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APÊNDICE B – Exemplos de registros ampliados  

 

RELATÓRIO  AMPLIADO - No 1  -  14 de setembro de 2006 

 

MANHÃ – Turma da Professora Célia 

 

Chego às 11:20h, como combinado com  a Coordenadora Pedagógica. A aula de Reforço 

começa às 11:40h, mas eu deveria chegar antes para ser apresentada à Professora Mônica, 

diretora da escola. 

 

Cena 1 

Enquanto aguardo para conversar com a diretora, chega uma mãe de aluno do reforço ( Daniel 

Teixeira) que precisa lhe dar o recado para esperá-la, pois levará o filho menor, que estava no 

carrinho de bebê, ao Posto de Saúde.Ao ser inquirida sobre o nome da professora do filho, 

pela atendente, a mãe diz não saber. Enquanto a atendente vai verificar e a mãe fica 

aguardando, pergunto-lhe porque o filho está no reforço. 

Ela responde: ”Diz elas que ele tá atrasado” 

Pergunto-lhe a série em que o filho está. “Terceira”, ela responde. 

Tentam localizar a criança no pátio ( é hora da saída) e a convidam a entrar ( Até então a mãe 

estava sendo atendida na porta de entrada da secretaria da escola). 

A professora Célia, da sala de reforço, chama a mãe e diz: 

“É bom você ver bem onde ele fica, porque ontem ele não ficou no Reforço.” 

A mãe responde: “Ele não veio na escola ontem”. 

Professora diz: “Ah!” 

Não a vejo mais. Foi com o carrinho do filho menor procurar Daniel no pátio, pois não 

conseguiram achá-lo. 

 

Cena 2 

Uma pessoa separa o material ( pastas, caderno, material de escritório) que acabou de chegar e 

está empilhado na recepção. Enquanto separa vai dizendo que muitas coisas vão para o 

“mocó.” 

 

Cena 3 

Algumas crianças vêm à sala da coordenadora  para saber se haverá ensaio e são informadas 

de que a professora não veio. ( Fico sabendo depois que estes ensaios de dança são para uma 

competição em que a escola participará, além da apresentação na Festa do final do ano). 

Já são 11:35, a aula de Reforço começa às 11:40h e ninguém me apresentou à diretora ainda 

... Continuo aguardando. 

 

Cena 4 

Dois alunos estavam brigando e são trazidos pela professora e por uma funcionária. 

Professora diz:” Porque teu pai demora tanto para vir te buscar? Tem reforço?” 

Aluno: “Não sou do reforço.” 
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Professora: “Então o que está fazendo aqui? Seu pai não sabe a hora de ter buscar?” 

Aluno: “Ele sabe, mas tem que trabalhar e, às vezes, demora. 

Professora: “A mãe de vocês fica em casa e a gente tem que ficar cuidando de vocês! “Não 

quero nenhuma briga aqui, depois da hora de sair! (Gritando)” 

A professora sai e os meninos ficam e continuam discutindo. 

 

Cena 5 

A coordenadora Maria se aproxima e diz que a diretora não está. 

Subimos juntas para a sala e Maria diz que já falou com as professoras sobre mim e a 

pesquisa. 

Diz: “Sabe como é, elas não gostam muito, ficam constrangidas.” 

Digo que entendo e que conversarei com elas. 

No primeiro encontro que tivemos, ela me disse que havia duas professoras no Reforço, uma 

melhor e outra com formação mais tradicional. 

Levou-me para a sala da Professora Célia, “a tradicional”, segundo a coordenadora. 

 

Cena 6 

Entro em sala, me apresento e sento no fundo da classe. 

A aula já havia começado. 

Uma aluna (Telma) diz estar sem a folha para a tarefa. Avisa a professora, que diz: “Pois é 

meu amor, vamos ver se tenho mais alguma.” 

Cantam a música “Se esta rua, se esta rua fosse minha ...” 

A professora corrige um menino, chamando-o de Ferreira, diz: “Não é eladrilhar, é ladrilhar.” 

Farão um exercício com filipetas que devem ser ordenadas, de acordo com a letra da música. 

A professora dá toda a explicação do que deve ser feito, só então entrega a folha à aluna 

Telma  que estava sem papel. Ela não entende o que é para ser feito porque não acompanhou a 

explicação com a folha em mãos.Vários alunos não têm lápis e solicitam à professora, que 

diz: “A cabeça veio, né? Ainda bem.” 

 

Cena 7 

A professora aproxima-se de um aluno e diz: “Seu pai assinou o bilhete?” 

Aluno: “Não, porque ele estava trabalhando.” 

Professora: “Deixe o caderno aberto no bilhete em cima do travesseiro dele, tá, meu amor?” 

 

Há 20 alunos na sala. 

A professora vai passando pelas crianças e ajudando algumas a realizarem a tarefa. Está uma 

manhã ensolarada e muito quente. A professora desliga o ventilador para os papéis não 

voarem. 

 

Cena 8. 

Alguém reclama de Érica. 

Professora: “O que a Érica falar você escreve no gelo, tá? Agora já conheci o Luis e vou falar 

pra ele se ela ofender os coleguinhas.” 
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Cena 9 

Professora, olhando a tarefa de uma aluna: “Como você chama?” 

Aluna: “Sabrina.” 

Professora: “Com que letra começa seu nome?” 

Aluna: “Já sei, aqui é o S” 

Professora: “Isso, muito bem!” 

A professora elogia os alunos que acertam a tarefa. 

 

Cena 10 

Quinze minutos depois de a aula ter começado a professora vai à carteira de Telma, a aluna 

que estava sem a folha no começo. Ela só tinha escrito o nome. 

A professora pede que ela cante a primeira frase da música. A criança canta e, em seguida 

escreve a letra C. 

A professora diz que está errado. A criança canta: “Cesta rua, cesta rua fosse minha . . .” 

A professora diz: “Não é C , é S.” 

A aluna canta: “Eu mandava, eu mandava ela brilhar”.(Em lugar de “ladrilhar.”) 

A professora lhe dá atenção por alguns minutos e, então diz a ela:  

“Senta direito. Não tenha vergonha porque você é grande. Você é grande, mas não é duas.” (A 

aluna é bem mais alta e desenvolvida que os demais. Deve ser a mais velha da turma).  

“Eu já disse que você tem das 8:30h às 11:30h pra brincar. Aqui é pra trabalhar, nada de 

brincadeira.” 

 

Cena 11 

Professora: “Depois é só chorar, né Jane? (Separa o menino que se senta ao lado dela). Não 

adianta chorar depois, tá?” 

Uma criança assobia. Professora diz: “Isso, agora temos assobio, também!” 

Os alunos chamam a professora Célia de “Prô” 

 

Cena 12 

O olhar de Telma é vago e ela parece distante dali... 

Em determinado momento chama a professora, mas esta não a ouve. Fica sem fazer nada, 

olhando... 

 

Cena 13 

A professora passa por um aluno ( Daniel Teixeira, cuja mãe veio dar o recado) 

Diz: “E aí, Teixeira, a mãe veio aí e você ficou encabulado ? Cadê a lição?” 

 

Cena 14 

A professora passa por uma aluna (Érica) e diz: “Só fez isso?” 

Olha para mim e faz o número 4 e um sinal com a mão, indicando que a menina está na 4
a
 

série e não escreve nada. 
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Cena 15 

Carlos cola uma figurinha do grupo Rebeldes na folha em branco. A professora diz: “Escreve 

lápis, ou Rebelde, escreve alguma coisa, escreve...” 

 

Cena 16 

Aproxima-se de Érica e diz: “Senta como uma aluna correta. Assim o cérebro oxigena 

melhor.” A professora tenta demonstrar paciência com os alunos, mas às vezes aumenta o tom 

de voz e diz que paciência tem limite, olhando freqüentemente para mim. 

Há dois irmãos na sala e a professora chama a atenção para isso o tempo todo. Ora 

comparando, ora sugerindo que a dificuldade já é familiar. (Genética?) 

A professora chama pelo sobrenome os alunos que têm o primeiro nome igual. Eles 

demonstram claramente não gostar disso. 

 

Cena 17 

Professora: “Siga os bons, siga os bons exemplos. Veja como ele fez (aponta para um dos 

alunos), não como vocês (dirigindo-se a algumas alunas)”. 

Mostra a folha deste aluno, cuja tarefa foi feita corretamente sem o auxílio da professora, 

elogiando-o. 

“Olha aqui, dá até gosto gente que sabe e faz como ele.” 

Algumas crianças recortam e colam antes da professora mandar e são repreendidos (Ela elogia 

a  autonomia em determinados momentos e em outros repreende). A palavra “Ladrilhar” da 

música que é a base da tarefa não foi explicada e as crianças confundem freqüentemente com  

“ela brilhar.” 

A professora diz: “Não sei de onde vocês tiraram a idéia de escrever eladrilhar” (Não 

percebeu que eles estavam confundindo com algo mais familiar – ela brilhar). 

 

 

Cena 18 

A professora fala com Carlos de novo: “ Você não conseguiu fazer nada. Cadê as palavras 

“Lâmpada e “Rebelde” ? 

Neste momento ela olha para mim e diz: “ Tá vendo ? Isso é que me frustra! Dá um nó aqui 

dentro. Ele tem 10 anos, está na 3
a
 série e não escreve nada!” 

Mostra-me a folha do aluno. Ele havia escrito algumas letras, entre elas o R de “Rebelde”. 

 

Cena 19 

Ao final da aula eu e a professora Célia conversamos um pouco. 

Desabafa: “Método fônico seria melhor para algumas crianças. Tenho  vontade de ensinar do 

jeito que aprendi, mas a escola tem outro jeito de pensar. Fazemos  vários cursos, mostram até 

vídeo da escola da USP. Só que nos filmes , as salas têm poucas crianças. Aqui são 20. E de 

diferentes séries.  A maioria é da 1
a
 série, tem alunos de 3

a
 e 4

a
. A atividade é a mesma. Uns 

têm 7 anos, outros têm 10.” 

Nos despedimos, combinando de nos encontrarmos novamente à tarde.  

Ao sair a diretora Mônica já havia chegado. Chamou-me, gentilmente para a sua sala. Leu a 

carta de apresentação, conversamos um pouco sobre a pesquisa, sobre a escola, expus 
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claramente meus objetivos. (Ela havia pensado que eu era estagiária). Foi muito gentil e 

acolhedora. 

A limpeza, cuidado, cortinas nas janelas, a gentileza das pessoas para comigo, o abraço da 

professora Célia na saída, a conversinha com Daniel, que se aproximou de mim no final para 

me mostrar sua lição e perguntar se eu voltaria. Tudo isso me fez sentir agradecida a Deus por 

ter conseguido estar na escola. 

Parece, afinal, que a pesquisa do doutorado começou de fato!!! 

 

 

RELATÓRIO  AMPLIADO - No 12  -  23 de novembro de 2006 

 

Manhã - Sala da professora Ana 

 

Chego na escola às 11:20h. 

Fico conversando um pouco com Célia sobre sua família (filhas) e depois sobre a inclusão (há 

dois alunos cadeirantes na escola). 

Ela diz: “Admiro o empenho destas pessoas (aluno cadeirante). Associo ao empenho das 

crianças do Reforço. É mesmo, a gente vai contribuindo um pouquinho para eles conseguirem 

aprender.” 

 

Cena 1 

A sala da professora Ana entra e demora 15 minutos para que ela consiga silêncio para iniciar 

a atividade. Perde a paciência e fala alto com eles. 

Quando se acalmam, ela dá a tarefa: Escrever uma carta para o Papai Noel dizendo o que 

espera para o Natal. 

Obs. Um aluno rasga uma ponta da folha da tarefa e joga fora. 

Um panorama da sala: alguns  escrevem na lousa, uma aluna passa baton, alguns jogam o 

lápis um no outro, outros xingam, dois alunos jogam bola de papel, alguém elogia a 

professora:  “Tá bonita, toda de azul!” 

 

Cena 2 

Nilson e Davi estão sem fazer nada porque não têm lápis. 

Consigo um lápis para cada um deles, peço emprestado a Léia, uma aluna que não sei porque 

está nesta sala, uma vez que escreve e lê com facilidade. 

Dou os lápis a eles. Começam a escrever a carta a Papai Noel. 

Nilson diz: “Eu não acredito em Papai Noel  desde pequenininho (afinal, com 11 anos, quem 

acredita?”) 

Davi: “Vou pedir uma mansão (escreve MANSAM). 

Nilson diz: “Vai deixar Papai Noel pobre.” 

Davi: “Ele nem existe!” 

 

Obs. 

Alguém escreve na lousa: BICICRETA DI RODILHAS (Bicicleta de rodinhas?) 
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Cena 3 

Um aluno e uma aluna me chamam para dizer que um colega não sabe escrever (apontam para 

um garoto muito franzino e tímido que está sentado na carteira da frente). 

A menina diz: “Ele não sabe nem quanto é 2 + 2” 

Pergunto a ele: “Cadê sua folha de lição?” 

A menina diz: “Ele esconde pra não fazer.” 

Acho a folha no vão da carteira, dou a ele, mas não faz nada até o final da aula. 

 

Cena 4 

Nilson, que já tinha terminado a lição (embora com vários erros), bate na colega e depois 

desafia a professora. Desrespeita Ana, afrontando-a: 

”Você não manda em mim!”, diz ele demonstrando estar muito nervoso. 

Ana perde a paciência e grita com ele para que vá sentar-se. Ele também grita e nega-se a 

obedecer. A professora volta para sua mesa e continua ajudando uma outra aluna na tarefa. 

Obs.Como vai acompanhando cada aluno, enquanto está com um  em sua mesa, os demais 

não têm nada para fazer e a indisciplina e barulho acabam atrapalhando quem está tentando 

fazer a tarefa. 

 

Cena 5 

Nilson e Davi já tinham terminado a lição e peço que agradeçam a Léia e devolvam os lápis. 

Eles prontamente o fazem, embora fique claro que não é habitual este tipo de atitude 

(agradecimento) 

Chamo Nilson para uma conversa. 

“O que acha da classe de reforço?”, pergunto. 

“Legal por causa dos amigos. Este, aquele ( aponta dois colegas). 

“To falando sobre o que você faz, o que aprende”. 

“É muito chato. Ela (professoraa) dá uma lição, às vezes não faço porque não to a fim. 

Quando faço acabo logo e não tenho nada ora fazer. Melhor brincar né?” 

 

Cena 6 

Na lousa uma aluna escreve: FELIS NETAO 

 

Cena 7 

Duas meninas brigam. A professora está ajudando um aluno em sua mesa e não percebe. Uma 

bate na outra. Aproximo-me e peço para não brigarem. Elas atendem. Estão sem fazer 

nenhuma lição. 

 

Cena 8 

Aproximo-me de Léia e começamos a conversar. 

Esta aluna tem 11 anos. Está com o cabelo quase raspado e me conta que o cabelo está caindo 

porque a mãe passou um produto e não deu certo. Diz que os meninos riram muito quando ela 

chegou com o cabelo tão curto (e ainda riem – percebi isso quando ela chegou na sala). 
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Ela me diz: “Tenho uma casa bem bonitinha com piso, banheiro, DVD. Tenho até um celular 

que ganhei da minha mãe.” (Mostra um celular um pouco deteriorado, riscado. Parece já estar 

com muito uso). Parece uma menina sofrida e triste. Sorri para mim depois de nossa conversa. 

 

Cena 9 

O sinal toca, os alunos saem rapidamente e fico conversando um pouco com Ana. 

Ela se mostra muito chateada com o que aconteceu ( seu relacionamento com Nilson). 

Expõe o drama de “ter que recuperar alguns que não querem estar lá, como Nilson.” 

Converso com ela sobre o que ele me disse, ela concorda que ficam muito tempo sem 

atividade e isso acaba causando a indisciplina, mas não vê outra alternativa, uma vez que é 

orientada a dar atendimento individualizado, em função das diferentes dificuldades dos 

alunos. 

Mostra-se muito angustiada e relata estar frustrada com seu trabalho. 

 

 


