uma sequência: início, meio e fim
• Verifica a importância da pontuação

Conclusão: Ler não é obrigação, é necessidade.
• Como ler:
• Preste atenção no nome do autor e no nome do livro para que saiba “o que vai ler” e

“de quem é o que você vai ler”
• Coloque um círculo (lápis) em torno das palavras desconhecidas
• Procure no dicionário as significações das palavras circuladas e anote os significados,

após a primeira leitura.
• Verifique o sentido das palavras no texto
• Sublinhe o nome dos personagens (quando aparecerem pela primeira vez) e as

características físicas e psicológicas das mesmas
• Em uma ficha, anote as páginas que trazem dados sobre a época e região
• Se não entender algum fato, termine toda leitura e releia novamente a obra
• Observe a sequência dos fatos
• Verifique se a narração é feita em 1ª participa da história ou 3ª pessoa (sic), se for

narrador observador
• Anote as páginas dos personagens mais interessantes
• Ao terminar a leitura, procure reconstruir a história (não precisa ser por escrito, basta

que você pense na sequência do enredo)

PCP – PAULA – E.E. PROF. CECÍLIA MEIRELLES

FICHA DE LEITURA            - PCP- PAULA

ORIENTAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO

• NOME DO AUTOR: SOBRENOME (MAIÚSCULO-VÍRGULA) NOME (PONTO)
• NOME DO LIVRO (SUBLINHADO) (PONTO)
• Tradutor se houver (ponto)
• Número da edição, se for da segunda em diante (ponto)
• Localidade da publicação (vírgula)
• Nome da editora (vírgula)
• Data da impressão (ponto)
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Exemplo: LOBATO, Monteiro. Urupês. 11ª edição. São Paulo, Editora Nacional,
2005.

O AUTOR
• Nome completo do autor
• Localidade e data de nascimento
• Localidade e data do falecimento, se for o caso

A OBRA
• Qual o assunto do livro?
• Justifique o título do livro

PERSONAGENS
• Qual é a personagem (ou personagens) (principal ou principais)
• Quais são as personagens secundárias?
a) Há muito diálogo entre as personagens?
b) Ocorre muita descrição (sic)
As personagens são reais? Representam pessoas ou tipos que poderiam existir na vida
real? Todas? Algumas? Quais?

A NARRAÇÃO
• QUEM CONTA A HISTÓRIA?
• Em que pessoa gramatical é contada a história? (1ª ou 3ª pessoa)
• O autor descreve o ambiente? Cita passagens onde ele descreve a natureza. (sic)
• Com que fato começa a história?
• Destaque a apresentação, a complicação, o clímax e a solução da história
• Resuma um episódio interessante da história.

O TEMPO
• Qual é o tempo da história? (dias, meses, ou anos)
• Em que época da história teria ocorrido os fatos do livro?
• Qual o tempo da narração? Passado ou presente?

O ESPAÇO
• Em que lugares ocorrem os fatos da história?

VOCABULÁRIO

• 1- Enumere as palavras desconhecidas por você encontradas na obra e procure o
significado no dicionário.

• 2- Em geral o autor usa palavras desconhecidas ou familiares? Exemplifique.

O LEITOR E A OBRA
1- De que personagem você mais gostou? Por quê?
2- Você gostaria de ser uma personagem do livro? Por quê?
3- Achou interessante a leitura do livro? Justifique.
4- Você gostaria de viver, onde viviam as personagens do livro? Ou passar por uma

situação como a citada no livro?
5- Se você fosse o autor do livro, terminaria a história da mesma maneira que o autor

fez?  Justifique.
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fez?  Justifique.

ESTILO
• Retire do texto frases que você achou interessantes
• Retire imagens que você percebeu.
Obs: A orientação para fazerem uma ficha de leitura pode ser adequada a qualquer obra
lida, o leitor (aluno) deve usar de sua criatividade e explorar toda obra, pois toda história
traz uma mensagem e possibilita a cada leitor descobrir no texto uma fonte de estudo,
constituindo um estilo a redação.

Logo ao entrar na sala para a reunião de HTPC, perguntei à CP se o material que me

havia sido entregue seria discutido no decorrer da reunião. Ela disse que não, era um material

que ela havia dado como suporte para as professoras de leitura e que estava disponibilizando

para as professoras de Português também.

Ao terminar a reunião, ficamos apenas nós duas na sala, e ela me mostrou uma folha

de orientações semelhante (que não me ocorreu pedir no momento), só que específica para o

trabalho de leitura literária. Lembro-me de que um dos itens contemplava a solicitação do

resumo da obra; diante de sua indagação sobre o que eu achava da ficha – CP: “O que você

acha, está certo, Gema?” – eu disse que estava sendo muito discutida essa questão de

pedir resumos de obras literárias, porque isso seria um aspecto dificultador no processo de

envolvimento dos alunos com a leitura, de maneira que desenvolvam um interesse e uma

proficiência satisfatórias em leitura.

Então ela me perguntou: “Então está errado pedir para resumir? Gema, você

vai ser minha orientadora, porque você está fazendo doutorado e eu ainda vou

fazer mestrado... eu não quero orientar errado as professoras de leitura. Você

não poderia, dentro da sua pesquisa, fazer orientações aos professores?”

Fiquei meio sem jeito, porque, como professora da escola, senti-me tentada a auxiliar

da maneira que me fosse possível, ao menos transmitindo algumas orientações e referências

teóricas ou mesmo encabeçando a elaboração e acompanhamento de projetos junto aos

professores. Por outro lado, isso de certo modo atrapalharia a pesquisa, porque estou no

momento observando e registrando os fatos que considero relevantes, mas não aprendi ainda a

metodologia correta de fazer esses registros. Escrevo espontaneamente, sem critérios ou

procedimentos pré-definidos, esperando que a frequência ao curso da pós – A Etnografia
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aplicada à pesquisa educacional – me subsidie para fazer esse registro da forma mais

sistemática e criteriosa possível.

Expliquei, pois, à CP, que minha interferência deveria ser a mínima possível no

contexto investigado, pelo menos no início da pesquisa, devido ao papel de observadora que

estava exercendo. Disse-lhe que só o fato de os professores saberem que eu desenvolvia uma

pesquisa na escola já era um fator de interferência. Mas prometi disponibilizar para ela o meu

projeto e um texto sobre os modos de ler textos pragmáticos e textos literários [não fiz isso].

Depois percebi minha contradição, pois disse que deveria interferir o mínimo possível e já

oferecia textos para leitura que certamente influenciariam suas concepções e sua atuação

como coordenadora. Percebo que realmente não é fácil colocar-se como observadora

teoricamente distante do contexto no qual se está inserida.

Depois disso, fiquei pensando no que poderia fazer concretamente para mobilizar

alguma ação que favorecesse o interesse e a criação do hábito de leitura nos alunos. Pensei,

olhando para a pequena sala trancada onde se lê na porta “Biblioteca” – “Impossível sem uma

biblioteca na escola, uma que tenha espaço físico e recursos humanos para funcionar de fato”.

A escola tem apenas seis salas de aula e uma sala que, a despeito de alocar computadores, só

nos finais de semana funciona como laboratório de informática. Caminhei um pouco pelo

pátio (vazio, porque os alunos do turno da tarde estavam em aula), tentando visualizar um

espaço onde pudesse ser construída uma biblioteca, sem nem mesmo saber se isso era

possível. Dirigi-me, então, à secretaria, para assinar o ponto e ir embora, mas o diretor estava

lá e me ocorreu chamá-lo para conversarmos um pouco, convite que ele aceitou prontamente.

Chamei-o até o pátio e pedi que me esclarecesse uma dúvida: “É possível, do ponto

de vista físico e legal ou burocrático, construir na escola um espaço que possa

funcionar como biblioteca?” Ele me disse que era um processo bastante delicado, que

envolvia a destinação de fundos do FDE (não lembro se é isso mesmo), atendendo a uma

solicitação pautada em um projeto muito bem elaborado pela escola, justificando a absoluta

necessidade de uma obra desse porte. Além disso, um engenheiro deveria avaliar a estrutura e

potencialidades do prédio, aprovando ou não, de acordo com as possibilidades, qualquer obra

de ampliação da escola. No nosso caso, há o agravante de a escola ser situada num espaço

extremamente acidentado, um morro.

Relatei minha preocupação com a falta de uma biblioteca na escola. Ele disse que

tinha a intenção de transferir os computadores da sala de informática – que ficam no último

andar da escola (descendo) – para a sala 6, a maior da escola, que fica no mesmo patamar da
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sala dos professores, coordenação, direção e secretaria. Só para essa transferência, o diretor

disse ter feito um levantamento não oficial que indicava a necessidade de aproximadamente

uns mil e quinhentos reais; pelas vias legais e burocráticas, que envolvem licitações e

destinação de verbas, esse valor chegaria a uns três mil reais. Por ser uma sala maior, este

espaço poderia integrar a sala de informática e a biblioteca. Achei que essa seria uma solução

muito interessante, mas os entraves a serem superados para a consecução deste plano são

muitos. O diretor lembrou que qualquer coisa que se queira fazer na escola, por mínima que

seja, passa por demoradas etapas burocráticas. Afirmou: “Reformas só acontecem de

modo rápido e eficiente quando existe algum interesse político envolvido” –

lembrou exemplificando o caso de uma escola em Santa Isabel (município vizinho), que

conseguiu muitos recursos graças à ação de um certo deputado.

Como não bastassem os problemas de ordem financeira e de espaço físico, há também

o de recursos humanos. Para uma biblioteca e uma sala de informática funcionarem de fato na

escola, são necessárias pessoas que organizem o acervo e o empréstimo de livros, que

elaborem um cadastro bem organizado para empréstimos, que orientem os alunos nas

atividades de pesquisa, que fiscalizem como são usados os computadores – que requerem

manutenção constante devido a maus usos e danos ocasionados por alunos. É preciso

disponibilizar um acesso dos alunos à biblioteca e à sala de informática, mas isso precisa ser

monitorado e bem organizado.

O diretor se mostra muito interessado em resolver os problemas da escola, mas ao

mesmo tempo diz-se extremamente desanimado, por muitas vezes; ele mesmo se dispõe a

fazer reparos, consertos e pinturas na escola, conforme já tive oportunidade de observar. Mas

nossa escola é pequena e não dispõe de muitos recursos. A comunidade também não parece

muito participativa, ou então as festas não são bem planejadas (refiro-me às festas porque, nas

reuniões, o comparecimento de pais costuma ser muito pequeno, e as festas também são

pouco frequentadas pela comunidade externa).

17 de março de 2006 – Escola

Poucos alunos compareceram à aula devido a um passeio programado para a Bienal do

Livro. Aproveitei para coletar alguns dados com os alunos presentes, entrevistando-os ou

propondo um questionário. Registrarei os dados coletados com os alunos num momento

posterior.
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Entrevista realizada com os alunos dos primeiros colegiais [17/03/06]

Comentário (registro ampliado): Era uma sexta-feira. Eu tinha duas aulas no 1ª A, uma no

1º C e duas no 1º B. Quando verifiquei que havia poucos alunos, comecei a conversar com

eles e, percebendo a necessidade de registrar o que diziam a respeito da escola, das aulas e dos

professores, disse que ia entrevistá-los. Como eram poucos, sentaram-se próximos a mim e

comecei a fazer as perguntas oralmente, escrevendo em folhas avulsas o que iam

respondendo. Era mais propriamente uma conversa, já que uns intervinham nas respostas dos

outros, concordando, discordando, complementando; e eu também complementava as

questões, p.ex.: quando eu perguntei o que gostavam de fazer, conforme respondiam – “ouvir

música”, “ver televisão”, eu perguntava “que tipo de música?”, “assistir o quê?”. Dessa

forma, uns ouviam as respostas dos outros. Suas expressões denotavam satisfação, não sei se

por estarem sendo ouvidos, ou por não terem de fazer atividades. Apenas no 1º C, como eu

tinha só uma aula, propus as questões por escrito (ditei-as), esclarecendo que se tratava de

uma entrevista. O pouco tempo não nos permitiria conversar sobre as questões propostas,

como fiz nas outras duas salas. Assim, suas respostas foram particularizadas, pois não

conversaram entre si e também não conversaram comigo.

Total de alunos entrevistados: 31 estudantes da 1ª série do ensino médio (3 turmas)

Sexo masculino: 14
Sexo feminino: 17

Matéria favorita:

Matemática: 9
Ed. Física: 7
Biologia: 5
Artes: 5
Português: 3
Geografia: 3
Química: 3
História: 2
Física: 1
Filosofia: 1

Matéria que menos gosta:

Matemática: 10
História: 8
Inglês: 7
Português: 3
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Física: 3
Geografia: 2
Artes: 2
Ed. Física: 1
Química: 1

20 de março de 2006 – Escola – 7h

Estou na 1ª aula no 1º C, comecei apagando a lousa que estava totalmente preenchida

com um texto de História.

Fiz a chamada e anotei na lousa a seguinte proposta de trabalho:

Trabalho:

1. Selecionar uma crônica em jornal ou revista;

2. Recortá-la ou xerocá-la, tomando o cuidado de registrar a fonte (nome da

revista ou jornal, nome do autor, data de publicação);

3. Escrever um pequeno texto comentando a crônica: qual o seu tema,

características que justificam classificar o texto como crônica, tipo ou tom

da linguagem empregada, suas impressões sobre a leitura etc.

Estrutura do trabalho:

Capa: Nome da escola, disciplina, nome da professora, seu nome, número e

série, data de entrega;

1 folha em branco;

1 folha com a cópia do texto (xerox ou recorte colado);

1 folha com seu comentário escrito.

Levei uma aula explicando como fazer o trabalho, como encontrar o texto, como

apresentar o trabalho. Depois, passei a um tópico de reflexão sobre a língua – as enumerações

e o emprego do verbo haver nos textos lidos e estudados (p. 18 e 19 do livro). Li com eles,

expliquei-lhes, deixei-os livres para se sentarem juntos caso desejassem refletir em conjunto.

Faltando poucos minutos para o final da aula, percebo que a maioria está conversando ou

ocupando seu tempo em primeiro copiar as orientações (sobre o trabalho) e as atividades (do

livro).
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(...)

Agora no 2º A – Os alunos acabaram de fazer uma prova de Matemática, cujos

exercícios encontrei escritos na lousa. Reservei a primeira aula para a finalização da atividade

iniciada na aula anterior (reflexão sobre o sentido e as formas de expressão do pretérito-mais-

que-perfeito. Fiz uma retomada da matéria explicada e orientei novamente a realização da

atividade).

(...)

No 1º A, passo a mesma proposta de trabalho que passei no 1º C, mas esclarecendo

alguns tópicos. Na lousa, ficou assim:

Trabalho (os 3 itens antes especificados)

Forma de apresentação: manuscrito, com caneta azul ou preta, letra legível,

em folhas de sulfite com margens de 2cm.

Estrutura: (os mesmos itens)

23 de março de 2006 – Escola – 10h15

Hoje, no 2º A, lemos um conto de Cristóvão Tezza – “A primeira noite de liberdade”

(do livro didático). Eu li em voz alta e fazia pausas para comentar o texto com os alunos, que

timidamente participavam, mas para mim foi um progresso em se tratando de uma sala onde

os alunos colaboram pouco nas discussões orais. Propus que levantassem hipóteses sobre o

texto com base em seu título; alguns disseram – “alguém que fugiu do presídio ou cumpriu

pena”, “um filho rebelde que foge de casa para se divertir”. Expliquei que levantar hipóteses

antes da leitura ajuda a preparar a sua recepção, pois aciona rede de expectativas que podem

ou não se confirmar conforme avança a leitura.

Uma vez que neste texto o narrador vai desvelando paulatinamente um mistério, nas

pausas que fazia ia verificando se os alunos iam desvendando o que se passava. A A... e o R...

sugeriram, acertadamente, que deveria ser um velório, e que possivelmente estavam

escondendo o menino daquela situação. Foi uma aula em que os alunos acompanharam bem a

leitura, tanto quanto me foi possível verificar.

No 1º A, propus as atividades do livro sobre enumerações e emprego do verbo haver

(p. 18-19), mas não pedi que copiassem as atividades, como fiz no 1º C, pois percebi que eles

levaram tempo demais copiando. Então fiz uma síntese na lousa, esquematizando como as

atividades deveriam ser realizadas. Na lousa, ficou assim:
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Pág. 18-19

1) Enumerações                                         A – Mar:

Localizar um exemplo em cada texto        B – Professores de Inglês:

                                                                               C – No aeroporto:

2) Verbo haver: Observando os exemplos fornecidos no livro, escreva, com

suas palavras, uma regra sobre o funcionamento do verbo haver em nossa língua.

REGRA:

3) Completar as frases da p.19 com a forma correta do verbo haver,

obedecendo à regra que você formulou com base na observação dos exemplos da

p. 18.

Li com eles e expliquei o que estava propondo. Em seguida, eles começaram a fazer as

atividades (vale esclarecer que o esquema que elaborei na lousa tinha como objetivo, no meu

ponto de vista, traduzir numa forma mais acessível e compreensível o que pediam os

enunciados das atividades, mais longos).

(...)

No 1º B, passei à proposta de produção de texto, a respeito da crônica (a mesma que

havia proposto para as outras turmas). Ao item c, de revisão, acrescentei a seguinte

orientação: “... modificações necessárias (corrija erros, risque trechos confusos ou

repetitivos, reescreva passagens, acrescente outras etc.)”

(...)

Enquanto os alunos do 1º B começavam a fazer a sua atividade, depois que os orientei,

resolvi pegar os textos dos alunos do 1º A e começar a “corrigi-los”. Logo que li o primeiro

texto, percebi que a aluna não tinha feito uma crônica e escrevi algumas observações em seu

texto. Ela também não tinha relatado um evento em primeira pessoa, tendo elaborado uma

história de uma personagem fictícia, em 3ª pessoa, uma história bem banal. Mas não havia

muito do que costumamos chamar de “erros de português”. Fiquei com dúvidas quanto ao

procedimento que adotaria para atribuir uma nota. Lembrei que deveria estabelecer critérios.

Isso devia ter sido feito antes de eu fazer a proposta às outras turmas, pois assim eu os teria

orientado para observar os critérios que eu adotaria para avaliar os seus textos. Tarde demais

para as outras turmas... só agora que me deparo com a tarefa de avaliar é que pensei nisso.
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Interrompi a leitura dos textos e comecei a elaborar uma matriz de avaliação, que ficou

assim:

Critérios para a avaliação do texto e atribuição de nota:
0 0,5 1,0 1,5 2,0

1) Adequação à proposta/ ao gênero

2) Estrutura do texto (sequência, coesão, coerência, organização dos parágrafos)

3) Gramática, ortografia, vocabulário

4) Criatividade, originalidade

Foi exatamente desta forma que escrevi na lousa. Para o 1º C, expliquei então como

suas produções seriam avaliadas. Na matriz que havia elaborado no rascunho, havia escrito,

no item 3, “adequação à norma (aspectos gramaticais/ ortografia/ linguagem)”. Mudei no

momento de passar na lousa tentando ser mais clara com os alunos.

27 de março de 2006 – HTPC

[...]

Para mim, a PCP ofereceu uma programação do Grupo de Teatro Ria, com direção de

José Paulo Rosa, com o seguinte repertório: Auto da Barca do Inferno, A rosa do povo, Dom

Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Alienista, Memórias de um Sargento de

Milícias, Sagarana e Caieiro em Pessoa. Apesar de todos concordarem que é uma atividade

muito interessante e enriquecedora para os alunos, ninguém se dispôs a organizar e tomar as

providências para viabilizá-la – a começar por mim, que disse: “Tenho muitas restrições de

horários e não gosto de sair da escola com os alunos”. A PCP disse que a Beatriz (a outra

professora de português) também não gosta. PCP, para mim: “Mas se outros professores

quiserem levar, tudo bem?” – Eu: “Claro, nada impede, muito interessante”.

HTPC – 12h30 (Obs.: Registros importantes a serem feitos sobre esse dia)

[...]

Estavam presentes: a PCP, Flávia, Lucas, Fátima, Angélica e a professora de Ed.

Física (cujo nome não me lembro agora). A PCP sugeriu que eu lesse o comunicado a seguir,

a fim de discutirmos em conjunto:
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__________________________________________________________________________

[Brasão do Estado de São Paulo]
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE JACAREÍ

COMUNICADO

O Dirigente Regional de Ensino informa que os Projetos de Apoio e Implementação
do Currículo / 2006, poderão ser elaborados pelas Unidades Escolares, com o objetivo de
receber recursos para a aplicação dos mesmos.

Haverá uma Videoconferência de orientação para digitação do Projeto em Tela na
Rede do Saber, em data ainda a ser divulgada. Os Projetos deverão ser elaborados visando
sanar as dificuldades dos alunos verificadas no SARESP.

Os Projetos em desacordo com o SARESP não serão homologados, deverão
contemplar o desenvolvimento de Habilidades e Competências dos alunos durante as aulas,
não devendo ficar reduzidos a meros eventos pontuais.

As escolas poderão inscrever quantos Projetos quiserem, desde que tenham custo
inferior a R$ 3.500,00 e não contemplem aquisição de materiais permanentes.

Os objetivos dos Projetos deverão ser devidamente explicados e fundamentados nos
indicadores das dificuldades/ necessidades concretas dos alunos.

Serão selecionados dez (10) projetos na D.E., sendo um por escola*. As “Escolas em
Tempo Integral” poderão inscrever quantos Projetos acharem necessário, para o bom
desenvolvimento das Oficinas Curriculares.

Qualquer dúvida, entrar em contato com a Supervisora W... ou ATP S....

* Os projetos que já estão em desenvolvimento não passarão pela seleção.

Jacareí, 04 de abril de 2006

_______________________________
L...

Dirigente Regional de Ensino
___________________________________________________________________________

07 de abril de 2006 – 1º A – 9h20

Acabei de aplicar para o 1º A a mesma prova de leitura realizada em novembro do ano

passado, pelo SARESP. Alguns alunos (poucos) perceberam que era algo familiar, chegando

mesmo a identificar a prova como a mesma aplicada no ano anterior. Minha intenção é

comparar os resultados e verificar se há uma mudança significativa quando se trata de uma

avaliação pela qual recebem nota (se prestam mais atenção, se optam mesmo pela alternativa

de “chutar” as respostas etc.). Ao terminarem, dirigi-me à sala e perguntei-lhes, um a um, se

classificavam a prova como fácil, difícil ou média. Os alunos me responderam oralmente, à
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medida que eu falava seus nomes. Esses dados serão organizados depois para análise,

confrontando com os resultados. [não fiz esse levantamento]

1º B – 11h10

Estou agora aplicando a prova no 1º B. O C... me chamou discretamente e disse que já

conhecia aquela prova, que ia ser fácil para ele. Falei-lhe que não se preocupasse em se sentir

privilegiado – senti nele uma atitude de honestidade em querer me advertir das vantagens que

lhe beneficiavam. Ele não estudou nesta escola no ano passado (estudava no Mariano, Jd.

Pinheiro). Estava sentado próximo a mim. Percebi que lia a prova com atenção. Ele ratificou:

“É mesmo a prova do ano passado, igualzinha”. Respondi-lhe que sim e que depois explicaria

por que fazia aquilo. Passados alguns instantes, ocorreu-me perguntar-lhe se na escola de

onde ele veio tinha acontecido uma revisão/ correção da prova junto aos alunos, pois em

nossa escola isso não ocorreu. Ele disse que sim, que sabia as respostas. Pouco depois,

observei uma fisionomia de reflexão em seu rosto, e ele me confirmou: “Tem algumas que

eu não lembro”.

Escrevi na lousa para cada um escrever em seu próprio gabarito sua avaliação da

prova, sem fazer comentários orais ou escritos. A orientação foi apenas escrever D, M ou F

(difícil, médio ou fácil). Vou comparar suas respostas às do 1º A, a fim de observar se a

avaliação solitária evita constrangimentos de manifestar a opinião sobre a prova (que reflete

também o seu grau de dificuldade) perante os colegas, abertamente. [não fiz essa comparação]

Enquanto eu fazia estas anotações, ouvia o C... comentar baixinho (ele estava perto de

mim): “como tem palavra difícil nessa prova”. Perguntou-me o que era “monótono”,

“contraditório”. Pedi-lhe que procurasse entender pelo contexto. Ouvi-o, um pouco depois,

novamente resmungando que não se lembrava de tudo, que havia palavras difíceis. Ao final,

foi o penúltimo aluno a entregar a prova e classificou-a como “média” (quanto à dificuldade).

O D..., que tem muitas dificuldades, disse “Eu coloquei ‘médio’, mas achei difícil”.

Residência – 21h20

[...]

Antes, porém, começarei relatando a sequência de assuntos mais relevantes tratados na

reunião de HTPC. Conforme registrei antes, a coordenadora me estendeu um comunicado da

Diretoria de Ensino e pediu que eu lesse oralmente. Tratava-se de orientações quanto à
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elaboração de um ou mais projetos com vistas a sanar as dificuldades dos alunos

diagnosticadas no SARESP. Com base nesse levantamento, que já iniciamos na semana de

planejamento (apenas a parte de leitura; resta fazer a de redação e, quanto à parte de

matemática, não sei o que foi feito), devemos elaborar o projeto e digitá-lo em Tela na Rede

do Saber, segundo orientações que serão fornecidas por meio de videoconferência, em data

ainda a ser marcada. Apenas 10 projetos (sendo um por escola) de toda a diretoria de ensino

de Jacareí serão selecionados para receberem uma verba de implementação do projeto no

valor de até 3.500 reais (dinheiro este que não pode ser gasto com material permanente).

Enquanto eu lia, discutíamos com o que poderia ser gasta esta verba: papel, disquetes,

cartuchos para impressora, cd’s, xerox (prestação de serviços) etc. Sugeri que o projeto fosse

desenvolvido de modo a utilizarmos sistematicamente a sala de informática para leitura e

produção de textos em diversas áreas, atividades de pesquisa, consulta aos cd rooms de que

dispõe a escola etc. Todos pareceram concordar. Alguém lembrou que ainda não tínhamos

elaborado o Projeto Água. O Lucas e eu dissemos que este podia ser um tema gerador. E não

podíamos perder de vista que a finalidade maior do projeto deveria ser sanar as dificuldades

dos alunos diagnosticadas no SARESP. Ou seja, antes de mais nada é preciso concluir esse

diagnóstico, que não sei a quantas anda. Pensei que a parte de leitura estava concluída, mas

hoje tive acesso aos dados de divulgação do desempenho do SARESP, publicados no site da

educação (acesso que só foi possível devido ao favor que a PCP me fez de me informar a

senha de acesso da escola, para que eu pudesse acessar em casa), e verifiquei que não

sistematizamos as dificuldades mais relevantes dos alunos no quesito “redação”, que já estão

disponíveis.

Começamos a discutir como elaboraríamos o projeto. Em HTPC? Quando? Não há

ocasião em que todos os professores (ou pelo menos a maioria deles) estejam reunidos. O

Lucas propôs que ele ou eu escrevesse uma versão preliminar do projeto e que este fosse

submetido à discussão em algumas reuniões de HTPC, de modo a ser complementado,

alterado etc. É certo o que o Lucas afirma no sentido de que dificilmente (para não dizer

nunca) elaboraremos um projeto coletivo na dependência de que todos estejam reunidos (isso

tem sido mesmo inviável, pois a maioria dos professores trabalha em mais de uma escola).

Ainda assim, não me ofereci para escrever essa versão preliminar (temo não dar conta de

assumir mais atividades do que as que tenho realizado até o momento). Eu mesma, ao sugerir

que utilizássemos a sala de informática como espaço privilegiado de integração entre as

diversas áreas, devo admitir que, em dezoito meses atuando nesta escola, jamais levei os

alunos para realizar qualquer atividade que envolvesse os computadores (seja por comodismo,
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por medo de ser responsabilizada por algum dano sofrido pelos equipamentos, seja por

dificuldades de acesso da própria escola, sei lá). Também não me neguei, esta questão

permaneceu em aberto, mesmo porque ainda não foi marcada a data da VC que dará as

orientações. Todos concordaram que, para ser selecionado dentro de um total de 76 escolas

(acho que é este o número), deveria ser um projeto muito bem feito, detalhado e

fundamentado (a despeito de ainda não sabermos os tópicos específicos que este projeto deve

contemplar).

11 de abril de 2006 – Residência 15h

[...]

Ontem mesmo, no 2° colegial, fiz um trabalho de análise de como aparecem elementos

da narrativa próprios de contos em letras de música trazidas pelos alunos. Para ficar mais

lúdico e interessante, dividi a classe em 6 grupos e pedi que cada grupo trouxesse cópias da

letra selecionada para os colegas e também a música em cd ou fita cassete para

acompanharmos e cantarmos. Apenas dois grupos cumpriram plenamente a tarefa e trouxeram

as músicas. “Eduardo e Mônica” e “Eu nasci há dez mil anos atrás”. Eles cantaram (não

todos), mas de forma bem tímida, quase inaudível. Eu mesma não fui capaz de cantar num

tom mais alto que os animasse a cantar junto comigo. Mas pareceram interessados e até um

pouco mais animados com a música do Raul Seixas (nesta, os meninos cantaram mais).

Quando procedi ao estudo da letra, na lousa, pedindo que anotassem em suas cópias, fui

demonstrando como a música do Raul Seixas aludia a vários episódios da História, apenas

sugeridos, e que necessitavam ser relacionados ao nosso conhecimento prévio, de mundo,

para fazer pleno sentido. Fui dando alguns exemplos, como o massacre de populações

inteiras, na época de Hittler, a crucificação de Cristo etc. Um trecho me sugeria certa dúvida:

“E quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda”. Disse-lhes que achava

ser uma referência ao frio da Rússia que foi a única e última barreira ao avanço de Bonaparte,

que expandia seu domínio sobre o mundo, derrotando enfim o seu exército. Disse-lhes: “acho

que é isso, mas não tenho certeza. Vocês poderiam perguntar ao professor de História para

tirarmos a dúvida (eu sabia que essa matéria era lecionada pela professora C..., mas como já

ouvi algumas reclamações dos alunos – não desta classe – a respeito da professora, fingi não

saber de quem se tratava). Os alunos riram e disseram que a professora deles não sabia de

nada. Sugeri então que pesquisassem ou perguntassem ao Lucas (professor de Geografia), que

era bem possível que ele soubesse explicar melhor do que eu. Os alunos disseram que o Lucas

sim, até poderia explicar para eles, mas a C..., achavam difícil.
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POR QUE OS ALUNOS ERRAM ALGUMAS ATIVIDADES? QUAL A NATUREZA

DAS DÚVIDAS?

13 de abril de 2006 – 2º colegial – 8h15

Os alunos estão fazendo a prova de leitura do SARESP que estou reaplicando

exatamente igual à que eles fizeram em novembro do ano passado. A A... veio me perguntar o

que é “expressão desqualificadora”, que ela precisa identificar numa das alternativas. Como já

tinha combinado que não responderia questões sobre a prova durante a sua realização, limitei-

me a pedir que refletisse sobre a palavra e que a comparasse com sua oposta: “Não posso te

responder, mas pense em qualificadora e desqualificadora, no que diferem?” – Isso eu disse

supondo que sua dúvida fosse quanto a essa palavra, mas ela me perguntou o que é uma

“expressão desqualificadora”. Achei o fato digno de nota porque fico refletindo sobre o tipo

de dificuldade que o aluno apresenta. Se ela errasse ou até acertasse por sorte uma questão

como esta, não imaginaria que sua dúvida seria esta. Fico refletindo sobre quantas vezes,

quando penso estar sendo o mais clara possível, ao explicar alguma coisa, estou sendo

absolutamente ininteligível para tantos alunos. Ainda mais quando se trata de uma turma

como essa, que via de regra dificilmente faz perguntas, principalmente durante as explicações.

Mas as dúvidas aparecem quando estão fazendo as atividades. Preciso estar mais atenta

quanto ao tipo de dúvidas que eles apresentam.

Ontem, quando apliquei a prova no 1º C, mal as distribuí alguns alunos já foram

identificando que se tratava de uma prova que já tinham feito. Pedi que não fizessem

comentários, pois depois lhes explicaria. Hoje, no 2º, já adverti de antemão que a prova não

lhes seria estranha, desconhecida, e que depois esclareceria meus motivos. Acredito que,

talvez por isso, não tenham comentado nada a respeito.

No final da minha aula no 1º A, após concluir as orientações para uma atividade, a

Vanessa, uma boa aluna que inclusive é a monitora da turma, me veio com uma folha de

almaço totalmente escrita e perguntou se poderia ler para a classe o “relatório de História”. Eu

pensei tratar-se de uma atividade e permiti. Quando ela começou a ler o texto, percebi que se

tratava de um texto coletivo, organizado com contribuições de vários alunos da sala, que a

monitora lia para obter aprovação dos colegas (registrada por meio de suas assinaturas) para

apresentar à direção como registro de suas reclamações sobre a professora C..., de História. O

sinal logo bateu e a leitura foi interrompida, mas ouvi reclamações do tipo: “ela não explica a
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matéria, só passa textos na lousa, xinga os alunos”; no “documento” (perguntei para a V...

como tinha sido elaborado: ela disse que recolheu as reclamações dos colegas por escrito e as

organizou naquele relatório; depois de lê-lo para a turma e obter sua aprovação,

encaminhariam à direção para que fossem tomadas providências) os alunos faziam sugestões

do tipo de atividade que gostariam de fazer – debates, discussões, leituras – e relatavam

que ela exigia respeito e dava lições de moral sem respeitar os alunos. O T... me disse:

“Professora, ela gritou em cima de mim – ‘Seu idiota!’”. Alunos também reclamavam que ela

diminuía as notas quando se irritava com os alunos. Não ouvi sequer uma página inteira

daquela folha de almaço de relatório, pois bateu o sinal e saí para minha outra turma.

Perguntei-lhes se discutiriam esse relatório com a própria professora, a fim de buscar um

entendimento. Como ela seria a professora que me sucederia no 1º A, saí logo para evitar

maiores constrangimentos. Mas ouvi os monitores dizendo que conversariam com ela antes de

encaminharem suas reclamações para a direção. Fui para uma sala vizinha e ouvi barulho de

discussão, mas não pude saber mais nada naquele dia.

20 de abril de 2006 – HTPC

[...]

EM em Rede – atividade coletiva (presentes a coordenadora, a Ivete, a Beatriz e eu).

     A Paula recapitulou o trabalho da última reunião – TRP (trabalho individual): comparação

entre a escola média onde estudamos e esta na qual atuamos.

     Paula: “Tudo o que é TRP é individual. O coletivo é o que nós vamos fazer hoje. Uma

folha só para o grupo?”

     Beatriz: “Ah, é difícil, tem que pesquisar, essa primeira, por exemplo, eu não sei não –

Quais são as principais diretrizes das políticas públicas em relação ao Ensino Médio em nosso

país? – O que são as diretrizes? Tem que ler algum documento”.

     Ivete: “Ah, cadê o Lucas, ele é que é bom nessas coisas”.

[...]

     PCP: “A sala de informática está sem monitores, nós precisamos selecionar alguns, mas

tem que ser bons alunos, porque o diretor vivia reclamando que os monitores entravam no

MSN, no e-mail, instalavam jogos”.

     Questionei qual era o problema, se não seria uma forma de interação tão válida quanto

qualquer outra. A Beatriz, a Paula e a Ivete começaram a conversar sobre a linguagem própria

dos chats, como palavras desconhecidas, expressões próprias. A Beatriz ria muito, porque
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dizia que não conseguia ler e escrever errado e ficava toda preocupada, enquanto seus filhos

debochavam de sua falta de dinamismo para interagir na net.

     Ivete: “Mas será que isso não prejudica a escrita, não passa para os textos os erros da

escrita desses bate-papos?”

     Gema: “Eu acredito que não, depende do contexto, para o bate-papo essas formas

consideradas erradas são apenas estratégias para tornar a interação mais rápida e dinâmica”.

27 de abri de 2006 – HTPC

[...]

Começaram a discutir sobre a formação de professores, o ensino oferecido nas faculdades

públicas e privadas. Nesse momento, eu relatei um pouco da minha experiência.

     Flávia: “Eu tenho dificuldade pra redigir, sempre tive”.

     Lucas: “Nossa escola é muito paternalista, acha que todo aluno é capaz de aprender, se não

aprende, é porque o professor não soube ensinar”.

     As professoras que cursaram faculdades particulares (Flávia, Simone, Paula) relataram as

dificuldades que tiveram na faculdade, em termos de exigência dos professores. Lucas: “Os

professores não gostam de ler, a formação deles também é ruim, não que eu seja melhor”.

[...]

     Depois de um relato meu sobre a dificuldade que tenho de conversar com o 2º A, a Flávia

começou a falar: “No começo do ano, dava pra ouvir até as moscas na sala. Aí eu comecei a

mexer mais com eles, brincar, a buzinar na rua, tipo pegar amizade, sei lá, me aproximar mais

/.../ Aí um dia eu dei uma prova e eles foram muito mal, perguntaram se eu ia dar outra prova,

eu disse que não, porque quando eu pergunto se eles têm dúvida, eles não dizem nada, então

eu posso pressupor que eles entenderam. Se se deram mal, no segundo bimestre que corram

atrás, não tem essa de ficar dando colher de chá não /.../ E eu converso muito com eles no

orkut, eles falam sobre a aula, sobre outras coisas /.../ é, eles gostam de me imitar”.

     Paula (quando a Simone saiu, porque o horário já tinha acabado): “É, a gente termina na

próxima reunião (referindo-se à atividade do EM em rede)”.

28 de abril de 2006 – 1º C – 11h20

     Depois da reunião de ontem e da conversa que eu tive com o 2º A, tentei, não sei se com

êxito, brincar um pouco mais e ser mais descontraída na aula hoje. Não é fácil pra mim, pois

minha personalidade é mais séria e reservada, mas parece uma demanda inquestionável que o



45

canal de interação com os alunos seja aberto pela via da afetividade. Como o D... disse ontem:

“a gente se sente mais à vontade com o M... e a Flávia, eles brincam, são meio loucões ”, criar

um vínculo afetivo com esses adolescentes passa por criar um vínculo de amizade, o que não

é tão simples se pensarmos que a especificidade do papel docente não pode simplesmente se

diluir ou desaparecer. Os próprios alunos esperam que os professores tenham autoridade ao

conduzir suas aulas, de modo a favorecer a aprendizagem dos alunos.

     Bom, o fato é que procurei, no limite das minhas possibilidades, ser mais espontânea e

brincar mais. As duas primeiras aulas foram no 1ºA, comecei corrigindo umas atividades

sobre o significado, uso e formas de expressão do pretérito-mais-que-perfeito (simples e

composto). Isso gerou uma discussão sobre o que usamos e o que não usamos na língua,

porque algumas formas verbais eram muito estranhas para eles (pusera, contivera) e soavam

como “erradas”. Daí desencadeou-se uma discussão sobre o que é certo e o que é errado na

língua, o que aproveitei para introduzir o próximo assunto (que será variação linguística). A

maioria dos alunos parecia muito interessada, mas eu pedia colaboração de alguns alunos para

que prestassem atenção devido à importância do assunto. Muitos deles faziam perguntas. Em

certo momento, disse: “Fui clara?” e, logo em seguida: “Eu sei que eu sou gema, mas será que

eu consegui ser clara?”. Eles riram e disseram que eu estava brincando com meu próprio

nome. Falei muito de respeito às diferenças, de discriminação como algo negativo, que ofende

e desrespeita o direito das pessoas falarem e se manifestarem, e que isso se manifesta muito

na língua. Enfim, foi uma longa discussão. Ao terminar a aula, os alunos saíram para o

intervalo. Desejei-lhes bom final de semana e bom feriado, o que eles me retribuíram. O R...

disse: “Adorei a aula de hoje, professora ”. Eu disse: “Que bom”. Logo no início da aula, o

P..., um aluno que tem muita dificuldade, veio à minha mesa com o livro na mão e disse

com um ar visivelmente constrangido que não entendia nada do que eu falava. Eu lhe

pedi que se sentasse mais à frente, para que tivesse mais oportunidade de me expor as suas

dúvidas quando precisasse de ajuda, já que ele dizia que tinha vergonha de perguntar por

causa dos colegas.

02 de maio de 2006 – REUNIÃO DE CONSELHO DE CLASSE

[...]

Quando o diretor falou sobre passar trabalhos para compensar ausências, foi uma das poucas

vezes que abri a boca para comentar algo na reunião. Perguntei se essa seria uma boa forma

de compensar ausências, porque os alunos faltosos tendiam a se acomodar ainda mais com a

abertura de fazer trabalhos para compensar faltas. O diretor disse que era só uma sugestão. A
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Flávia falou: “Na outra escola onde trabalhei, para cada ausência a ser compensada a gente

passava um trabalho, mas era “o” trabalho. Se fossem 20 ausências para compensar, seriam 20

trabalhos”. O diretor pareceu gostar e concordar com a ideia: “É, se for um trabalho que o

aluno tenha mesmo que fazer, alguma coisa manuscrita, algo que dê trabalho mesmo, eu

acredito que eles evitem faltar tanto”.

04 de maio de 2006 – Residência

[...]

     Amanhã teremos reunião de pais na escola. Em virtude disso, a Paula reservou o HTPC de

hoje para que registrássemos as notas e a frequência dos alunos em papeletas que chamamos

boletins para serem entregues aos pais. Cada professor-coordenador presente registrava as

notas de sua respectiva turma.

     Enquanto nos detínhamos nessa tarefa, a professora Angélica perguntou: “Gente, o que a

gente faz com o H... do 1º A?” A Ivone disse que ele precisava se ajudar, mas como sabemos

que a Ivone não o conhece, pois não leciona para essa turma, esclarecemos que o H... é um

aluno muito dedicado, esforçado e educado, mas com sérias dificuldades para expressar-se

com clareza (oralmente ou por escrito) e mesmo para compreender textos orais ou escritos.

Achamos inclusive que ele tem algum problema de ordem neurológica, embora não sejamos

especialistas, pois ele não consegue elaborar uma simples frase que faça sentido. Então a

Ivone disse: “Eu coloquei um aluno monitor para ajudar a F... da 8ª A. Conversei com ele

antes, pra saber se ele concordava, e agora os dois sentam sempre juntos, pra que a F... seja

ajudada. Eles gostam de ter uma responsabilidade assim, porque se sentem importantes. Só

não gostam se o aluno que a gente pede pra eles ajudarem for desinteressado ou bagunceiro”.

05 de maio de 2006 – Residência

Não consigo anotar as situações enquanto as observo, porque na verdade observo-as

enquanto alguém que delas participa. Por exemplo: hoje dei duas aulas no 1º A. Concluímos a

correção da prova de leitura (SARESP 2005), que reapliquei como avaliação para o 1º

bimestre. Devolvi as provas e lemos juntos para chegar às respostas. Havia poucos alunos

hoje, devido à reunião de pais que começaria às dez horas (nessas ocasiões é comum que

muitos alunos faltem à aula). Mas os poucos que vieram estavam ansiosos para terminar a

correção, ao final da qual poderiam saber quantas questões haviam acertado. Enfatizei muito o
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quanto era importante que eles manifestassem suas dúvidas, para que pudessem ser

esclarecidas.

Como as provas de leitura procuram abarcar uma variedade de textos – crônica,

poema, artigo de divulgação científica, notícia, artigo de opinião, HQ – muitos assuntos

acabam vindo à tona. O I... é um aluno cego que costuma participar bastante da aula. No

momento em que discutimos uma notícia sobre um ritual indígena do Xingu que reunia

diversas etnias, um aluno perguntou o que era etnia. A D... disse que “tipo a raça, branco,

preto, amarelo”. Logo o I... perguntou o que significa algo que ele ouvia muito, que os

brasileiros hoje pagavam uma dívida deixada por Portugal. Isso motivou uma explicação a

respeito do processo de colonização; rabisquei mapas na lousa para mostrar as diferentes

estratégias de Portugal e Espanha para chegar às Índias, e como isso resultou na chegada aos

novos continentes.

Retomamos as questões da prova de leitura e a concluímos. Ao final, expliquei que

método havia adotado para atribuir as notas: “São 26 questões, de modo que 26 acertos

correspondem à nota máxima, que é 8,0”. Demonstrei a regra de três na lousa.

Os alunos perguntaram-me o que é que eu não sei. Respondi-lhes “muitas coisas”, até

mesmo referentes à língua portuguesa. Disse: “Quanto mais se estuda, mais se tem noção da

quantidade de coisas que não sabemos”.

[...]

Ao final da reunião de pais, a mãe de uma aluna de outra turma veio me procurar e

disse que queria conversar comigo. Sua fisionomia era amigável, respeitosa. Identificou-se

como a mãe da J..., do 1º A. No princípio demorei um pouco para me lembrar da aluna,

porque dificilmente ela fala. Recordei-me dela logo que a associei com a sua colega, a A...,

pois as duas sentam sempre juntas – inclusive dividindo a mesma cadeira – e conversam

muito entre si, o que me faz chamar sua atenção diversas vezes. O fato é que a mãe relatava

que sua filha estava muito frustrada e revoltada porque tinha tirado uma nota baixa em

redação e nunca tirava nota baixa em português, sendo inclusive a matéria da qual mais

gostava. Eu nunca tinha percebido o menor indício de que ela gostava tanto de português,

parecia sempre alheia ao que fazíamos, jamais fazia comentários ou perguntava... Sua mãe me

disse que ela rasgou a redação, que eu havia escrito que ela tinha copiado o texto de algum

lugar. Como eu poderia me lembrar do que aquela menina havia escrito em seu texto? E

agora, então, que ela o tinha rasgado, como eu poderia saber? Expliquei àquela senhora que,

ao entregar os textos, pedi aos alunos que me procurassem para esclarecer suas dúvidas,
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perguntar sobre algo da correção que não houvessem entendido. Mas a menina não me

perguntou nada e sequer percebi sua irritação. A senhora em nenhum momento foi rude

comigo. Disse: “Minha filha está muito chateada porque nunca tirou uma nota vermelha em

português. Ela acha que a senhora não vai com a cara dela... Eu disse que ela não devia ter

rasgado o texto, porque era a prova. Mas ela ficou muito irritada”. Pedi que ela conversasse

com sua filha, que explicasse que não tive a menor intenção de prejudicá-la e, caso ficasse

evidente que eu praticara alguma injustiça, alteraria sua nota. Mas ela precisava conversar

comigo, eu não poderia adivinhar ou lembrar exatamente que observações havia feito em sua

redação. Eu estava me defendendo, embora a mulher não me acusasse de nada, apenas

perguntava o que havia acontecido, porque queria ajudar sua filha, mas sempre com um ar

bastante amistoso e educado.

Fico pensando como podemos cometer erros sem nos darmos conta deles. Eu jamais

imaginei que aquela menina gostava tanto de português. Com certeza, daqui por diante, terei

um olhar diferente para ela. E espero conseguir entender o que realmente se passou, de modo

que eu possa evitar erro semelhante outra vez. Mas será que eu errei? Lembro que pedi à

senhora que comunicasse sua filha de que eu leria o rascunho de seu texto se o tivesse

registrado em seu caderno, conforme eu havia pedido que os alunos fizessem. Talvez

examinando esse texto e conversando com ela, nós consigamos esclarecer esse equívoco.

08 de maio de 2006 – HTPC

A Paula pediu-nos para abrir o material do EM em Rede na página 47, para

respondermos a 3ª questão [...].

[...]

Paula: “Nós paramos várias vezes, teve o conselho, a reunião de pais...”. No último

HTP, lembro-me de ter ficado preenchendo os boletins com as notas para a reunião de pais.

Naquele dia, a Paula havia dito para fazermos aqueles preenchimentos, que ela responderia as

9 questões e faria uma síntese, que depois submeteria à nossa apreciação.

[...]

Sinto-me impaciente com tanta hesitação dos professores em assumirem a palavra, em

sentirem tanta necessidade de encontrar as respostas prontas em algum lugar, como fazem

nossos alunos. São já 18h40min.

11 de maio de 2006 – HTPC
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[...]

A Paula fica distribuindo material, todos ficam meio perdidos, o tempo passa e não

nos debruçamos sobre as questões. O Lucas diz: “Está escrito que são questões norteadoras,

talvez a gente não precise responder uma por uma, apenas tomar essas questões como

referências para elaborar um texto só”. Paula: “Se vocês preferem, pode ser. Eu vou ligar para

perguntar”.

5ª questão: Por que construir um currículo organizado por áreas? A Paula disse: “Por

que eles fizeram essa separação entre as áreas?” Lucas: “Não, na verdade não houve uma

separação, teve um agrupamento. Paula, quer me dar a folha para eu escrever?”

Eu fui dizendo que a organização por áreas era para minimizar os efeitos da

fragmentação do saber, tratado de forma compartimentada nas disciplinas específicas. O

Lucas foi escrevendo. Passou-se em seguida à 6ª questão (parece que “compraram” a ideia de

usar as questões de forma norteadora para produzir um texto só).

A 6ª questão falava da necessidade de contextualização do conhecimento – falamos da

rapidez com que se transformam, se constroem, se superam os conhecimentos. Eu falava, o

Lucas ia escrevendo. Lucas: “Fala devagar, Gema, eu sou da fila fraca” – rindo ironicamente.

18 de maio de 2006 – HTPC – 12h37

São 12h47. Não estou conseguindo me concentrar na anotação de registros. A Paula

está dando recados gerais (sobre esse projeto leitura, recados sobre a festa junina, desfile

comemorativo da cidade, correções pendentes de taletas).

13h16. Lucas: “A escola debate muita coisa, muito assunto, a escola tem que debater o

racismo, o cigarro, debate tanta coisa e se perde, não faz nada, a gente não consegue fazer o

aluno nem ler e escrever direito, fica com esse monte de projeto só pra colocar no papel e eu

não vejo no que isso pode melhorar a aprendizagem. Na escola particular não tem isso de um

monte de projetos, se tem é fora do horário de aula, porque a escola tem estrutura, recursos,

mas o foco mesmo é a aprendizagem do aluno. Esse monte de papel que só serve pra encher

pasta e as coisas que estão lá nem são projeto, são desenhos, redações de alunos, isso é

projeto? Esses passeios também, é melhor assumir logo que é passeio, diversão, do que ficar

disfarçando de projeto (...) Que nem outro dia eu tava no centro e vi uma professora com uma

turma de alunos, coletando palavras que estavam escritas erradas nos anúncios. O que eu vi

foi uma curtição, todo mundo se divertindo, andando abraçados, rindo. No papel deve estar
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um projeto maravilhoso, dizendo que os alunos fizeram visitação ao comércio local e

coletaram palavras com ortografia fora do padrão, refletindo sobre a língua etc. (...) Projeto

mesmo é trabalhoso, dá muito trabalho”.

22 de junho de 2006 – HTPC

 [...]

A Angélica e o Lucas começaram a comentar com a Paula sobre alguns alunos,

citando seus nomes e as séries, que têm muitas dificuldades para aprender.

Angélica: Ela copiou bonitinho da lousa... da 5ª A... a outra é a M....

Paula: E as duas estão no reforço, não tá resolvendo, né?

Angélica: Ela não entende nada (sugerindo que as alunas fossem incluídas no projeto de

alfabetização(?))

Angélica e Paula conversam sobre alunos do EF. Paralelamente, eu e o Lucas falamos

sobre alunos do EM. A Paula anota os nomes dos alunos que a Angélica aponta. Depois de

algum tempo mantendo essas conversas paralelas, mencionamos alguns nomes de alunos que

teriam ou não sido transferidos.

Paula: “Bom, faltavam duas questões pra terminar lá, do EM em rede, a última que vocês

terminaram foi essa daqui, ó: Em que medida o currículo de sua escola procura preparar os alunos

para o prosseguimento dos estudos? – Essa foi respondida, tá. ‘Procuramos contemplar em nosso

currículo questões que possam prepará-los para conseguir aprovações em vestibulares,

vestibulinhos e similares. Ouvimos muitas recomendações e as estudamos, inclusive no sentido de

propiciar o desenvolvimento de competências e habilidades ligadas às aptidões de linguagem,

leitura e escrita proficiente, conhecimentos gerais, procedimentos de pesquisa, como atualizar-se

permanentemente. Mas tudo isso parece muito distante das expectativas dos alunos; há um

descompasso muito grande entre o que queremos fazer e o que conseguimos de fato. O

desestímulo é geralmente... nosso e... dos alunos”. É isso mesmo, Gema? Geral...

Gema: É minha letra? (Eu tinha registrado essa resposta numa folha de almaço em que

constavam essas questões, numa reunião de HTPC bem anterior àquela).

Paula: Acho que é, ó? (A Paula não estava presente quando discutimos as três questões

em HTPC) É geralmente...

Gema: É geral, nosso e dos alunos.

Angélica: (muitos risos)
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Gema: Não é? Não são só os alunos que estão desestimulados, eu, pelo menos, me sinto

muito desestimulada.

Angélica: Ah, eu também. Com as oitavas séries eu não tenho vontade de levantar pra

passar lição.

[...]

Lucas: Não tem também o menor envolvimento

Gema: Como a Fátima estava falando, né, que os alunos queriam debate, mas quando tem

debate os alunos não falam nada, quer dizer, o aluno propõe o debate não porque ele quer uma

coisa diferente, não, é porque ele não quer copiar, escrever, não quer, ele quer que um ou dois

alunos mais falantes da sala travem lá uma conversação com o professor, enquanto eles ficam ali,

acho que nem ouvindo

Paula: De platéia

Lucas: E o tempo que o professor gasta para os outros fazerem silêncio

Paula: E os seminários, Fátima?

Lucas: Aqueles que mais sabem, eles vão fazer de qualquer jeito, é que, nós só estamos

lapidando aquilo que é bom, aquele aluno que tem algum problema/ quantos alunos realmente a

gente pegou na 5ª série, com muita dificuldade, e melhorou, e a gente entregou esse aluno no 2º,

3º colegial, diferente? Entendeu? O que que teve de mudança na atitude dele? Como pessoa, de

valores, muito poucos, muito poucos, entendeu /.../ o que que nós, professores, estamos fazendo

pra mudar esses alunos, eu acho que é muito pouco, você entende, é...

Gema: E se isso envolve um/ uma entrega no sentido de um martírio do professor, é meio

estranho a gente, ao mesmo tempo que você se sente culpado, a gente também tem que

questionar, mas puxa, por que que a gente tem que...

Lucas: Pra você preparar uma boa aula, por exemplo, pra chegar aqui com uma aula bem

feita e planejada, tudo, você vai gastar no mínimo umas quatro horas planejando essa aula

Gema: Lendo, planejando, elaborando, gastando...

Lucas: E aí você dá sua aula

Paula: E eles têm que colaborar também, com silêncio, concentração

Lucas: Não, tudo bem, mas pra você conseguir colaboração do aluno, eu acho assim, se

você chegar com uma aula bem estimulante mesmo, ele participa, entendeu, ele participa, só que é

assim, você vai gastar muito tempo antes planejando sua aula, e depois da aula, você vai ter o

retorno, você vai pegar o trabalho pra corrigir, um texto, vai fazer a correção, você entendeu,
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então, você vai gastar, com uma turma, quatro horas antes da aula, a aula, e mais umas quatro

horas depois

Gema: Corrigindo

Lucas: E quanto/ você tem condições de fazer isso?

Gema: Dá tempo?

Lucas: Dá tempo? Entendeu? Então, é, é uma situação assim, pra você dar uma boa aula

tem que ter uma disponibilidade muito grande de abrir mão de tudo

[...]

Gema: Por que eu tava assim, pensando, eu dei umas avaliações nos primeiros, e a grande

maioria foi muito mal. E aí eu devolvo a prova e faço a correção oral e explico tudo de novo e fiz

revisão na véspera, e aí fazendo a correção depois, as questões eram repetitivas, uma repetia a

outra, todas as questões eram praticamente a mesma questão e eu falei, eu fico assim

extremamente, assim...

Lucas: Angustiada

Gema: Angustiada, olha, falei pra eles “vocês estão percebendo como todas as questões

perguntam a mesma coisa?” O que acontece pra 80% da sala ir tão mal, o que que tá acontecendo,

e... por que não tem como a gente não pensar que a gente não explicou direito, que não trabalhou

direito, se a maioria dos alunos vai mal. Não tem como não passar isso pela cabeça. E pode ser que

seja mesmo, mas... o que é que intimida tanto, o que é que, ou não estão intimidados, simplesmente

não estão...

Lucas: Motivados

Gema: Entendeu, porque eu não consigo entender. Em contrapartida, um grupo de alunos

que vai muito bem, muito bem a ponto de ser surpreendente, um número pequeno de alunos, que

situação mais louca é essa, o que que está acontecendo, não é de deixar qualquer um maluco?

[...]

Por algum motivo, a gravação foi interrompida. Mas lembro que conversamos a

respeito de sermos pressionados pelo sistema, pelas exigências burocráticas e pedagógicas. Eu

e o Lucas dissemos algo sobre não podermos, no fundo, culpar os alunos, pois desta forma

fazíamos com eles algo semelhante ao que julgávamos estar sendo feito conosco. Em função

disso, uma frase do Lucas ficou bem gravada em minha memória: “Somos oprimidos e

opressores”. Oprimidos pelo sistema e opressores dos alunos.

24 de julho de 2006 – Reunião de Replanejamento (após recesso)



53

[...]

PCP: “Temos que continuar fazendo a análise do SARESP, de redação e matemática”

Beatriz: “Que é que tem essa análise, não aguento mais essa bendita análise”

[...]

Começaram discussões sobre o que será feito na semana da criança. Brincadeiras à

tarde e debates sobre o que fazer pela manhã (alunos adolescentes).

Lucas: “Eu quero propor uma coisa, pelo menos experimental. Eu acho que a gente

poderia fazer um tipo de sarau cultural, uma leitura de poesias, uma apresentação de música,

tem alunos que gostam de MPB, a gente poderia combinar com esses alunos /.../ Outra coisa

que a gente poderia combinar seria um bailinho, uma coisa mais romântica, de resgate...

Quem não quiser vir, passa ao largo, mas quem quiser, é uma oportunidade para fazer algo de

mais nível, mais refinado. Quem quiser dançar axé, vai dançar em casa”.

[Conversas/ sugestões sobre outras atividades: contação de histórias, danças regionais,

oficinas de arte].

[...]

Relatório produzido pelos alunos do 1º colegial A

Relatório sobre a professora de História – C...

1º A

Arujá, 13 de abril de 2006.

A maioria das reclamações são que a professora de história C... não desempenha a sua

função de professora do “jeito certo”, na maioria das aulas, ela somente passa textos e sem

explicação nenhuma, a primeira e única vez que ela explicou a matéria, ela começou explicando

para toda a sala e terminou e explicando para somente uma aluna. Em quase todas as aulas, ela

somente dita os textos, em vez de passar na lousa, dava para dar a matéria de um jeito diferente

(paineis, debates, trabalhos).

A matéria ditada é toda confusa, ela dita uma coisa, e na hora que ela repete, diz outra,

exemplo: estrutura fundiária no Brasil, e na repetição: estrutura fundiária do Brasil. Todos os

alunos se confundem e escrevem e entendem errado.
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As outras reclamações são sobre o respeito que há na sala de aula, ela não respeita e quer

ser respeitada, dando sermão: “educação vem de casa” (isso todo mundo sabe), às vezes até

ofende os alunos, chamando-os de idiotas, imbecis, já chamou um aluno J... de João Grandão, e ele

não gostou, não dá para ter uma aula desse jeito.

Escolhe os alunos para dar aula, os outros que ela “não vai com a cara” são excluídos e até

ofendidos.

Ela também tem o costume de colocar apelidos nos alunos, assim não dá. Depois quando os

alunos colocam apelidos nela temos a certeza que ela não vai gostar. Como já dissemos ela mesmo

fala “respeito e educação vem de casa”, mas ela mesmo não se dá o respeito.

Na primeira vez que ela deu aula para o primeiro colegial A no dia sete de março de dois

mil e seis, ela chegou nem se apresentou e foi fazendo a chamada e quando chegou no nome de

uma aluna, ela disse o nome da aluna errado e todos da sala riram, pois quase todos os

professores têm dificuldades pra falar o seu nome, então o aluno T... estava perto da aluna e

ficou chamando-a pelo apelido ou nome que a professora havia dito, então de repente todos

ouviram:

- “Cala boca seu idiota!”

Todos da sala ficaram em silêncio e a professora começou a falar, os amigos do aluno T...

falaram para ir na diretoria reclamar e fazer até um B.O. contra a professora C.... Ela virou-se e

disse:

- “Você pensa que eu tenho medo de um B.O., eu não estou nem ligando, quer que eu vá lá

na delegacia com você”. Todos ficaram abismados.

Outro dia ela veio dar a sua aula com uma blusinha que tinha botões na frente e um dos

botões estava meio aberto, dava para ver todo o seu sutiã e seu seio e sua barriga. Os meninos

começaram a jogar indiretas sobre o assunto, e ela ficou irritada e disse:

 - “O que é bonito é pra se mostrar”. Todos têm os seus direitos e suas obrigações, se uma

aluna vem vestida desse jeito, ela corre até o risco de levar uma “bela” advertência, todos têm

que usar uniforme e por que os professores não?

Nesses dias ela confundiu o nome de duas alunas, a aluna A...P... ficou fora da sala e a

professora mandou ela entregar ao diretor uma folha com o nome da aluna A... e então ligaram

para a casa da A..., falando tudo o que a aluna A...P... faz na sala de aula, e só iria deixar ela entrar

na escola com a sua mãe, ligaram para a casa da aluna A... que não tem nada a ver com a história.

A professora não pediu desculpas para a A... pelo mal entendido.
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Os alunos querem mais respeito para que assim possamos respeitá-la também e termos

uma aula de história melhor.

Todos os alunos que assinarem, estão cientes do relatório escrito:

[23 alunos assinaram a lista, encabeçada pelas assinaturas da monitora e vice-

monitora]


