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APÊNDICE F - Exemplos de tabelas sintéticas com os dados de cada participante para 

elaboração da análise horizontal 

 

ALUNOS – Síntese em busca do sentido da recuperação 

Classe de 

recuperação 

Outros 

envolvidos/ 

professoras 

Outros 

envolvidos / 

colegas de 

classe 

Compreensão de si 

próprios 

Outras informações 

obtidas no campo 

Classe de bagunceiros 

que não aprendem 

 

Lugar dos que não 

sabem 

 

Espaço dos não 

aprendentes 

 

Aqui ninguém faz 

lição 

Afetividade  /Ana 

(elogios, bilhetes) 

Disputas  e 

comparações 

Identidade ligada à 

não aprendizagem 

 

A desistência de alguns 

alunos – nem tentavam fazer 

as tarefas 

Ficavam na classe sem 

material, sem aprender, sem 

idade para estar ali, sem 

desejo de vir à escola. 

Outros continuavam 

insistindo: 

“Algum dia vou aprender na 

escola” 

- nem tentavam fazer 

as tarefas 

Indisciplina (bagunça) 

Medo, raiva/ 

Célia 

Agressões 

físicas (alunos 

maiores às 

vezes agrediam 

os colegas 

menores) 

Sabem menos Disfarçando o “não saber” 

(fingindo ler) 

Fugas diretas e sutis Apontar o erro da 

professora 

(desenho) 

Solidariedade Mau aluno Constrangimento e vergonha 

desinteresse Imperativos sobre 

fazer lições, ler  e 

acertar 

Auteridade / 

Respeito às 

diferenças 

Não é esperto Cobranças  aos alunos mais 

velhos 

Doenças como 

justificativa para não 

aprender ou fazer 

tarefas 

(as diferentes dores) 

Ameaças e 

reclamações 

quanto à 

indisciplina 

Mediação pares 

menos hábeis 

(copiavam 

tarefas com 

erros uns dos 

outros ) 

Quem passa de 

série mas sabe só 

um pouquinho 

Contradições provocadas 

pela pesquisadora sobre as 

afirmações de incapacidade 

das crianças  - reação de 

espanto e alegria (sorrisos) 

cansaço  Momentos de 

interação e 

auxílio mútuo 

em relação às 

tarefas 

Não sabe ler e 

escrever 

Curiosidade dos alunos 

sobre a pesquisadora 

Falta de material   Não sabe nada Vínculos entre pesquisadora 

e alunos 

As comemorações pelo 

final da aula / 

expressões de alívio / o 

desejo de sair 

  Pra aprender direito 

a ler e escrever 

Persistência dos alunos e 

interesse por aprender  
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Atividades 

inadequadas às 

necessidades dos 

alunos 

 

Contradição: eram 

cobrados por já serem 

grandes e ainda 

estarem lá  mas as 

propostas de atividades 

eram infantilizadas 

 Cobravam a 

aprendizagem 

uns dos outros, 

ofendiam-se e 

ridicularizavam-

se com 

freqüência, 

expondo em 

público as 

dificuldades dos 

colegas. 

Quem não se 

esforçou 

Memorização e 

aprendizagem como 

sinônimos 

 

 

 

 

 

 

  Quem corre e 

brinca 

(indisciplinado) 

 

Sou mau aluno 

porque corro e 

brinco 

Atividades pedagógicas 

interessantes e com 

participação dos alunos  - 

poucas vezes 

Mau aproveitamento 

do tempo – falta de 

planejamento e 

desorganização – 

alunos sem atividade 

  Não fazem lição Uso de ironias, comparações 

e humilhações por parte da 

professora Célia 

Efeitos da recuperação 

– controvérsias nas 

respostas dos alunos 

  Quem é bom aluno 

não pára de 

aprender 

As trocas de posição entre os 

alunos e professoras 

reveladas nos desenhos 

Relação com a 

aprendizagem: 

“Eu já aprendi muito.”      

 “Algum dia vou 

aprender.”          

 

  Bons alunos: fazer 

lição, ajudar as 

pessoas, obedecer a 

professora, 

respeitar, ficar 

quieto e não 

conversar. 

 

 Inteligência 

 

Pesquisadora: “Todos aqui 

são inteligentes.” 

 

Aluno: “São nada, eu sou 

burro.” 

Improviso das 

professoras na 

elaboração das tarefas  

   

Contradição: alguns 

consideravam-se 

bons alunos mas 

não aprendiam – o 

esforço próprio 

 

Desejo de não precisar 

vir mais à escola 
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PROFESSORA CÉLIA – Síntese em busca do sentido da recuperação 

 

Compreensão 

sobre a 

recuperação 

 

Compreensão 

a respeito dos 

outros 

envolvidos no 

processo/ 

alunos 

 

Compreensão a 

respeito dos outros 

envolvidos no 

processo/ 

famílias 

 

Compreensão 

a respeito dos 

outros 

envolvidos no 

processo/ 

professoras 

das salas 

regulares 

Compreensão  

de si própria e 

de seu trabalho 

 

Outras 

informaçõe

s 

obtidas no 

campo 

Concepção 

sobre a escola e 

sobre o reforço 

denotam 

conotação 

negativa: 

Um mal 

necessário 

Diferenças entre 

“os alunos de 

hoje e os de 

antigamente.” 

falta de informação 

sobre a importância 

da escola: 

“Ninguém passou 

prá eles que a 

escola é boa,” 

divergências 

entre as 

professoras de 

sala regular e a 

professora de 

reforço. Célia 

fez várias 

críticas às 

professoras 

regulares, 

quanto ao 

descompromiss

o e falta de 

conscientização 

de sua função 

em relação à 

aprendizagem. 

Um mal 

necessário  

 

Sua função 

também o era? 

 

Retratou os 

percalços da 

profissão, mas 

enfocando 

sempre o gosto 

pelo trabalho na 

escola.  

“É a  minha vida” 

 

Sugestões para 

melhores 

resultados: 

pais mais 

cooperativos, 

número menor 

de alunos e mais 

tempo de aula.  

 

 Mudanças ocorridas 

nas relações entre a 

família e a escola, 

atribuindo os 

problemas à falta de 

acompanhamento 

dos pais. 

 

 Os alunos cujo 

desempenho 

prescindia do 

trabalho dela, 

eram, 

contraditoriament

e geradores de 

motivação na 

professora. 
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Concepção 

inatista: 

“Eles 

deslancham” 

O preconceito 

em relação aos 

alunos. 

Rótulo 

“crianças de 

reforço” 

Caracterizados 

como: 

carência de 

carinho, 

excesso de 

carinho, algum 

distúrbio, falta 

de raciocínio, 

hiperatividade, 

ter nascido com 

qualquer coisa 

no cérebro, ter 

tido problema 

gravíssimo 

quando nasceu, 

problemas de 

vista 

(oftalmológicos

). 

 

 

correlação entre 

problemas 

familiares e a 

necessidade da 

classe de reforço 

 

“Família é tudo. Se 

a família não ajuda 

a criança não vai 

em frente.” 

 

 

 

 

A decisão final 

em relação ao 

ingresso ou à 

saída da classe 

de recuperação 

era sempre da 

professora de 

sala. Mais uma 

vez a 

professora de 

recuperação era 

alijada do 

direito a 

participação 

nas decisões. 

 

“Eles 

deslancham” 

 

Esvaziamento da 

função docente.   

“Me sinto vazia” 

 

Concepções 

inatistas, 

medicalizantes, 

psicológicas ou 

biológicas em 

que o problema 

se localiza na 

criança, o que se 

põe como 

limitador de 

qualquer ação 

docente  com o 

objetivo de gerar 

transformação 

 

falta de 

autonomia 

 

culpa por não ter 

cumprido na 

íntegra as 

orientações 

 

potencialidades 

roubadas 

 

relação linear 

entre postura 

física e 

aprendizagem - 

“sentar direito” 

para conseguir 

aprender – 

“Senta como 

uma aluna 

correta. Assim o 

cérebro oxigena 

melhor” 

“os alunos não 

gostam da 

recuperação, 

mas depois se 

acostumam” 

  Curso Letra e 

Vida – 

Imposições 

desconsiderando 

os saberes da 

professora em 

relação à 

alfabetização –  

 

distância entre as 

decisões e os que 

as efetivam. 

 

 

Correspondênci

a entre 

Aprendizagem e 

memorização 

     

Propostas de 

trabalhos em 

grupo – 

sem clareza nas 

instruções  

sem 

acompanhament

o da professora 
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Atividades em 

grupo X 

acompanhament

o 

individualizado 

Em alguns 

momentos a 

autonomia, a 

iniciativa dos 

alunos diante 

das tarefas era 

valorizada em 

outros era 

duramente 

repreendida. 

 

 

   O desejo de 

ensinar não 

gerava 

aprendizagem. 

“Eu, 

honestamente, 

enxergo muito 

pouco das 

conquistas na 

sala de reforço.” 

[...]  

“Eu penso que 

eles não 

avançaram nada.” 

 

 

Construtivismo 

– Tudo o que 

era tradicional 

ficou para trás 

   A coordenadora 

me informou no 

início que a 

professora era 

tradicional –  

Tudo o que era 

tradicional ficou 

para trás 

Era convocada a 

deixar para trás 

inclusive seus 

saberes, seus 

métodos, suas 

vivências, suas 

competências, 

suas 

possibilidades. 

 

Inclusive ela? 

 

 

Compreendia as 

reprimendas 

como 

instrumentos de 

auxílio para que 

a aprendizagem 

ocorresse 

“Eu dei tanta 

bronca nela que 

serviu para 

melhorar” 

As broncas, 

gritos, ironias, 

humilhações, 

em geral, 

ocorriam ou 

porque os 

alunos se 

mostravam 

indisciplinados 

ou porque não 

correspondiam 

ao esperado em 

termos de 

aprendizagem. 

  esforço e 

dedicação com os 

alunos de 

recuperação 

 

cansaço da 

professora era 

visível 

 

Ansiava pelo 

término da aula 

de recuperação 
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 conflito entre o 

afeto e a 

rigidez, no trato 

com os alunos 

  “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!”  

amarrada por 

suas 

impossibilidades? 

 

O espaço das 

classes de 

recuperação 

configurava-se 

muito mais 

como um lugar 

de 

impossibilidade

s do que de 

possibilidades. 

“Esse não tem 

jeito” era uma 

frase recorrente 

    

frustração e 

impotência 

“Minha vontade é 

ver eles 

melhorarem,” 

 

 

 

 

 


