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1. Manifestações e protestos dos profissionais em educação contra
o dirigente regional de ensino da região.
1.1. Comunidade de professores.
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1.2.

Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino
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2: Publicações sobre o Projeto Correspondência Virtual e
documentos diversos envolvendo a escola
2.1. Em Portugal: Jornal O Perdigoto.
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2.2. No Brasil
2.2.1. Jornal Correio Paulista
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2.2.2 Jornal de Carapicuiba.
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2.2.3. Capa do CD de músicas e poemas de autores brasileiros
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2.3. 1ª Correspondência Virtual da Escola EB enviada a Portugal
Carapicuíba, 13 de agosto de 1999.

À
Professora M.
Castelo Branco Portugal.

Somos alunos da 6.a série A, período vespertino e estamos
contentes em nos corresponder com alunos de Portugal.
Sabemos que as aulas ainda não começaram, mas estamos
enviando o nosso primeiro e-mail para nos apresentar e fazer
algumas perguntas.
Bom, somos da Escola Estadual Prof.a Esmeralda Becker
Freire de Carvalho, estudamos aqui da 1.a a 8.a série do
Ensino Fundamental. Nossas aulas começam em fevereiro e
vão até dezembro. Temos férias em julho e em janeiro.
A nossa escola é pequena e se encontra num bairro
humilde. Ela é bem organizada.
Em nossa escola, há vários projetos sendo desenvolvidos:
- horta comunitária;
-C.A.P.A.: Conselho de Alunos, Professores e Administração;
-M.A.P.A.C: Movimento Ambientalista de Preservação da
Aldeia de Carapicuíba.
-Projeto Mutirão Digital- Patrocinado pela Escola do Futuro da
USP (Universidade de São Paulo), ONU ( Organização das
Nações Unidas) e outras
entidades.(www.onuvirtual.futuro.usp.br ) e agora esse de
estarmos nos correspondendo com vocês.
Moramos na Aldeia de Carapicuíba onde os índios já a
habitaram. Ela foi fundada em 1580 pelo Pe. José de Anchieta
e hoje é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional.
Ao redor da praça, há casas que em sua maioria são feitas
de barro mas há algumas construídas de tijolos e cimento.
Na Aldeia tem uma praça, a Casa da Cultura, um posto
policial, uma farmácia, uma biblioteca, um restaurante chileno,
uma igreja e algumas casas habitadas.
Agora que já falamos sobre a nossa região, vamos fazer
algumas perguntas para a senhora.
1. Como é a escola onde a senhora trabalha e como são
os alunos.
2. Na região onde mora, há algum patrimônio histórico?
Qual?
3. Aqui no Brasil temos inúmeros heróis como, Tiradentes e
o nosso colonizador Pedro Álvares Cabral. Quais são os
heróis mais importantes em Portugal ?
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4. Diz a História que nosso país foi descoberto em 1500,
apesar de que quando os colonizadores chegaram aqui
os índios já habitavam o Brasil, o que quer dizer que o
nosso país não foi descoberto e sim conhecido
mundialmente.O que sabe dessa história ?
5. No Brasil, o esporte mais popular é o futebol, mas são
praticados outros como o vôlei, o basquete, a natação
etc. Em seu país qual é o esporte mais popular?
6. Em relação à educação, ela é ótima, boa, regular ou
ruim? O presidente e o governador se preocupam com
ela ?
7. Como se chama a moeda nacional de Portugal? A nossa
é o REAL e em relação a 1 dólar vale hoje R$ l,87. Vocês
também utilizam o dólar para fazerem essa comparação
?
8. No Brasil tem problemas gravíssimos, assim como em
outros países ,que são as drogas, a violência,
prostituição de menores, desemprego, fome...Em seu
país também existem esses problemas?
9. Para encerrar, o lugar onde mora é legal ?
Esperamos que tenha gostado de saber um pouco sobre
nós, a nossa escola e a nossa região.
No próximo contato enviaremos mais informações .
Um grande beijo e um forte abraço,
Alunos da 6.a série A.1

1

Arquivo do Projeto Correspondência Virtual, agosto/1999.
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2.4. Estrutura do ProInfo

Capacitação
O ProInfo tem na preparação de recursos humanos, de modo especial
professores, sua principal condição de sucesso. Adota o princípio professor
capacitando professor no uso da telemática em sala de aula. Os professores
envolvidos com as ações do ProInfo são profissionais da rede pública de
ensino, voluntários, selecionados com base em critérios previamente
estabelecidos nos projetos estaduais.
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Estruturação
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3. Instrumentos de pesquisa para coletas de dados.
3.1. Roteiro de Entrevistas com os sujeitos da pesquisa.
1. Aspectos Gerais2:
•

Você poderia falar um pouco da sua experiência como professor de
Inglês/diretor de escola?

•

Na sua opinião, o que é ser um bom professor de Inglês?

•

Quais séries você está trabalhando?

•

Quais os critérios que você utilizou para elaborar o programa das
séries?

•

Você adotou algum livro de Inglês?

•

Como você distribui/organiza as suas aulas?

•

Quantos alunos você tem por série?

•

Você se sente preparado para dar aulas de Inglês?

•

Qual a sua opinião sobre o uso de softwares da sala de informática para
ensinar Inglês?

•

Você utiliza a sala de informática e a Internet para as suas aulas?
2. Com relação à interação professor-aluno na sala de aula:

•

Como é a sua relação com os seus alunos?

•

E o interesse deles pelas suas aulas?
3. Com relação à avaliação:

2

•

Qual(is) sistema(s) de avaliação você utiliza em suas aulas?

•

Você os acha eficazes?

•

Quais sistemas você usaria se fosse possível? Sugestões?

As perguntas relacionadas acima foram baseadas em análises de transcrições de entrevistas
com professores, alunos e diretor de escolas anteriores.

14
3.2. Diários Retrospectivos elaborados pelo pesquisador
3.2.1. Escola Estadual de Ensino Médio

Diário Retrospectivo #1

•

•

Hoje foi o meu primeiro contato com a escola da prof. C. A diretora, prof.
E., me recebeu de uma maneira bastante amigável e simpática. Nesse primeiro
momento, depois de mostrar a carta de apresentação como professorpesquisador (a diretora havia solicitado anteriormente em nosso primeiro
contato por telefone), ressaltei o objetivo principal da minha ida à escola, isto é,
verificar as condições de ensino/aprendizagem de línguas na unidade escolar.
Essa introdução foi bastante rápida, uma vez que a prof. C. já havia
conversado a respeito do nosso projeto e informado acerca do escopo do
mesmo. Em seguida, perguntei à diretora se eu poderia começar o meu
trabalho fazendo uma entrevista com ela, mas ela me pareceu relutante à essa
idéia ((minhas impressões?)), afirmando que naquele momento ela estava
bastante ocupada recebendo a supervisão de ensino da Diretoria de Ensino da
região; acrescentou ainda que essa visita da supervisão não estava
programada para o mesmo horário que havia marcado comigo. Disse então
que assim que voltasse de suas férias, a iniciar-se na semana seguinte,
poderíamos retomar a nossa conversa. Perguntei, então, como poderia ajudar
com os problemas enfrentados pela escola. Ela mencionou dois deles:
a indisciplina: a diretora colocou-se bastante preocupada em estar
achando caminhos que pudessem diminuir a indisciplina dos alunos nas aulas
e disse que gostaria que eu pensasse em alguma forma de orientação para os
adolescentes, que sensibilizasse da importância dos estudos e da escola.
Confesso que tremi nas bases, e uma grande questão veio à mente: Como?
as classes de aceleração3 do ensino fundamental: outro desafio que
a diretora me propôs,uma vez que não tenho muitos conhecimentos e
tampouco experiência nessa área.
Comprometi-me a pesquisar a respeito do assunto.
De fato, logo em seguida fui apresentado à supervisora de ensino da
escola juntamente com a ATP (Assistente Técnico-Pedagógica) de classes de
aceleração e à coordenadora pedagógica da escola; aproveitei a oportunidade
para falar um pouco sobre os objetivos do meu estudo e pareceu-me que a
supervisora tinha se mostrado favorável a ele não colocando obstáculos; ao
contrário, acrescentou que se tudo desse certo ela estaria disposta a ampliar o
meu contato com outras escolas na região.
Em seguida a diretora me levou à sala dos professores. A sala tinha
cerca de 10 a 15 professores e quando cheguei estavam conversando
provavelmente a respeito da greve dos professores das escolas estaduais; era
hora do intervalo e havia um professor da unidade escolar, que era
provavelmente um representante da Apeoesp, encaminhando os assuntos
3

Nas Classes de Aceleração são oferecidas aulas aos alunos com defasagem de idade, isto é,
alunos que por razões variadas estão cursando uma série do ensino fundamental para a qual
sua idade se encontra bem acima da dos demais alunos que cursam a mesma série no período
diurno.
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referentes à greve. A prof. C. havia me informado anteriormente que os
professores da unidade escolar tinham se reunido várias vezes nas semanas
anteriores e decidiram, pelo menos até aquele momento, não aderir à greve
dos funcionários públicos. A minha primeira impressão, pelas trocas de olhares,
quando notaram a minha presença, foi a de que se faziam a inevitável
pergunta: “O que será que esse cara está fazendo aí?”. Aguardei mais alguns
minutos para que pudessem concluir a conversa e a diretora me apresentou,
saindo da sala em seguida, me deixando à vontade para conversar com os
professores.

Diário Retrospectivo #2

Ontem, dia 15/05, a prof. C. me deu um retorno sobre o meu primeiro
encontro com os professores. Confesso que estava muito ansioso para saber
qual havia sido a primeira impressão deles. Disse-me que os professores
estavam ansiosos com o projeto, perguntaram sobre a minha formação
acadêmica e que a coordenadora pedagógica tinha-se colocado favorável ao
estudo. Achei melhor aguardar para ver como as coisas se encaminhariam na
prática. (...) Outro dado interessante é que eles estavam predispostos a
conversar; porém, observei a natural relutância quanto à assistência às suas
aulas fato esse que não me surpreendeu

3.3. Diários de Observação de Aulas

3.3.1. Escola Estadual de Ensino Fundamental – EB

Diário de Observação de Aulas # 1: 5ª B, 10/10/2000 (Fita 13)
•
•
•

fui apresentado à classe pela professora e solicitei aos alunos se
poderia gravar a aula; responderam em coro : sim;
um dos alunos, D., me trouxe, gentilmente, um handout da aula em
questão;
apesar de o horário da aula ser de Inglês, a professora explicou que,
como ela ministra as duas disciplinas nessa sala, quando é necessário
usa o horário da aula para dar continuidade à matéria sendo discutida
tanto com relação ao Inglês quanto ao Português; por esse motivo, um
grupo de alunos apresenta a matéria Grau dos Substantivos; essa forma
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•
•
•

•
•

•
•

•

•

de encaminhamento da aula está baseada em um dos projetos da
escola denominado O aluno também ensina;
uma das alunas do grupo escreve e desenha na lousa o aumentativo e o
diminutivo de alguns substantivos;
com relação à disposição espacial da sala: as carteiras ficam agrupadas
umas em frente às outras; dessa forma, os alunos ficam em grupos de
quatro e/ou seis;
os alunos parecem muito curiosos com a minha presença; vêem até a
minha carteira, no fundo da sala, fazem perguntas, olham curiosos para
as minhas anotações procurando ler o que está escrito no meu roteiro
de observação de aulas;
a professora começa a explicar os verbos de ação em Inglês; coloca à
lousa: I like you / I do not like you;
a maioria dos alunos participam entusiasmados, e, constroem/revêem as
regras com a professora; a mesma faz paralelos com o Português dando
ênfase as contrações comuns nas duas línguas: caixa de água/caixa
d’água;
os alunos vão à lousa para responder às perguntas elaboradas pela
professora; são extremamente voluntários;
um aluno escreve a expressão do can’t em uma frase; a professora
pergunta para a classe se está correto e dizem em coro que não; uma
aluna se coloca como voluntária para responder a pergunta e ao acertar
a classe a aplaude; em seguida a professora coloca mais exercícios à
lousa e começa uma chuva de perguntas: Vamos resolver na lousa
professora, É para entregar?. Nesse momento me vêm à memória que
esse tipo de pergunta tem um tom completamente diferente das
perguntas dos alunos da Escola de Ensino Médio: nesse contexto o que
me pareceu era que os alunos faziam os exercícios com muita
resistência e perguntavam se É pra a nota professora?;
o critério da professora para a correção dos exercícios propostos é o
sorteio dos nomes da lista de chamada; o aluno C. diz para a professora
Mas eu nunca vou na lousa professora ; algum tempo depois C. leva o
caderno para a professora ver e em seguida a professora pede que ela
resolva um dos exercícios na lousa;
em linhas gerais a relação professor-aluno é muito boa e o clima da aula
calmo e bastante interativo;

3.3.2. Escola Estadual de Ensino Médio.

Diário de Observação de Aulas #1:1º Colegial B, 16/05/00
•
•
•
•

minha primeira observação das aulas da prof. C.;
prof. parece estar um pouco nervosa;
classe com aproximadamente. 40 alunos embora nessa aula cerca de
20 estavam presentes;
ao ser apresentado aos alunos solicitei a autorização para gravar a aula
em áudio; no início observei que alguns disseram ou gesticularam “não”.
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•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

Depois de argumentar os motivos da pesquisa que estava
desenvolvendo acabaram concordando;
não consegui sentar atrás na sala pois não havia lugares vazios; sentei
no canto direito da sala e meu anglo de visão era menor;
fizemos exercícios, vocês têm a matéria no seu caderno; a prof.
pergunta primeiramente a alguns alunos isoladamente e depois pergunta
com menos freqüência à classe;
a aula começa com os alunos conversando muito; mas, depois
acalmam-se e prestam mais atenção à prof.;
disposição física da sala: a grande maioria dos alunos ocupam as
laterais da sala ficando o centro, assim, com menos alunos; os que
conversam mais estão sentados na última fileira;
a prof. faz comparações, ao explicar as contract forms of Be, com a
questão da formalidade/informalidade dos usos; para proceder às
comparações usa exemplos interessantes: algumas gírias comumente
usadas pelos alunos;
propõe a correção dos exercícios dados na aulas passada:
The Atlantic is an ocean.
You are young.
The birds and the clouds are in the sky.
Com a explicação e correção dos exercícios propostos na aula anterior,
os alunos ficam mais calmos/quietos; um aspecto interessante ocorreu
várias vezes: toda vez que a prof. volta-se à lousa para explicar o
exercício os alunos conversam alto; quando ela toma o turno e vira-se
para a classe esse ficam atentos;
Primeiras impressões: com relação à explicação gramatical – verb Be:
affirm/negative: apesar de a prof. fazer alusões à (in)formalidade dos
usos, isto é, contextualizando o uso para além da mera existência
gramatical da expressão; parece estar usando um número grande de
aulas para o assunto: os usos gramaticais de be (desde Abril quando
assumiu as aulas);
Eu quero ver o caderno de vocês: a prof. tenta chamar a atenção dos
alunos (à essa altura dispersos): como resposta temos a fala de uma
aluna (a que mais participa da aula), prof. mete uma prova pra ver se
não ficam quietos;
De repente me peguei reconhecendo algumas falas minhas – no mínimo
não pude negar a coincidência - de algumas aulas do ano passado
quando a prof. C. fazia Língua Inglesa II comigo com relação a algumas
pronúncias e explicações gramaticais; surpreendentemente, o jeito de
explicar an hour e a pronúncia de you / ju: /: procurando ressaltar que a
regra dos usos dos pronomes indefinidos a/an estão ligados aos seus
sons e não à escrita destes;
a questão que levanto a partir desse acontecimento é que, apesar de ter
sido um comentário breve, não percebi a adequação da explicação da
pronúncia de you: foi significativo?
Próxima aula: gente (...) vamos fazer isso aqui mas na forma
interrogativa ... trazer o dicionário;
A prof. lembra que se não anotarem no caderno não fazerem os
exercícios não vão conseguir fazer a prova;

