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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Desde a década de 1990, a Educação tem sido tema de relevância no 

Brasil e o fonoaudiólogo passa a fazer parte de discussões para enfrentar as questões 

relacionadas ao fracasso escolar e à inclusão. OBJETIVO: Partindo do pressuposto de que 

a posição do aprendiz no discurso dos professores gera efeitos na alfabetização, este estudo 

se propôs a analisar a posição que o aprendiz ocupa no discurso dos professores e seus 

desdobramentos. MÉTODO: trata-se de uma pesquisa qualitativa. A coleta de dados foi 

feita com um grupo de professores de uma escola estadual, durante a atividade de 

Formação Continuada. Os dados discursivos coletados por gravação e transcritos, foram 

analisados à luz da teoria da Análise de Discurso de linha francesa. ANÁLISE DOS 

DADOS: A análise permitiu identificar: a) o assujeitamento do professor à ideologia 

dominante do discurso pedagógico caracterizado por um discurso autoritário, 

institucionalizado, não havendo um posicionamento singular do professor; b) a ideologia 

dos professores sobre o que seja a linguagem, a aquisição da fala e da escrita; c) a posição 

de aprendiz ocupada pelo professor. RESULTADOS: Deparamo-nos com um professor 

desvalorizado e desamparado, que se considera incapaz como consequência de sua posição 

discursiva de “não saber” decorrente: da entrada de diversos profissionais na escola que 

ocuparam o espaço do professor para instrumentalizá-lo; do estabelecimento de aulas para 

que o professor assista (ATPC); do Curso de Formação Continuada que identifica o 

professor como alguém que deve permanecer em “formação”; do binômio fracasso social/ 

fracasso escolar que equipara qualquer aluno a um fracasso social. CONCLUSÃO: Levar o 

professor a duvidar do que ele diz e do que é dito sobre si é o ponto de partida para uma 

ação fonoaudiológica com o professor. A possibilidade de seus dizeres ganharem outros 

sentidos levaria o professor a ocupar outras posições na estrutura dialógica, abrindo espaço 

para o abandono da posição de aprendiz, ressignificando a posição do professor e 

combatendo o fracasso escolar. 

PALAVRAS-CHAVE: Fonoaudiologia, Educação, Análise de Discurso, Docentes. 

 

 



ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Since the 1990’s, Education has been a relevant theme in Brazil, 

and the Speech-Language Therapist takes part in the discussions to face the issues related 

to school failure and inclusion of students with special needs. AIM: With the theory that 

the position of apprentice in the discourse of teachers generates effects in literacy, this 

study aims to analyze the position that the apprentice occupies in the speech of teachers 

and it’s unfolding. METHOD: this is a qualitative study. Data collection was conducted 

with a group of teachers from a state-run school, during the Continued Education activity. 

The discursive data were collected by recording and then transcribed, and were analyzed 

using the theory of French Discourse Analysis. DATA ANALYSIS: The analysis enabled 

the identification of: a) the teachers’ partaking in the dominant ideology of the educational 

discourse, characterized by an institutionalized, authoritarian speech, where the teacher 

does not assume a singular position; b) the teachers’ ideology about what is language, 

speech and writing acquisition; c) the position of apprentice occupied by the teacher. 

RESULTS: We were faced with a teacher who was abandoned and devalued, who 

considers himself incapable as a consequence of his discursive position of “not knowing”. 

This is derived from the entrance of several professional in school who occupy the 

teacher’s space in order to educate him; of the establishment of classes for the teacher to 

attend (ATPC); of the Continued Education Course that identifies the teacher as someone 

who must remain “in education”; of the binomial social failure/school failure that 

compares any student to a social failure. CONCLUSION: Leading the teacher to doubt 

what he says and what is said about him is the starting point for a speech-language therapy 

action with teachers. The possibility of their speeches gaining other meanings would lead 

the teacher to occupy other positions in the dialogic structure, making room for abandoning 

the position of apprentice and fighting school failure.  

KEY-WORDS: Speech-Language Pathology, Education, Discourse Analysis, Faculty. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre as quatro sabedorias africanas... 

"A primeira diz que a pessoa sabe, mas não sabe que 

sabe. Para essa pessoa, damos uma força. A segunda é a da 

pessoa que não sabe, mas sabe que não sabe. Ela é 

consciente, então não atrapalha. Essa nós abraçamos. A 

terceira sabedoria refere-se àquele que não sabe, mas acha e 

diz que sabe. Esse tipo se evita. A quarta sabedoria é a 

daquele que sabe, sabe que sabe, e nós o seguimos..." 

É hora de o Brasil saber de Naná Vasconcelos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em minha experiência clínica fonoaudiológica, atendendo principalmente crianças 

com sintomas na linguagem, tenho refletido sobre a prática clínica e suas relações com a 

teoria, lugar de onde surgiram questionamentos quanto às patologias de linguagem oral e 

escrita e as instituições nas quais estas se delineiam e onde a criança está implicada: escola 

e família.  

Também, na clínica, observo cruzamentos entre o discurso do professor, o da família e 

o da criança. Nas entrevistas, os dizeres dos pais e do professor sobre a criança se 

assemelham ao que escuto a criança dizer sobre si. Os significantes presentes no discurso 

dos pais, no discurso do professor e no discurso da criança se repetem. Ou seja, a criança 

diz sobre si mesma aquilo que pode escutar do que é dito sobre ela. Muitos significantes 

são falados no entorno da criança, e ela se alienará em alguns, de modo a formar sua 

própria identidade. Desta maneira, sobre o aprendiz, vejo-me diante de uma articulação 

escola/ clínica/ família e, ao escolher a escola como o lugar de minha reflexão, perguntei-

me que caminho percorrer. 

 Diante da minha demanda particular, fui em busca de informações sobre pesquisas 

que abarcassem minhas questões, privilegiando a teoria que incide sobre a singularidade do 

sujeito que busca pela terapia fonoaudiológica para tratar dos seus sintomas. Foi assim que 

me deparei com o Projeto de Pesquisa: “A Alfabetização e seus avatares”, da linha de 

pesquisa Linguagem e Subjetividade do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Fonoaudiologia da PUC-SP. 

Este Projeto, aprovado pelo OBEDUC (Observatório de Educação) em 2010, dispõe-

se a enfrentar as questões relacionadas à alfabetização e seus impasses, a partir de uma 

pesquisa de campo em duas escolas da cidade de São Paulo: Escola Estadual Dr. Genésio 

de Almeida Moura e Escola Estadual Pastor Paulo Leivas Macalão.  Meu interesse em 

participar deste grupo de pesquisa se deu por reconhecer um lugar de escuta para minhas 

questões clínicas, além de encontrar pessoas mobilizadas a discutir temas relacionados à 

criança que está em processo de constituição na/ pela linguagem escrita.  
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Em uma das reuniões do grupo de pesquisa, houve uma demanda dos professores das 

escolas participantes para que os pesquisadores do grupo integrassem as reuniões 

destinadas a sua formação, denominadas Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo - 

HTPC, abordando temas relacionados à Alfabetização, discussão de casos e dúvidas 

frequentes em relação aos alunos que não acompanhavam o ensino. 

Trabalhei neste segmento do Projeto como coordenadora do grupo em conjunto com 

uma bolsista de graduação em Psicologia, sob supervisão da bolsista de doutorado, por 

aproximadamente quinze horas incluindo a participação em quatro reuniões de HTPC com 

discussões relacionadas ao tema proposto, elaboração de relatório, transcrição das reuniões 

e discussão dos relatos em conjunto com os demais participantes. Estes encontros 

aconteceram de outubro a novembro de 2011, na frequência de uma vez por semana com a 

duração de uma hora e meia. Estas reuniões se realizaram na Escola Estadual Pastor Paulo 

Leivas Macalão, reunindo professores do Ensino Fundamental I, do primeiro ao quinto 

ano. 

O HTPC, em 2012, teve sua denominação modificada para Aula de Trabalho 

Pedagógico Coletivo - ATPC – mas permaneceu como um horário destinado ao Curso de 

Formação de Professores. “As atividades de Trabalho Pedagógico Coletivo – ATPC -são 

um espaço de formação continuada dos educadores, de caráter estritamente pedagógico, 

destinado à discussão, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da escola e do 

desempenho escolar do aluno. As HTPC (ou ATPC, doravante), foram instituídas na rede 

estadual pública do estado de São Paulo por meio da Portaria CENP n 1/96 e Lei 

Complementar n. 836/97”. (Carda e Tommasiello, 2012, p. 1). 

Nas discussões a respeito da fala dos professores durante as reuniões do Curso de 

Formação, pude observar, junto com o grupo de pesquisa, diferentes leituras sobre o sujeito 

em constituição na/ pela escrita no que tange ao uso da língua, à teoria e à prática. Desta 

maneira, ao falar dos seus alunos, muitos professores buscam justificar o que podem 

observar nas produções escolares que se desviam da proposta pedagógica da instituição. 

Justificativas na maioria das vezes externas a eles, ou seja, localizam razões na família, na 

sociedade, na política, na situação econômica, em circunstâncias às quais não tem acesso e, 

dessa forma, não se comprometem com o que se mostra na escola. O contrário também 

ocorre quando se culpabilizam pelo fracasso de seus alunos, com sentimentos de frustração 

e angústia. Diante desses dizeres, me interessei em aprofundar a análise das falas dos 
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professores sobre seus alunos e, continuei a coordenar um grupo de professores em 

Formação Continuada, no ano seguinte, para a coleta de dados para a realização deste 

estudo.  

Destas observações foi delineada minha questão de pesquisa: qual a posição que o 

aprendiz ocupa no discurso dos professores? Estava em busca da posição discursiva do 

aprendiz e não do lugar empírico do aluno. E seus desdobramentos: que discurso é esse? 

quais seus efeitos? há relações subjetivas entre esse discurso e a constituição do sujeito na/ 

pela escrita?  

Como esta pesquisa se insere no contexto de atuação fonoaudiológica na escola, farei 

uma breve retomada do percurso da Fonoaudiologia em suas relações com a Educação a 

fim de ilustrar como se estabeleceram e se naturalizaram as relações entre o fonoaudiólogo 

e o professor, como parte de um movimento de entrada de outros profissionais na escola.  

 

1. FONOAUDIOLOGIA E EDUCAÇÃO 

 

Segundo o documento do Conselho Regional de Fonoaudiologia, 2ª região
1
 a 

inserção da Fonoaudiologia no âmbito educacional iniciou-se entre as décadas de 1920 e 

1940 e foi legitimada com a regulamentação da profissão em 1981.  

A Fonoaudiologia tem uma forte influência da Educação devido os primeiros 

fonoaudiólogos serem professores. Para Cavalheiro (1997), a Fonoaudiologia passa a 

existir atrelada à pedagogia, porém devido a maneira reabilitadora de sua atuação, também 

se dirigiu para a Medicina. 

Berberian (1995) diz que, no fim do século XIX, houve uma mobilização de 

migrantes e imigrantes para as regiões de maior desenvolvimento econômico do Brasil. 

Devido às diferenças de costumes e cultura que particularizavam cada grupo, houve uma 

preocupação da população em preservar a identidade do país, sendo a diversidade uma 

ameaça à desestruturação da sociedade e uma das causas dos problemas sociais que 

                                                           
1 Ver: Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região. Fonoaudiologia na Educação. Políticas Públicas e Atuação do 

Fonoaudiólogo. 2010 



4 
 

 
 

assolavam a nação. Como a língua era o elemento que marcava a diferença entre os grupos, 

houve um processo de uniformização da língua incorporada ao processo de urbanização e 

industrialização do Brasil com a ideia de “eliminar” as diferenças. Daí a entrada de 

profissionais de diversas áreas na escola com o intuito de “identificação dos desvios”, 

remoção destes desvios e restauração da funcionalidade da língua. 

Na época, os alunos eram classificados de acordo com as diferenças e, na escola, era 

complementado o serviço de orientação médica e psicológica de assistência aos escolares.  

Segundo Verri (1998), por volta dos anos de 1940 e 1950, a linguagem na escola era 

concebida na perspectiva positivista, não sendo considerada a singularidade do sujeito que 

fala. Sendo a escola o lugar de “normatização da língua”, o professor passa a ter 

necessidade de receber uma formação específica para atuar com os ditos “desvios” da 

língua pelos alunos e passam a fazer cursos técnicos que lhes atribuem o título de 

ortofonista, logopedista e/ou terapeuta da fala. 

Assim, na década de 1970, segundo Girotto (2001), o fonoaudiólogo atuava com o 

modelo clínico-médico com o objetivo de reabilitação dos desvios da linguagem e tinha 

como foco a identificação dos ditos distúrbios de comunicação. Isto colaborou para que o 

professor se preocupasse mais com a identificação dos problemas de fala do que com o 

entendimento de sua natureza, formando a ideia de que o fonoaudiólogo seria o 

profissional capaz de solucionar o problema do aluno. 

Com a regulamentação da profissão na década de 1980, o Fonoaudiólogo passa a ter a 

escola como um local de trabalho legitimado. No entanto, com o aumento do número de 

profissionais na escola houve um movimento na forma de atuação destes profissionais que 

se afasta do modelo clínico e se aproxima das propostas de trabalho de caráter preventivo, 

gerando uma mudança de paradigma em torno das concepções de linguagem que passa de 

uma visão positivista para uma visão social. 

A partir dos estudos em torno da Saúde Pública formou-se um divisor de águas na 

compreensão da atuação fonoaudiológica no âmbito educacional, repensando-se o conceito 

de saúde para além da doença, ampliado e atravessado pelas questões ambientais e sociais 

do indivíduo. 
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Acerca dos anos 1990, discussões em torno do papel do fonoaudiólogo na Educação 

apontaram para o exercício deste profissional em fazer um levantamento de dados 

ambientais com o objetivo de identificação das características da população de 

determinada região para daí esboçar um plano de atuação.  

Desta maneira, a Fonoaudiologia precisou, ao longo das décadas, combater o que ela 

mesma criou: desfazer o conceito de atuação do fonoaudiólogo como ortopedia da 

linguagem para repensar na atuação que visa a assessoria aos profissionais da escola. 

A lei que legitima a relação entre a Fonoaudiologia e a Educação é a Lei n. 6.965/ 

1981, que regulamenta a profissão de Fonoaudiólogo e estabelece, dentre outras 

competências: “assessorar órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, privados ou 

mistos no campo da Fonoaudiologia, participar da equipe de orientação e planejamento 

escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos”.  

Um caminho já conquistado pela Fonoaudiologia na Educação envolve o trabalho em 

conjunto destes profissionais com o objetivo de o fonoaudiólogo apoiar os professores na 

mediação de recursos no contexto educacional especializado e regular. 

Nesta década, a Educação tem sido tema de relevância no Brasil e o fonoaudiólogo 

passa a fazer parte de discussões para enfrentar as questões relacionadas ao fracasso 

escolar e a inclusão. 

É neste contexto de ação fonoaudiológica que este trabalho visa a proposta de atuação 

com os professores em Formação Continuada, a partir de um espaço de escuta e 

interpretação dos dizeres dos professores. Afastando-se do modelo de atuação clínica, 

desconstruindo o papel de ortopedia da linguagem atribuído ao fonoaudiólogo pela 

Educação e contribuindo para o modelo de atuação institucional, porém com a diferença 

posta no alçamento de um olhar singular para a demanda destes sujeitos. Isto porque o 

professor, por sua relação de dominação pela escola enquanto aparelho ideológico, está 

submetido ao discurso pedagógico, aprisionado a ele, justificando a proposta de uma ação 

que incida sobre a releitura desse discurso, com vistas a obter certo deslocamento da 

posição ideológica do professor. A ação que se pretende transformadora afasta-se do 

“ensinar” o professor, ou seja, nega-se a infantilizá-lo ou colocá-lo na posição de aluno 

objetivando seu fortalecimento para o enfrentamento do fracasso escolar. Ressalte-se que 

este depende de vários agentes, entre os quais o professor deve ser reconhecido como 
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apenas um deles. O objetivo é que o professor reconheça o saber que tem, faça uso de sua 

autoridade de forma a se identificar com sua posição de mestre para o aluno da mesma 

forma que o fonoaudiólogo, nesta proposta, se posiciona em relação ao professor. 

Entende-se que este trabalho poderá contribuir para o campo fonoaudiológico em 

vários de seus desdobramentos: dando subsídios para o desenvolvimento de ações com 

professores; ressignificando as condições de letramento
2
 destes profissionais, promovendo 

ações em defesa da qualidade de ensino que possam enfrentar os fracassos da criança na 

alfabetização, bem como contribuir para o trabalho fonoaudiológico entrecruzando 

clínica/família/escola. 

Para a realização desta pesquisa, escolhemos a Análise de Discurso de linha francesa 

como teoria e método de análise dos dados discursivos. Consequentemente, 

apresentaremos os principais conceitos desta teoria a fim de justificar a escolha deste 

dispositivo teórico metodológico para este trabalho. 

 

2. A ANÁLISE DE DISCURSO DE LINHA FRANCESA 

 

A fundamentação teórica que sustenta a análise desta pesquisa é a vertente da 

Análise de Discurso de linha francesa (AD) que iniciou seu percurso histórico na França, 

na década de 60, sob uma conjuntura dominada pelo estruturalismo de Lévi Strauss e 

Roland Barthes, com um modelo de análise do discurso baseado nos pressupostos das 

Ciências Sociais. A proposta teórica da AD, por se dar no entremeio de disciplinas faz com 

que, muitas vezes, seja chamada de transdisciplina ou interdisciplina. A AD propõe uma 

teorização que abarque a relação do discurso com a história e com o sujeito da enunciação. 

Michel Pêcheux indica que a referência à história estaria ameaçada por um grande 

impasse: entender que fatores sociais se materializam na língua ou tentar abordar uma 

mudança linguística pelo viés da fala e dos falantes. Assim, ele faz uma proposta que será 

chamada de Análise de Discurso de linha francesa para se distinguir de outras vertentes. 

Michel Pêcheux, cujos trabalhos discutem questões relacionadas à ideologia dos discursos 

– e outros autores que fazem a tradução de sua obra e dão continuidade a ela: Francoise 

                                                           
2
 Ver Tfouni (2010). 
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Gadet, Catherine Fuchs, Tony Hak na França e Eni Orlandi, entre outros, no Brasil, serão 

os autores de referência deste trabalho. 

Segundo Gadet e Fuchs (1969, p. 163), o quadro epistemológico da AD segue: 1. 

“O materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas transformações, 

compreendida aí a teoria das ideologias; 2. A linguística, como teoria dos mecanismos 

sintáticos e dos processos de enunciação ao mesmo tempo e 3. A teoria do discurso, como 

teoria da determinação histórica dos processos semânticos”.  Essas três regiões do 

conhecimento são atravessadas por uma teoria psicanalítica da subjetividade. 

Segundo Orlandi (1983, p. 24), 

 “A AD se forma no lugar em que a linguagem tem de ser 

referida necessariamente à sua exterioridade, para que se apreenda 

seu funcionamento, enquanto processo significativo. Nessa remissão, 

o conhecimento da linguagem fica a cargo da linguística, e o da 

exterioridade, a cargo das ciências sociais. (...) A AD é uma espécie 

de antidisciplina, uma desdisciplina, que vai colocar questões da 

linguística no campo de sua constituição, interpelando-a pela 

historicidade que ela apaga do mesmo modo que coloca questões 

para as ciências sociais em seus fundamentos, interrogando a 

transparência da linguagem sobre a qual elas se assentam”. 

Segundo Gadet e Hak (1993), Pêcheux tinha duas razões para escolher o discurso 

como um lugar preciso onde se pudesse intervir teoricamente, e, assim, propor uma teoria 

do discurso: “a relação oculta entre a prática política e as ciências sociais” e “uma ligação 

entre a prática política e o discurso”.  

O objeto de estudo da AD é o discurso, compreendido como um objeto histórico 

cuja materialidade específica é linguística, as palavras ditas no enunciado. Para Pêcheux 

(1990, p. 50):  

“o objeto da lingüística (a própria língua) aparece assim 

atravessado por uma divisão discursiva entre dois espaços: o da 

manipulação de significações estabilizadas, normatizadas por uma 

higiene pedagógica do pensamento, e o de transformações do 
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sentido, escapando a qualquer norma estabelecida a priori, de um 

trabalho no sentido sobre o sentido, tomados no relançar indefinido 

das interpretações”.  

Ao analista de discurso importa abordar aquilo que faz com que um discurso seja 

uma sequência única, uma totalidade linguística específica e não somente um conjunto de 

frases. 

Para a AD cada discurso materializa uma ideologia, que é compreendida como um 

sistema de crenças, no qual cada um fala de um lugar de inscrição e de um conjunto de 

coisas que faz ser. O discurso segue uma vertente, uma formação ideológica. 

Neste sentido, Pêcheux recusa a concepção reducionista de linguagem como 

instrumento de comunicação. Para elaborar teoricamente uma “concepção original da 

linguagem”, Pêcheux foi à busca de definições no Estruturalismo. A preocupação central 

de Pêcheux se referia à “ligação entre o discurso e a prática política, ligação que, para ele, 

passa pela ideologia”. É nesta referência que Pêcheux introduz o conceito de sujeito 

enquanto “efeito ideológico elementar”, ou seja, aquele que é “chamado sempre já sujeito”. 

Para ele, “é enquanto sujeito que qualquer pessoa é interpelada a ocupar um lugar 

determinado no sistema de produção”. (Gadet e Hak, 1993, p. 30). 

Ao fazer “empréstimos” da Psicanálise, Pêcheux (1969) se aproximou mais das 

questões das teorias relacionadas ao funcionamento do inconsciente e seus efeitos, 

considerando “o sujeito falante com subjetividade em ato”. 

A contribuição de Lacan à teoria de Michel Pêcheux passa por diferenças marcadas 

na posição do sujeito na estrutura pelo significante e a posição do sujeito como "efeito de 

sociedade" que foi posteriormente elucidada na obra de Althusser (1970) "Aparelhos 

ideológicos de estado". 

Desta maneira, Pêcheux (Gadet e Hak, 1969, p. 54) diz que:  

“os elementos A e B representam lugares, esses lugares 

continuam enigmáticos, pois são lugares de sujeitos (patrões, 

funcionários de repartição, operários) que são outros tantos, isto é, 

representações imaginárias não atestadas como tais, pois justamente 

esses lugares são considerados como sede de representações 
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imaginárias determinadas pela estrutura econômica e tidas como 

escapadiças ao domínio desses sujeitos”.  

Pêcheux se propôs a discernir as relações entre o “sujeito da linguagem” e o 

“sujeito da ideologia”, ou seja, “as relações entre a evidência subjetiva e a evidência do 

sentido (ou da significação), e colocou o discurso entre a linguagem (vista a partir da 

linguística, do conceito saussuriano de língua) e a ideologia”. (ibidem, p. 34). Neste 

momento a preocupação de Pêcheux não recaia em definir o conceito de ideologia, mas 

entender a ligação entre o objeto de análise da teoria do discurso e o objeto da linguística 

(língua). 

No entanto, a AD leva em conta a noção de sujeito do inconsciente, o falante, que 

(re) produz o discurso, que tem a ilusão de dizer o novo e a ideia de que diz exatamente o 

que quer dizer, que os sentidos estão postos. No discurso, o sujeito está “sob o efeito da 

ilusão subjetiva, funcionando ao nível imaginário, afetado pela vontade da verdade, pelas 

suas intenções, pelas evidências do sentido e pela ilusão referencial (da literalidade) (...) o 

sujeito é um lugar de significação historicamente constituído.” (Orlandi, 1986, p. 50). 

Assim, a AD compreende sujeito e sentido constituindo-se ao mesmo tempo. 

Ambos não são transparentes e devem ser observados a partir da sua materialidade 

linguística. 

O conceito de língua para Pêcheux (Gadet e Hak, 1969, p. 62), tomada por 

Saussure, “deve ser pensada como um sistema”, não tendo a função de exprimir sentido, 

“torna-se um objeto do qual uma ciência pode descrever o funcionamento (...) não se deve 

procurar o que cada parte significa, mas quais são as regras que tornam possível qualquer 

parte, ou seja, a língua é um conjunto de sistemas que autorizam combinações e 

substituições”. 

 A AD procura entender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, 

parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e de sua história. A linguagem é 

tomada como prática: mediação, trabalho simbólico e não como instrumento de 

comunicação. A língua constitui a possibilidade do discurso.  
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Sob esta ótica, língua é compreendida como incompleta e heterogênea porque é 

afetada pela história, estando sempre propícia aos deslizes, aos múltiplos sentidos, à 

ambiguidade, é a forma material de chegar ao sujeito.  

Retomando a noção de língua, que constitui a possibilidade do discurso e o discurso 

que coloca a língua em funcionamento, na AD para que a linguagem, entendida como 

“fala, uso, atos de linguagem, interação, mediação, ação que transforma” (Orlandi, 1983) 

entre em funcionamento, há uma relação entre língua e discurso.  

Para a AD “(...) estando os processos discursivos na fonte da produção dos efeitos 

de sentido, a língua constitui o lugar material onde se realizam estes efeitos de sentido. 

Esta materialidade específica da língua remete à ideia de funcionamento (no sentido 

saussuriano), por oposição à ideia de função”. (Pêcheux, 1969, p.172).  

Retomando sobre o objeto de estudo da AD, o discurso, o sujeito, para selecionar o 

que diz, utiliza-se dos processos parafrásticos e polissêmicos. Os processos parafrásticos 

são aqueles pelos quais, em todo dizer, gera-se a produção do mesmo sentido sob várias 

formas, e os processos polissêmicos são os que determinam sobre o dizer diversos 

sentidos. A ideia de posição vem do discurso, é um lugar que o sujeito ocupa na relação 

com o outro. O que é falado pela linguagem tem vários sentidos. Quem atribui sentido não 

é só quem fala, mas o outro, quem escuta, assim o discurso produz efeitos. 

Para Pêcheux (1969, p. 77) os Processos Discursivos a exemplo do discurso 

político:  

“deve ser remetido às relações de sentido nas quais é 

produzido: assim, tal discurso remete a tal outro, frente ao qual é 

uma resposta direta ou indireta, ou do qual ele “orquestra” os termos 

principais ou anula os argumentos. Em outros termos, o processo 

discursivo não tem, de direito, início: o discurso se conjuga sempre 

sobre um discurso prévio, ao qual ele atribui o papel de matéria-

prima, e o orador sabe que quando evoca tal acontecimento, que já 

foi objeto de discurso, ressuscita no espírito dos ouvintes o discurso 

no qual este acontecimento era alegado, com as “deformações” que a 

situação presente introduz e da qual pode tirar partido.” 
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Desta maneira,  

“o termo discurso, implica que não se trata necessariamente 

de uma transmissão de informação entre A (destinador) e B 

(destinatário), mas, de modo mais geral, de um “efeito de sentidos” 

entre os pontos A e B. (...) os elementos A e B designam algo 

diferente da presença física de organismos humanos individuais. (...) 

A e B designam lugares determinados na estrutura de uma formação 

social, lugares dos quais a sociologia pode descrever o feixe de 

traços objetivos característicos”. (Pêcheux, 1969, p.82) 

A noção de efeito da AD segue a vertente da psicanálise, que é a de que não se 

pode prever o que vai acontecer, este só será visto a posteriori. Este efeito significa que 

algo do discurso entra no outro. Desta maneira, parte-se do princípio que há o sujeito e o 

outro para acontecer o discurso e um produz efeitos no outro. Por isso, para a Análise de 

Discurso não há uma relação de causalidade no discurso, mas ao falar o sujeito se 

posiciona ou é posicionado. 

Contudo, o discurso varia de acordo com as condições de produção e o sentido do 

discurso depende da posição de quem fala, como fala, para quem fala, do lugar que fala e 

varia de acordo com a origem do dizer.  

Pêcheux (1969, p. 50) se baseia no conceito althusseriano de condições de 

produção, que é “sistematicamente importado da esfera das atividades econômicas, esfera 

da produção material, para a das atividades intelectuais; o teórico, o filósofo, o escritor, o 

pintor, o músico são considerados trabalhadores na mesma medida que o operário”. Por 

este caminho,  

“o lugar do materialismo histórico é manifestado igualmente 

em alguns exemplos, tais como aqueles em que os lugares A e B são 

indicados como sendo lugares determinados na estrutura de uma 

formação social, lugares de que a sociologia pode descrever o feixe 

de traços objetivos - característicos: assim, por exemplo, no interior 

da esfera da produção econômica, os lugares do "patrão" (diretor, 

chefe de empresa...), do funcionário de repartição, do contra-mestre, 
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do operário são marcados por propriedades diferenciais 

determináveis". (ibidem, p. 50) 

As condições de produção são formações imaginárias que representam o 

mecanismo de situar os protagonistas e o objeto de discurso; podem ser pensadas num 

sentido amplo; compreendem as circunstâncias da enunciação, ou seja, o contexto 

imediato. Incluem o contexto sócio-histórico, ideológico. Compreendem as imagens dos 

sujeitos, assim como do objeto do discurso, diante de um contexto sócio-histórico. “Assim, 

formam-se as imagens da posição do sujeito da enunciação (quem sou eu para lhe falar 

assim?), mas também da posição do sujeito interlocutor (quem é ele para me falar assim, 

ou para que eu lhe fale assim?), e também do objeto do discurso (do que eu estou falando, 

do que ele me fala?)” (Pêcheux, 1993, p. 83).  

Cabe considerar dois fatores relacionados às condições de produção: a relação de 

forças, que se refere ao lugar de onde fala o sujeito e, ao valor de sua posição no discurso. 

O segundo fator diz respeito ao mecanismo de antecipação, em que o sujeito irá dizer de 

um modo ou de outro, de acordo com o efeito que pensa produzir em seu ouvinte. Segundo 

Orlandi (1983, p.126) “pela antecipação o locutor experimenta o lugar de seu ouvinte, a 

partir de seu próprio lugar: é a maneira como o locutor representa as representações de seu 

interlocutor e vice-versa”. Neste caso, o que o enunciador supõe que o ouvinte vai pensar 

que irá constituir o seu próprio dizer. 

 Para a AD, a enunciação de uma mesma materialidade linguística, em condições 

diversas, pode gerar diversos efeitos de sentidos. Segundo Orlandi (1983, p.111) “os 

efeitos de sentido são produzidos por mecanismos tais como o dos registros, o dos tipos de 

discurso e são produzidos também pelo fato de que o lugar dos interlocutores significa. 

Essa é uma especificidade: nas marcas de interlocução há vestígios da relação entre a 

formação discursiva e a formação ideológica”.  

Outro conceito importante na AD diz respeito às Formações Discursivas (FD) que 

representam, no discurso, as Formações Ideológicas (FI) que lhes são correspondentes.  

Segundo Orlandi (2000, p. 43) as Formações Discursivas permitem “compreender o 

processo de produção de sentidos, a sua relação com a ideologia e também dá ao analista a 

possibilidade de estabelecer regularidades no funcionamento do discurso”. 
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Para a AD a mesma palavra pode significar de modo diferente, conforme tenha sido 

produzida nesta ou naquela formação discursiva. “Aquilo que se diz significa em relação 

ao que não se diz, ao lugar social do qual se diz, para quem se diz, em relação a outros 

discursos, etc. Isso tudo – que se articula como formações imaginárias – pode ser analisado 

na relação existente entre as formações discursivas e a formação ideológica dominante” 

(Orlandi, 1983, p. 73).  

Desta maneira, Orlandi (2000) acrescenta que “os sentidos sempre são 

determinados ideologicamente”. O que dizemos tem um traço ideológico, que não está 

presente na palavra em si, mas no discurso onde a ideologia se materializa, produzindo 

efeitos. 

Segundo a autora a metáfora é um lugar importante para o analista de discurso. A 

metáfora é entendida na AD “como a tomada de uma palavra por outra” (Orlandi, 2000, 

apud Lacan, 1966), produzindo um deslizamento de sentido. 

Uma FD é constituída dentro de um interdiscurso, também chamado de memória 

discursiva, que é o lugar de onde o sujeito retira o que é possível e o que não é possível no 

seu discurso, de acordo com sua FD. “Esse interdiscurso é uma espécie de baú, onde o 

sujeito encontra um conjunto de possibilidades para o seu dizer, e essas podem confundir-

se com possibilidades de dizer de outras FDs, gerando aí os novos sentidos” (Castellano e 

Freire, 2006, p. 8). A formação discursiva é o lugar do sentido, da metáfora, da 

interpretação, da ideologia. É através das FDs que a Formação Ideológica se mostra. A 

formação discursiva media, de um lado, as condições de produção e o funcionamento 

discursivo e, de outro, a formação ideológica. Segundo Orlandi (1983) o funcionamento 

discursivo é “a atividade estruturante de um discurso determinado, por um falante 

determinado, para um interlocutor determinado, com finalidades específicas”.  

Para Pêcheux (Gadet e Fuchs, 1969, p. 165) a instância ideológica:  

“consiste no que se convencionou chamar interpelação, ou o 

assujeitamento do sujeito como sujeito ideológico, de tal modo que 

cada um seja conduzido, sem se dar conta, e tendo a impressão de 

estar exercendo sua livre vontade, a ocupar o seu lugar em uma ou 

outra das duas classes sociais antagonistas do modo de produção”. 
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O mesmo autor refere que “cada formação ideológica constitui um conjunto 

complexo de atitudes e de representações que não são “individuais” nem “universais”, mas 

se relacionam mais ou menos diretamente a posições de classes em conflito umas com as 

outras”.  

A ideologia é materializada no discurso. As formações ideológicas “comportam 

necessariamente, como um de seus componentes, uma ou várias formações discursivas 

interligadas que determinam o que pode e deve ser dito a partir de uma posição dada numa 

conjuntura, isto é, numa certa relação de lugares no interior de um aparelho ideológico, e 

inscrita numa relação de classes”. (ibidem, p. 167) 

Ao considerar as questões discursivas, Pêcheux (1988) diz sobre dois 

esquecimentos que ocorrem no discurso. O esquecimento número 1, que é chamado de 

ocultamento ideológico, de natureza inconsciente, no qual o sujeito tem a ilusão de ser a 

origem do seu dizer. Para o autor, há uma formação discursiva que domina o sujeito, onde 

se reproduz o discurso do outro, já proferido. Esta é uma zona inacessível ao sujeito. O 

esquecimento número 2 é relativo aos processos de enunciação, nos quais existe um 

ocultamento linguístico parcial, um funcionamento que é do tipo pré-consciente/ 

consciente, onde o sujeito tem a ilusão de que o seu dizer expressa exatamente o que pensa. 

Esta é uma zona que o sujeito pode penetrar conscientemente. Isso se dá quando o sujeito 

reformula o seu dizer com a intenção de expressar suas ideias da melhor forma possível, 

com a ilusão de que pode controlar os sentidos daquilo que diz.  

Segundo Pêcheux (Gadet e Fuchs, 1969, p. 175) “os processos de enunciação 

consistem em uma série de determinações sucessivas pelas quais o enunciado se constitui 

pouco a pouco e que têm por característica colocar o “dito” e em consequência rejeitar o 

“não dito””. 

A zona de esquecimento nº 1, que é inacessível ao sujeito, aparece como 

“constitutivo da subjetividade na língua”. Deste modo,  

“este recalque (tendo ao mesmo tempo como objeto o próprio 

processo discursivo e interdiscursivo, ao qual ele se articula por 

relações de contradição, de submissão ou de usurpação) é de 

natureza inconsciente, no sentido em que a ideologia é 
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constitutivamente inconsciente dela mesma (e não somente distraída, 

escapando incessantemente a si mesma...)”. (ibidem, p.177) 

Em relação ao esquecimento nº 1, pode-se dizer que este evidencia as formações 

discursivas às quais o sujeito se filia. O sentido de uma formação discursiva só pode ser 

identificado na relação parafrástica do discurso, é no interior desta relação que se identifica 

o sentido dado a esta ou aquela formação discursiva. É neste lugar que o sujeito tem a 

ilusão de ser a fonte do sentido, e é aí que se desvela a ideologia à qual o sujeito está 

assujeitado. 

Michel Pêcheux faz uma analogia entre estes dois tipos de esquecimento e a 

“oposição dos esquecimentos da teoria lacaniana, ao referir que, no primeiro tipo de 

esquecimento, o processo de interpelação-assujeitamento do sujeito, foi designado por 

Lacan como Outro. Em relação ao segundo tipo de esquecimento, Lacan designou-o como 

identificação imaginária. [(em que o outro refere-se a um outro eu (outro)]” (Bíscaro, 2007, 

p.51, apud Gadet e Fuchs, 1969, p. 177). 

Em outras palavras, a relação entre os esquecimentos nº 1 e nº 2 leva a uma 

analogia entre a “condição de existência (não subjetiva) da ilusão subjetiva e as formas 

subjetivas de sua realização”. (ibidem) 

A AD também traz o conceito de interpretação que, segundo Orlandi (2003), é a 

condição para a existência de sentidos, ilustrando a presença da ideologia. O sujeito é 

levado a interpretar qualquer objeto simbólico, e esta interpretação é, na verdade, efeito 

ideológico por naturalizar os sentidos e, por este efeito, a linguagem e a história perdem 

sua opacidade e espessura. O discurso constitui o lugar em que se pode observar a relação 

entre língua e ideologia, entendendo a língua como produção de sentidos por/ para os 

sujeitos. 

Deste modo, a interpretação na AD trabalha:  

“o processo de significação, porém, não buscando um sentido 

único, ou verdadeiro, pois essa interpretação está implicada com os 

sentidos possíveis que o discurso pode ter, a partir das condições nas 

quais ele foi produzido, não dependendo apenas das intenções do 
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sujeito, mas das situações que este vivencia.”. (Castellano e Freire, 

2006, p.10).  

A AD como proposta teórico-metodológica vem sendo utilizada de forma 

significativa pela Fonoaudiologia. Seus pressupostos vão ao encontro de questões 

pertinentes à Fonoaudiologia, por valorizar, em seus estudos, o discurso e seus efeitos, o 

sujeito, o outro, a interpretação, o sentido, a ideologia.  

Os usos da AD variam de acordo com cada campo e seus interesses, já que a AD é 

um instrumento de análise crítica da ideologia. À Fonoaudiologia, ao acessar a AD, 

interessa a emergência do sujeito no discurso em que a surpresa, as falhas, os enganos 

denunciam a entrada de um outro. Para ela, importa entender como o sujeito se constitui na 

e pela ideologia, ideologia esta que tem a ver com o sujeito falante e suas demandas para a 

clínica fonoaudiológica.  

Diversas áreas da Fonoaudiologia - a audiologia, a voz, a linguagem, a fala - têm 

sido beneficiadas por trazer a Análise do Discurso de linha francesa como teoria e método 

para o seu campo de pesquisa. Portanto, há uma relação de interesses entre a 

Fonoaudiologia e a AD que permite o diálogo entre estas com objetivos específicos em 

busca de respostas às questões recorrentes da prática de cada uma em particular.  

Desse modo, a AD contribui para a problematização do campo fonoaudiológico no 

que diz respeito ao seu método clínico e sua atuação institucional, discutindo escuta, 

interpretação, discurso, dentro de uma perspectiva que faceia ideologia e subjetividade. 

Esta apresentação justifica plenamente a escolha deste dispositivo teórico metodológico 

para a pesquisa em pauta. 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

2.1 Os Tipos de Discurso 

 

Quanto à tipologia do discurso, que fazem parte das discussões na AD, 

diferenciam-se três tipos: lúdico, autoritário e polêmico, caracterizando-os, 

respectivamente, como predominantemente polissêmico, parafrástico e equilibrado. Esta 

tipologia foi estruturada a partir do estudo sobre o Discurso Pedagógico por Orlandi (2011 

[1983]), com a finalidade de servir como método para se analisar o discurso.  

O discurso lúdico é o discurso da brincadeira. Neste discurso, a polissemia está 

aberta, o referente está presente e os interlocutores se expõem aos efeitos do referente e os 

sentidos atribuídos são possíveis de serem expostos. 

O termo referente é esclarecido por Pêcheux (1969) ao se referir à Jakobson (1963) 

que diz que o referente se remete ao contexto que está sendo usado como mensagem entre 

o destinador e o destinatário. 

Já o discurso autoritário é dirigido por quem fala, caracterizado pela não-

reversibilidade, ou seja, ausência de troca de turnos no discurso. Neste tipo de discurso o 

locutor, que é o agente exclusivo, tende a silenciar o outro, negando-lhe a ocupação de 

diferentes posições e fazendo com que fique estanque em um lugar. Deste modo, a 

polissemia é contida e o referente está apagado pela relação estabelecida entre os 

interlocutores.  

No discurso polêmico, o referente muda de direção e, ao mudar de direção, o 

discurso se transforma, se modifica. A polissemia é controlada e os sentidos são disputados 

pelos interlocutores. 

A tipologia do discurso não faz parte das preocupações centrais do analista. O que 

caracteriza o discurso não é o seu tipo, é o seu modo de funcionamento.  

Esta tipologia de discurso, proposta por Orlandi (2000), se fez a partir de 

categorizações internas do funcionamento do discurso, partindo das relações entre sujeito, 

sentido e referente. Desta maneira, as denominações: lúdico, polêmico e autoritário não 

devem conduzir ao pensamento de que haja um julgamento de valor dos sujeitos do 

discurso, mas sim uma descrição do modo de funcionamento discursivo em relação a suas 
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determinações histórico-sociais e ideológicas. Este modo de funcionamento é resultado das 

interpretações do analista. 

 

2.2   O Discurso Pedagógico 

 

 Orlandi (1983), em seus estudos sobre o discurso, observou que existem muitos 

critérios que determinam as tipologias de discurso. Dentre estes tipos, há os que se 

remetem às distinções institucionais e seus preceitos, a saber: o discurso político, o 

jurídico, o religioso, o jornalístico, o pedagógico, o médico, o científico. Neste estudo, 

vamos nos debruçar sobre o Discurso Pedagógico (DP). 

 Para a autora, o Discurso Pedagógico se caracteriza como o discurso do poder. É 

um discurso que cria a noção de erro e acerto e o enunciador, nesse discurso, fala com uma 

voz segura e autossuficiente. O modo de funcionamento deste discurso é autoritário, ou 

seja, o referente está oculto pelo dizer de um locutor exclusivo que mantém a polissemia 

contida. 

 Orlandi (1983, p. 20) define o Discurso Pedagógico como “um discurso circular, 

um dizer institucionalizado sobre as coisas que se garante, garantindo a instituição em que 

se origina e para a qual tende: a escola. O fato de estar vinculado à escola, a uma 

instituição, portanto se faz do DP aquilo que ele é e o mostra (revela) em sua função”. 

 Ao parafrasear Bourdieu (1974), Orlandi diz que a escola é tratada como 

reprodução cultural, lugar de transmissão de poder contribuindo para a reprodução da 

estrutura das relações de classe. Acrescenta, ao se referir à Chauí (1980), que a educação 

tem como função a reprodução da força de trabalho e diz que, naquela época, a educação 

estava sendo vista como capital, produção e investimento provendo a geração de lucro 

social. 

 O DP, em sua definição, seria um discurso neutro, transmissor de informação, 

caracterizado pela ausência de problemas de enunciação. Essa informação se caracteriza 

sob a rubrica da cientificidade, o professor se apropria do discurso do cientista. Qualquer 

sujeito poderia ser o enunciador, dentro das regras estabelecidas pela instituição de ensino, 
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onde, ao manter uma distância entre ele (emissor) e o receptor, não existiria, portanto, 

conflitos. 

 Por se apropriar do conhecimento do cientista para o professor e, portanto, para a 

instituição, saber e dizer se equivalem. Desta maneira, o professor é idealmente aquele que 

tem o saber e está na escola para ensinar os alunos que não sabem estão na escola para 

aprender. O que o professor diz se transforma em conhecimento e o aluno, a partir do 

contato com o professor, na escola diz que sabe, a isto se denomina escolarização. 

 A mesma autora diz que, no jogo ideológico, as mediações se modificam e as 

imagens que o aluno faz de si mesmo, do seu locutor e do objeto de conhecimento 

dependerá da imagem que ele faz do lugar do professor. Contudo, por parte do aluno, há 

um consentimento e uma exploração da posição do professor como autoridade e a imagem 

de si como tutelado que se desdobram em comportamentos que variam desde o 

autoritarismo acentuado até o paternalismo afetuoso. 

 A proposta de trabalho de Orlandi (1983, p.76) em relação ao DP partindo das 

análises que visaram à caracterização do discurso pedagógico, foi a de: 

 “transformar esse discurso autoritário em um discurso crítico: 

questionar os implícitos, o caráter informativo, a unidade do DP e atingir 

seus efeitos de sentido. Do ponto de vista do professor, deixar um espaço 

para a existência do “ouvinte” como sujeito, isto é, se dispor à 

reversibilidade, à simetria, saber ouvir. Da perspectiva do aluno, questionar 

o que o discurso garante em seu valor social, questionar os pressupostos que 

garante o texto em sua legitimidade, explorar a dinâmica da interlocução, 

recusando a cristalização do dito e a fixação do seu lugar como ouvinte. 

Observando-se que tomar a palavra é um ato dentro das relações de um 

grupo social”. 
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3. MÉTODO 

 

O presente estudo é de caráter qualitativo e está inserido na linha de pesquisa 

Linguagem e Subjetividade, do Programa de Estudos Pós Graduados em Fonoaudiologia 

da PUC-SP, que estuda as perturbações de linguagem, priorizando a clínica e tomando a 

linguagem como objeto simbólico indissociável da subjetividade, cujos sintomas são vistos 

como manifestações que implicam o sujeito e o outro. A linguagem é considerada como 

funcionamento linguístico discursivo que obedece suas próprias leis. A subjetividade é 

entendida a partir de um dimensionamento simbólico e de sua relação com a exterioridade. 

Este estudo é um desdobramento do projeto A Alfabetização e seus Avatares, 

vinculado ao programa Observatório de Educação (OBEDUC) 
3
 que pretende fomentar 

estudos e pesquisas em educação, que utilizem a infraestrutura das Instituições de 

Educação Superior (IES) e as bases de dados existentes no INEP, estimulando a produção 

acadêmica e a formação de recursos pós-graduados, em nível de mestrado e doutorado.  A 

ótica privilegiada por esta pesquisa pretende articular os campos da Fonoaudiologia e da 

Educação para, mais à frente, derivar conclusões que possam interessar a ambos os 

campos.  

3.1 Local da Pesquisa 

 

              A coleta de dados desta pesquisa foi feita na Escola Estadual Pastor Paulo Leivas 

Macalão situada na zona norte da cidade de São Paulo- S.P., durante as reuniões da Aula 

de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC), com os professores do Ciclo 1. 

              A ATPC, antes HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo), foi elaborada 

pelo Programa Ler e Escrever (Resolução SE-85, de 19/12/2007) e estabelece a “Formação 

do Professor Regente que diz que nenhum projeto ou material que possa ser elaborado será 

eficaz sem uma formação continuada articulada à prática dos professores. E, para efetivá-

las, a escola precisa ser tomada como lócus dessa formação. É aí, no próprio contexto de 

trabalho, na relação direta com seus colegas que os professores podem, da melhor forma, 

                                                           
3 Resultado da parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI), instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.803, de 08 de junho de 2006. 
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colocar suas questões, refletir sobre as práticas que desenvolvem, detectar problemas, 

estudar e buscar soluções e avanços. Por isso, o Programa estabelece que a Formação dos 

Professores será feita pelo PC (Professor Coordenador), no acompanhamento das salas de 

aula e na HTPC, possibilitando o atendimento às especialidades das séries. Para tanto, os 

professores envolvidos nos projetos terão sua carga horária ampliada em 4 horas 

semanais.” (Fonte: Diário Oficial de São Paulo, Poder Executivo, seção 1 de 21/12/2007). 

As reuniões da ATPC dos professores do Ciclo 1 foram escolhidas porque agregam 

os professores do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, pois, segundo o  

Programa Ler e Escrever “é no decorrer da segunda série que os alunos podem 

gradativamente alcançar autonomia em relação às competências da leitura e da escrita. 

Para que esta e as demais expectativas de aprendizagem sejam alcançadas é essencial que o 

trabalho pedagógico iniciado na primeira série não seja interrompido e avance, 

possibilitando que as crianças façam uso da linguagem escrita em diferentes situações tanto 

escolares como extra escolares. O trabalho continuará a ser desenvolvido com os alunos 

que não tiverem alcançado plenamente as expectativas da série anterior.” (Fonte: Diário 

Oficial de São Paulo, Poder Executivo, seção 1, 21/12/2007). 

É na ATPC da escola acima citada e que integra o projeto A Alfabetização e seus 

avatares que se insere este estudo. Como pesquisadora, participei desta atividade, 

quinzenalmente, coordenando a formação dos professores no campo da linguagem e 

alfabetização. Durante as reuniões do ATPC, foram apresentadas vídeo-aulas, uma a cada 

reunião, de um conjunto de 20 aulas (divididos em 4 CDs, com 5 aulas em cada) 

ministradas pela fonoaudióloga Dra. Ana Paula Berberian na disciplina: Psicogênese da 

Linguagem Oral e Escrita (2009) para o Programa de Educação a Distância. Estes vídeos, 

antes de serem transmitidos aos professores, foram assistidos e discutidos pela equipe de 

mestrandas, que também realizavam esta atividade com outros professores, sob a 

coordenação de uma doutoranda, todas membros integrantes do Projeto Alfabetização e 

seus Avatares.  

A escolha das vídeo-aulas foi feita com o objetivo de serem um disparador para as 

discussões entre a pesquisadora e os professores durante o curso de formação. Os temas 

dos vídeos tratam da linguagem oral e escrita, além de abarcar questões históricas que 

determinaram as teorias dominantes acerca da alfabetização no Brasil. Este material 

contribuiu para o conhecimento, tanto da pesquisadora como dos professores, que puderam 
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compartilhar seus saberes. No entanto, a proposta da reunião com os professores não ficou 

aprisionada ao tema da aula, mesmo que o discurso seguisse outros caminhos, estes eram 

permitidos pela pesquisadora que tinha o objetivo de, pelos dizeres dos professores, buscar 

indícios que desvelassem a ideologia à qual estão assujeitados. 

Durante a vídeo-aula a pesquisadora autorizou-se a realizar algumas pausas para 

permitir a escuta à fala dos professores no que se referia a temas ou questões sobre o seu 

fazer. As reuniões foram gravadas e, ao final de cada evento, foi feito um relatório, 

analisando o que ali foi produzido. 

Ao total foram realizadas onze reuniões com os professores no Curso de Formação, no 

período de março a novembro de 2012. Destas onze reuniões, oito foram gravadas e 

transcritas para compor o corpora para esta pesquisa (Anexo). As três primeiras reuniões 

foram descartadas porque a atividade realizada diferenciava-se da habitual, sendo 

caracterizada por uma dinâmica para a integração do grupo e da pesquisadora. 

 

3.2 Procedimentos éticos 

 

Este estudo foi feito sob autorização do Comitê de Ética da PUC-SP de número: 

08932012.0.0000.5482 com o consentimento livre e esclarecido (Anexo) do entrevistado 

assinado, dado que envolve sujeitos na pesquisa. 

 

3.3 Sujeitos 

 

Participaram da formação continuada coordenada pela pesquisadora nove professores 

do sexo feminino - do Ciclo I do ensino fundamental da EE Pastor Paulo Leivas Macalão - 

quinzenalmente, das 12h às 13h20 . Não eram todas as professoras que estavam presentes a 

cada encontro. Houve uma mudança de participantes ao longo do ano que será elucidada 

na descrição dos sujeitos desta pesquisa. As professoras serão representadas na transcrição 
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de seus relatos por letras iniciais de nomes fictícios como forma de proteger sua 

identidade, e a pesquisadora será representada pela letra P.  

Sobre os sujeitos da pesquisa, descrevo pontos importantes de cada um deles. Estas 

informações foram coletadas nas primeiras reuniões com o grupo de professoras. 

A professora Ana (A) trabalha há muitos anos na escola e é atualmente a coordenadora 

pedagógica do Ciclo 1. Contou que seus pais não eram naturais de São Paulo e vieram para 

cá para trabalhar com comércio. Seu pai estudou até o colegial e sua mãe cursou o primeiro 

grau. Seu marido e seus três filhos tem curso superior. Relatou que escolheu a profissão 

porque havia uma professora que lecionava num sítio em que ela morava na infância. Ao 

acompanhar suas aulas decidiu ser professora quando se tornasse adulta.  

A professora Juliana (J) contou-nos que seus pais não eram naturais de São Paulo e 

vieram para cá para trabalhar no comércio, onde ela e suas irmãs trabalharam também. 

Além de ser professora, ajuda na administração dos negócios da família. Seu pai estudou 

até a segunda série, sabia ler e escrever e tinha jeito para os negócios. Sua mãe era dona de 

casa, estudou até a oitava série. Ela, seu marido e suas irmãs tem formação superior. Na 

infância e adolescência, ela e suas irmãs fizeram parte da formação em escola pública e 

parte em escola privada. Relatou que, contrariando a vontade de sua família, estudou 

Magistério e Pedagogia, além de também ter estudado Contabilidade e Teatro. Encara 

como um desafio lecionar em uma escola da periferia. É formada há vinte e dois anos, 

trabalha nesta escola há muitos anos e é professora do quinto ano.  

A professora Marilia (M) relatou que seus pais são portugueses e vieram para o Brasil 

com seus avós. Estabeleceram-se em São Paulo e trabalhavam com comércio. Ambos 

estudaram até a oitava série. Ela e sua irmã possuem formação de nível superior. Contou-

nos que, inicialmente, trabalhou em escritório, mas sempre gostou de animais e de 

esportes. Sonhava em ser veterinária, porém, devido a não ter tido condições financeiras 

para fazer este curso, optou por Educação Física. Mesmo depois de formada, continuou 

trabalhando em escritório, porém, devido à idade não conseguia ascensão de cargo, daí 

passou a exercer a profissão de professora de Educação Física nesta escola e dá aulas para 

o Ciclo 1. 

A professora Fátima (F) relatou que sua avó, sua mãe e seus tios estudaram até a 

quarta série. Ela e seus primos fizeram ou estão cursando faculdade. Sua mãe trabalhava 
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em loja e sempre chegava tarde em casa. Ela sempre estudou em escola pública. Escolheu 

estudar Pedagogia porque, ao terminar o colégio, sua mãe insistia para ela continuasse os 

estudos para ter melhor emprego, daí ela optou por ser professora e, depois que começou a 

estudar, passou a gostar. É professora do quinto ano e trabalha nesta escola há cerca de um 

ano. 

A professora Viviane (V) estava grávida de cinco meses, participou do curso de 

formação até o mês de junho, saiu de licença maternidade e não retornou no ano de 2012. 

Ela fez parte de sua escolarização em escola privada e outra parte em escola pública. Foi 

incentivada pela sua mãe a fazer o Magistério porque já teria uma profissão. Por já gostar 

de ensinar, aceitou a sugestão. Cursou o Magistério por quatro anos em período integral. 

Tinha aulas pela manhã e estágio no período da tarde. Referiu ter sido uma fase muito boa 

onde aprendeu muito. Por ter tido uma boa “bagagem” não quis estudar Pedagogia e 

decidiu-se pela Psicologia sob a influência de uma professora. Cursou cinco anos de 

faculdade, porém, por não fazer o trabalho de conclusão de curso, não tem o diploma. 

Disse estar pensando seriamente em concluir a graduação. Acrescentou que fez muitos 

cursos paralelos durante os anos de estudo. É professora do quinto ano do ensino 

fundamental e trabalha nesta escola há um ano. 

A professora Lúcia (L) estudou em escola privada na cidade onde vivia em Minas 

Gerais. Seus pais estudaram até a quarta série. Seus familiares tinham cargo político na 

cidade em que viviam e eram ricos, porém, ao longo do tempo, perderam seus trabalhos e 

faliram. Veio para São Paulo para cursar a Faculdade porque onde morava não havia 

Universidade. Trabalhou, em um período de sua vida, em uma instituição de crianças com 

deficiência, sempre gostou muito de trabalhar nesse ramo e assim, decidiu ser professora. 

Seu marido estudou técnico eletrônico e é metroviário. Seus filhos estão cursando a 

faculdade. Dá aulas para o quinto ano do ensino fundamental e trabalha nesta escola há 

muitos anos. 

A professora Rose (R) contou que seu pai trabalha como vendedor em comércio. Sua 

mãe é dona de casa, estudou até a quarta série e voltou a estudar recentemente no EJA 

(Educação para Jovens e Adultos). Seu marido é vendedor, estudou até o colegial. Tem 

duas filhas pequenas que estão na escola. Relatou que desde criança queria ser professora 

de matemática, mas ministra aulas de todas as matérias. Sua formação básica se deu em 

escola privada até a quarta série, quando foi reprovada por não acompanhar as aulas com 
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tanto interesse. Então pediu ao seu pai para estudar em uma escola estadual, próxima à sua 

casa, porque a cobrança seria menor. Pegou gosto pelos estudos porque os professores 

eram inspiradores e instigantes. Disse que passa essa vontade e sede de conhecimento para 

seus alunos. É professora do quinto ano do Ciclo 1 e trabalha nesta escola como professora 

substituta desde o início do ano de 2012. Estava como substituta da professora Madalena, 

em licença maternidade, que retornou em outubro de 2012 e ela passou, então, a substituir 

a professora Viviane. 

A professora Adriana (A) participou de três reuniões do curso de formação, em agosto 

e setembro, substituindo a professora Viviane que estava em licença maternidade. Saiu da 

escola em outubro quando a professora Madalena retornou da licença maternidade e a 

professora Rose passou a substituir a professora Viviane. 

A professora Madalena (M) participou de três reuniões do curso de formação em 

outubro e novembro. Ela retornou de licença maternidade em outubro de 2012. Relatou 

que cursou o Magistério e, posteriormente, Pedagogia. 

 

3.4  Procedimento metodológico 

 

O corpora, composto por relatos dos professores sobre sua atuação didática, foi 

digitalmente gravado e posteriormente transcrito pela pesquisadora, ressaltando que os 

sujeitos da pesquisa não foram identificados. Sobre esse discurso foram operados recortes. 

Estes recortes possibilitaram a escuta à fala dos professores durante a ATPC para analisar a 

posição do aprendiz no discurso dos professores.  

A análise destes discursos foi feita à luz da teoria da Análise de Discurso de linha 

francesa (AD). Além de propor uma abordagem teórica, a AD é um método de análise que 

afirma que, no discurso, há uma estrutura de superfície e uma estrutura profunda, sendo 

que a superfície discursiva é um “vestígio de produção do discurso, isto é, da estrutura 

profunda”. Ao analista de discurso cabe “remontar desses efeitos de superfície à estrutura 

invisível que os determina”. (Pêcheux, 1969, p. 94). 
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 Segundo Orlandi (2000), a proposta da AD é de um dispositivo de interpretação que 

tem como característica colocar “o dito em relação ao não dito, o que o sujeito diz em um 

lugar com o que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo com o que é dito de outro, 

procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz, mas que constitui 

igualmente os sentidos de suas palavras”. (p. 59). 

 A mesma autora diz que, ao analista de discurso, é necessário  

“que ele atravesse o efeito de transparência da linguagem, da 

literalidade do sentido e da onipotência do sujeito. Esse dispositivo 

vai assim investir na opacidade da linguagem, no descentramento do 

sujeito e no efeito metafórico, isto é, no equívoco, na falha e na 

materialidade. No trabalho da ideologia”. (ibidem, p. 60).  

Complementa dizendo que o analista de discurso “não interpreta, ele trabalha (n) os 

limites da interpretação.(...) Ele se coloca em uma posição deslocada que lhe permite 

contemplar o processo de produção de sentidos em suas condições”.  

 Inicialmente, para fazer a análise, é necessário a constituição do corpus que pode 

ser o discurso transcrito, transformado em texto, sendo este os “dados” de análise. A forma 

de análise é vertical onde se considera os seus objetivos e o seu tema. Segundo Orlandi 

(2000, p. 63) a “exaustividade vertical, em profundidade, leva a consequências teóricas 

relevantes e não trata os dados como meras ilustrações. Trata os “fatos” da linguagem com 

sua memória, sua espessura semântica, sua materialidade linguístico-discursiva”. 

 Ao analista, cabe fazer um recorte do texto a ser analisado de forma a determinar o 

modo de análise e o dispositivo teórico da interpretação que foi construído. O corpus 

poderá servir de unidade de análise de outros analistas de discurso de acordo com o recorte 

que será feito a partir da questão posta por ele. 

Segundo Orlandi (2000, p. 66), o trabalho de análise se inicia  

“pela configuração do corpus, delineando-se seus limites, 

fazendo recortes, na medida mesma em que se vai incindindo um 

primeiro trabalho de análise, retomando-se conceitos e noções, pois a 

análise de discurso tem um procedimento que demanda um ir-e-vir 

constante entre teoria, consulta ao corpus e análise”. 
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 Para tanto, o procedimento de análise do discurso é realizado em três partes, a saber 

– em primeiro lugar faz-se uma leitura da superfície linguística, entendida como a leitura 

da sequência oral ou escrita. Sendo este o objeto empírico afetado pelos esquecimentos 1 e 

2, isto é, o lugar de sua concretização sob a forma de uma dupla visão. Neste momento, dá-

se conta do esquecimento n.º 2, que é a enunciação, dando a impressão que determinada 

coisa só poderia ser dita daquela maneira.  

Posteriormente, determina-se o objeto discursivo que é proveniente da 

transformação da superfície linguística de um discurso concreto em um objeto teórico, ou 

seja, um objeto linguisticamente de-superficializado, determinado pela análise linguística 

que visa a abolir a zona de esquecimento nº 2. Este é produzido por uma primeira análise 

crítica de uma impressão de “realidade” do pensamento, ilusão que sobrepõe palavras, 

ideias ou coisas. Nesta situação, analisa-se o que é dito nesse discurso e o que pode ser dito 

em outras situações afetadas por memórias discursivas diferentes.  

Ao longo deste procedimento analítico, além dos mecanismos parafrásticos, é 

importante observar os efeitos metafóricos. Por efeito metafórico Pêcheux, (1969), afirma 

ser o fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual, ou seja, o 

deslizamento de sentido entre x e y é constitutivo tanto do sentido designado por x como 

por y. 

Finalmente, chega-se ao processo discursivo que é a relação do objeto discursivo 

com a superfície linguística que resulta de condições de produção estáveis e homogêneas. 

O processo discursivo é acessado através de uma de-sintagmatização que incide na zona de 

esquecimento nº 1. 

Para Orlandi (2000) os processos como paráfrase, metáfora e sinonímia marcam a 

presença da historicidade na língua. A partir do trabalho pelas etapas de análise relatadas, o 

analista de discurso pode ver a presença da ideologia na língua e, é desta maneira que ele 

apreende a historicidade do texto. O termo historicidade é definido como o “acontecimento 

do texto como discurso, o trabalho dos sentidos nele”. 

Outro conceito importante que faz parte do procedimento de análise de discurso se 

refere às marcas e propriedades do discurso. Segundo Orlandi (1994), para analisar o 

discurso as marcas formais não são suficientes, é preciso considerar o modo como elas 

aparecem no discurso, ou seja, estabelecer sua função em relação à propriedade do 
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discurso. Para isto, a autora faz a distinção entre marcas e propriedades do discurso, na 

qual marcas se referem à organização interna do discurso e propriedades põem em questão 

a totalidade do discurso em relação às suas condições de produção. 

Porque o discurso é uma estrutura, ou seja, é marcado pela repetição, a análise e sua 

discussão foi organizada a partir de recortes discursivos. O recorte, segundo Orlandi (1984, 

p. 14) “é uma unidade discursiva. Por unidade discursiva entendemos fragmentos 

correlacionados de linguagem e situação. Assim, um recorte é um fragmento de uma 

situação discursiva”.  

A análise agrupou os recortes em diferentes formações discursivas (FD) que 

levaram às formações ideológicas (FI).  As FD foram nomeadas como forma de introduzir 

o leitor ao assunto a ser mostrado e discutido nos recortes. Após cada recorte descreveu-se 

a análise dos dados encontrados e, ao final de cada FD, foi exposta uma conclusão. Cada 

dizer foi identificado como um enunciado e numerado para melhor acompanhamento da 

análise. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A) Assujeitamento do professor à ideologia dominante. 

Os recortes revelam um discurso marcado pela indeterminação do sujeito, ou seja, não 

há, nos dizeres do professor, um posicionamento próprio, singular. As formações 

discursivas (FD) caracterizam um discurso institucionalizado, que funciona de modo 

autoritário, tipificado como pedagógico. O “Discurso Pedagógico aparece como o discurso 

do poder, que cria a noção de erro e, portanto, o sentimento de culpa, falando, nesse 

discurso, uma voz segura e autossuficiente”. (Orlandi, 1983). 

 

(1) P: O que vocês acham dessas perguntas que ela fez? 

(2) Profa. F.: A gente acaba tendo influência no que a gente fala para o outro, a gente 

influencia da forma que a gente quer.  

(3) P.: É o que ela fala: provocar efeito.  
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(4) Profa. J.: É porque a mesma frase, dependendo da entonação, ela tem um efeito 

totalmente diferente, você  pode afirmar que foi ao cinema, você pode perguntar, né? 

Então é por isso que você influencia, você faz com que a pessoa reflita, muda de opinião.  

(5) Profa. F.: Eu acho que os nossos alunos perderam um pouco isso. 

(6) P.: Isso o quê?   

(7) Profa. F.: Ah, essa troca, de você influenciar com uma conversa. 

(28/05/2012) 

 

 No enunciado 2, a professora F. repete várias vezes o substantivo “a gente” que 

representa um conjunto de pessoas. Esta marca linguística aponta para a filiação histórica 

da professora: ao discurso pedagógico, ela fala em nome da Instituição e este discurso 

indetermina sua posição. Ao mesmo tempo, o alçamento deste substantivo permite que a 

professora legitime sua fala, dando-lhe uma posição de poder. 

No enunciado 5, a professora F. se posiciona no discurso dizendo “eu” e faz uma 

suposição sobre o tema em discussão. Enuncia o pronome possessivo “nossos” que indica 

um conjunto indeterminado ao se referir ao aluno que, neste caso, pertencente à Instituição 

ou às professoras. No entanto, o pronome demonstrativo “isso” deixa o referente a que ela 

se refere “apagado”, dissimulado, submerso, o que desvela sua filiação ao modo de 

funcionamento autoritário do discurso pedagógico. Segue sua fala com o “você” que indica 

um deslocamento dela para outro sujeito, indeterminado. Pode-se perguntar: você quem?  

 Sobre a indeterminação do sujeito, Haroche (1992) diz que “a determinação 

aparece como uma norma antes do tempo que, mais tarde, na empresa geral de 

normalização, vai se inscrever no cerne dos mecanismos intrínsecos das disciplinas ligadas 

ao saber e ao poder.” Neste caso, afirmamos que a escola faz parte das disciplinas do saber 

e do poder.  A mesma autora acrescenta que “a determinação serve à exigência de pureza 

na língua e se integra no funcionamento ideológico mais amplo que concerne à relação do 

sujeito com a língua e com o saber.” Desta maneira, quando a professora enuncia 

pronomes indeterminados, ela diz em nome da Instituição, neste caso, em nome da escola. 

É um dizer “totalizante”, que fala por todos, como se todos pensassem e agissem da mesma 

maneira e fossem constituídos por uma “determinação institucional” e depois “individual”, 
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de forma que uma sequência de etapas cruciais permite retraçar a história do processo de 

autonomização aparente do sujeito e de legitimação do discurso do professor. 

Deste modo, a professora ao se indeterminar no discurso, agrega-se a um poder que 

legitima sua fala e autoriza seu discurso. Não é ela quem diz, e sim a Instituição. 

 

Profa. L.: Esse meu aluno tinha uma deficiência, mas não era surdo, aí colocaram ele 

nessa sala, aí eu falei, mas ele não é surdo, ele fala, só que chegou lá ele não queria mais 

falar, aí ele esqueceu a dele.  

(28/05/2012) 

 

 

Neste recorte, o pronome possessivo “meu” dos dizeres da professora L., indica 

uma particularização, uma apropriação do aluno pela professora. Parece haver uma relação 

de poder da professora sobre o aluno, uma assimetria gerada pelo conhecimento e pela 

posição. O dizer “colocaram”, na terceira pessoa do plural, indica um funcionamento 

burocrático da instituição; não se sabe quem o colocou e nem onde, marcado pelo pronome 

demonstrativo “nessa” sala que, além disso, aponta para algo que a  professora “esconde”. 

O significante nessa está no lugar do termo “sala especial”, de pessoas com deficiência, o 

que é silenciado em sua fala. Estes dizeres tornam o discurso genérico e conteudista.  

Sobre o discurso genérico, Tfouni e Serrat (2012) dizem que os genéricos criam o 

efeito de sentido de um “enunciador universal”, que diz algo semanticamente estável, não 

havendo discordância. “A enunciação do genérico, oculta, silencia (pela sua não 

enunciação) a possibilidade do sentido contrário”.  

Aqui o enunciado da professora revela sua filiação ao Discurso Pedagógico, 

autoritário, que pode ser observado na relação de poder que estabelece com o aluno e na 

indeterminação do discurso. Ao se aproximar da Instituição a professora se agrega ao 

poder, e, neste caso, ao saber.  

 

(4)  P.: Quando vocês veem isso, que nem, vocês os veem se agredindo, aí já vem um 

monte de coisa, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, pode ser em casa, 

como a J. falou, pode ser que eles não tem como expressar, tem vergonha, tem mil coisas e 

vocês já chegaram a perguntar pra eles?  

(5) Profa. L.: Eu converso.  
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(6) Profa. V.: Alguns respondem, outros não. 

(28/05/2012) 

 

A professora L. (5) se posiciona no discurso ao dizer em primeira pessoa “eu 

converso”. O significante “conversar” marca um discurso polêmico, ou seja, um discurso 

no qual os interlocutores expõem os sentidos que cada um atribui ao objeto em discussão. 

Em contrapartida, a professora V. complementa a fala da professora L. e enuncia que 

alguns alunos “respondem”. O significante “responder” remete a outro tipo de discurso, ao 

discurso autoritário, onde não há interlocutores e o sentido que se pode atribuir ao objeto 

do discurso é contido, prevalecendo a fala de um “agente exclusivo”, neste caso, o 

professor. Tais locuções verbais, segundo Assolini (2008) produzem: 

  

“um efeito de sentido de ordem, mantendo assim, o aluno 

amarrado a formações discursivas que entendem a linguagem como 

literal, com os sentidos colados às palavras e como veículo 

transmissor de verdades únicas. Essas formações discursivas 

remetem a formações ideológicas que levam o aluno a acreditar que 

sua (do aluno) produção de texto terá validade e será reconhecida se 

ele necessariamente obedecer às propostas preestabelecidas pelos 

autores do livro didático e ratificadas pela professora.” (p.84). 

 

Estes dizeres revelam um deslizamento de sentido porque ao “conversar” com seus 

alunos, estes são colocados na posição de interlocutor, opondo-se à posição que o aluno 

toma no discurso pedagógico, autoritário, no qual, segundo Orlandi (1983), “o referente 

está ausente, oculto pelo dizer, não há realmente interlocutores, mas um agente exclusivo, 

o que resulta na polissemia contida”. Entretanto, dizem “responder”, retornando ao sentido 

de ordem e, assim, ao discurso autoritário, característica do DP. Neste sentido, ora o 

professor se distancia e ora se aproxima do discurso autoritário. Parece haver uma alguns 

movimentos de mudança de posição em relação ao aluno, mas, se o efeito for oposto ao 

imaginário do professor , este recorre ao discurso institucional, onde ele crê que esteja o 

poder, a autoridade e, assim, se distancia novamente. A hipótese aqui é que permitir que o 

aluno diga o quer dizer, é lidar com o imprevisível e se expor, ação para a qual o professor 
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não está preparado. Além disso, há uma possibilidade de o professor temer escutar os 

dizeres do aluno. 

 Assim sendo, as FD encontradas nos recortes discursivos apresentados 

caracterizam o discurso do professor cristalizado por um discurso determinado pela 

ideologia de uma classe, partilhando suas crenças. A indeterminação discursiva é 

característica do discurso pedagógico que representa o discurso institucional, como propõe 

Orlandi (1983, p. 20):  

“O que é então o Discurso Pedagógico? Eu o tenho definido 

como um discurso circular, isto é, um dizer institucionalizado, sobre 

as coisas, que se garante, garantindo a instituição em que se origina e 

para a qual tende: a escola. O fato de estar vinculado à escola, a uma 

instituição, portanto, faz do Discurso Pedagógico aquilo que ele é, e 

o mostra (revela) em sua função”. 

 

Por este viés, Assolini (2008, p.89) diz que: 

  

“o discurso pedagógico escolar tradicional, D.P.E., busca 

sempre a homogeneização, esquecendo-se de que os sentidos estão 

inseridos em formações discursivas não considerando a possibilidade 

de existir a diversidade de leituras (interpretações) provenientes de 

formações discursivas diferentes. Dessa forma, o aluno não pode se 

direcionar para outra região de sentido e arriscar-se a produzir 

sentidos que não sejam aqueles já produzidos (cristalizados e 

legitimizados) pela instituição escolar”. 

 

Referimos aqui que o Discurso Pedagógico, num determinado momento histórico, 

era característico do poder, remetendo-se à posição privilegiada que o professor ocupava 

no discurso social. Ele era o detentor do saber e tinha consciência disto. Em contrapartida, 

hoje, temos nos deparado com uma “menos valia” da posição social do professor. 

Momento em que mudanças significativas tem ocorrido na escola, com a entrada de outros 

profissionais - o médico, o psicólogo, o fonoaudiólogo - que tiraram a autonomia e a 
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posição de mestre do professor ao submetê-lo à saberes que não lhe eram próprios e 

expropriando-o de seu mister na lida com o ensino e a alfabetização.  

 

B) Pressupostos/ saberes do professor. 

 

Os recortes abaixo apontam como os professores entendem o que é a linguagem e sua 

aquisição bem como a da escrita. 

 

(1) P.: O que é a linguagem? 

(2) Profa. R.: Expressão. 

(3) Profa. M.: Símbolos. 

(4) (Minutos de silêncio). 

(5) Profa. J.: Verbal ou não verbal. 

(6)  P.: Por quê?  

(7)  Profa. M.: Porque se você não tiver ninguém pra falar como é que você vai se 

desenvolver? Se o ser humano vive em sociedade ele precisa se comunicar, é claro que é 

importante porque eu, de repente, eu nem sei que eu sei, como é que eu vou expressar, Não 

é? Já pensou se.... 

(8)  Profa. L.: Mesma coisa que se você colocar uma criança surda com quem não é surdo, 

eu já tive um aluno assim. 

(9)  Profa. V.: Mas eles se comunicam. 

(10) Profa. F.: Ele tem que trocar com alguém.  

(11) Profa. L.: Esse meu aluno tinha uma deficiência, mas não era surdo, aí colocaram ele 

nessa sala, aí eu falei, mas ele não é surdo, ele fala, só que chegou lá ele não queria mais 

falar, aí ele esqueceu a dele.  

(28/05/2012) 

  

No enunciado 1, a interrogativa “o que?” da pesquisadora, abre para que as 

professoras se manifestem sobre o que foi apresentado no vídeo. As professoras trazem à 

discussão como entendem a linguagem, reduzindo-a à função de comunicação: “trocar com 

alguém”, ele/ alguém, a forma privilegiada. Há uma filiação destas professoras às teorias 

da comunicação que estão na base dos métodos alfabetizadores mais tradicionais aos quais 

as mesmas se filiam.  

Relembramos que a metodologia de ensino tradicional tem suas “regras pautadas no 

autoritarismo e em normas disciplinares rígidas” (Krefta, 2011). As aulas são dirigidas pelo 

professor que “transmite seus conhecimentos através de exercícios de fixação, e mantém 

uma relação autoritária onde o aluno é disciplinado, atento e cumpridor de seus deveres.” 
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(ibidem). A metodologia utilizada se baseia “na exposição verbal da matéria e ou 

demonstração, onde a ênfase se dá nos exercícios, na repetição de conceitos ou fórmulas e 

na memorização, visando disciplinar a mente e formar hábitos.” (ibidem, p. 1). 

O modelo de ensino tradicional perdurou por séculos no Brasil, “influenciado pela 

Psicologia do Desenvolvimento que marcou a intervenção pautada na padronização” de 

conceitos. Tal modelo foi problematizado ao longo do tempo, pelo movimento educacional 

conhecido como Escola Nova, representado principalmente por Dewey, Decroly, 

Montessori e Freinet (século XX) cujo objetivo era “propor novos caminhos à educação”, 

que, na época “representava o esforço da superação da pedagogia da essência pela 

pedagogia da existência”, considerando o “indivíduo único, diferenciado, que vive e 

interage em um mundo dinâmico”.  

Entretanto, é somente a partir das ideias em uma perspectiva sócio-interacionista e 

de abordagem cognitivista (Piaget, Vygotsky e Wallon), na década de 1980, que o ensino 

nas escolas começa a ser repensado e reformulado. Os professores que tinham a função de 

transmitir o conhecimento aos alunos passaram a construir o conhecimento com o aluno, 

através de um novo modelo de ensino praticado nas escolas na atualidade. Desta maneira, 

estes professores estão sócio-historicamente marcados pelo ensino ao qual foram 

submetidos e que é identificado na materialidade linguística de seu discurso e, portanto, na 

prática pedagógica em sala de aula.  

Contudo, apesar das mudanças ocorridas na metodologia de ensino nas escolas 

diante de uma outra perspectiva de linguagem, os dizeres das professoras revelam sua 

filiação às teorias tradicionais de visão positivista indiciando seu assujeitamento a este 

modelo teórico. 

 Retornando à análise do recorte acima, as professoras M. (7) e F. (10) afirmam 

que, para que a linguagem se desenvolva, é necessário um outro na relação com a criança. 

Tal afirmação se deu a partir do que foi exposto na vídeo-aula, que tratava do conceito de 

linguagem como prática social, constitutiva do sujeito, sendo a relação com o outro, o 

elemento primordial desta constituição. 

Ao dizer “mas ele não é surdo, ele fala” (12), a professora alça a conjunção 

adversativa “mas” que traz o sentido de oposição, indicando que, se o sujeito fala, ele não é 

surdo, ou seja, ela atribui a possibilidade de falar a condições orgânicas específicas, 
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indicando uma sobreposição entre linguagem e fala. Ambas as instâncias são diferentes 

entre si porque linguagem envolve a relação língua / universal e a fala/ particular. A fala se 

remete à ordem do sujeito e pode ser expressa de diferentes maneiras: oral, gestual, sinal.  

 

(12) Profa. J.: Mesmo porque é de ouvir e de ver é que se aprende, porque ninguém nasce 

falando, ouvindo em português você aprende a falar português.  

(13) Profa. V.: Mas e uma criança filha de pais surdo e mudo? Eles aprendem uma 

linguagem, mas de uma forma que desde pequenininho. Aí ele vai se desenvolver mais na 

escola, no meio social. 

(28/05/2012) 

 

No enunciado 12, a professora J. enuncia “ouvir” e “ver” no infinitivo, seguido de 

“aprender” no presente do indicativo. Esta fala parece revelar um ponto de vista que aponta 

para o senso comum e para certa ideologia. Ao dizer que “ouvindo em português você 

aprende a falar português”, a professora parte do pressuposto de que ouvir é pré requisito 

para falar, supondo que língua é o mesmo que fala. Faz uma associação entre “ver” e 

“ouvir” e “aprender”, como se só se pudesse “aprender” algo, “ouvindo” e “vendo”; no 

entanto, pode-se perguntar: aprender o quê? Estes dizeres caracterizam o discurso escolar 

marcado pela identificação entre linguagem e comunicação, esta consistindo em três 

elementos: o emissor, a mensagem ou código e o receptor. Desta maneira, para se aprender 

é necessário ver e ouvir, ter condições orgânicas favoráveis para compreender a 

mensagem, do contrário, não seria possível essa aprendizagem. 

No enunciado 13, a professora V. diz “mas” expressando oposição, trazendo à tona 

a questão de um filho de pais não ouvintes. Segue sua fala dizendo que este sujeito aprende 

“uma linguagem, mas de uma forma”. Neste caso, o “mas” marca uma diferença. Há um 

indício de que tal sujeito desenvolverá outra linguagem possível que não a aprendida na 

escola. Ou seja, ao mesmo tempo em que sua opinião é divergente, ela não explicita a 

razão. No entanto, ela sabe que há algo ali que é diferente, mas lhe falta embasamento 

teórico para que elucide o que é. De qualquer forma, o que “escapa” produz o efeito do 

diferente e a reunião fica sob este efeito. 
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(14) Profa. L.: No caso desse menino se ficar só com os pais surdos ali.  

(15)  Profa. M.: Por isso ele precisa da convivência do outro pra ele poder trocar a 

linguagem, a comunicação.  

(28/05/2012) 

 

 

No enunciado 15, a professora M. enuncia o verbo “trocar” referindo-se a 

linguagem, a comunicação de formas distintas. Para se trocar algo, necessita-se dar alguma 

coisa e pegar outra, como uma troca comercial entre coisas do mesmo valor. Esta fala 

indicia o quanto é importante que os “pares” sejam falantes e ouvintes da mesma língua. 

 

 

(1) P: E aí, o que vocês acham dessas duas concepções que ela falou? 

(2) Profa. F.: “Uma complementa a outra, né? Tá falando que a primeira é só 

comunicação e a outra tá falando que, além disso, também a pessoa vai expressar o 

conhecimento que ela já teve quando criança, né? O conhecimento que ela adquiriu 

também foi a partir da linguagem e visual, né? Não sei, os estímulos que ela teve.” 

(3) P.: Ela diz ali que se a linguagem comunica ou representa, ela parte de um pressuposto 

ali, né? Qual que é? É algo anterior à linguagem.  

(4) Profa. F.: Cognição? 

(5) P.: É que o sujeito é cognitivamente capaz, então tem um pré requisito para se 

comunicar.  

(6) Profa.F.: Se ela tiver algum problema cognitivo ela não vai conseguir desenvolver a 

linguagem. 

(7) P.: Você acha isso? 

(8) Profa. F.: Então, não sei. 

(9)  Profa. F.: Assim, talvez não...  

(10)  Profa. J.: Com alguma dificuldade.  

(11)  Profa. F.: É. Não sei explicar, mas de alguma forma ela vai conseguir se expressar.  

(12)  P.: É que é essa a crítica que eles fazem a essas concepções, de que só há um jeito de 

se fazer isso. Ela vai falar de uma outra concepção a qual ela acredita e que ela vai 

utilizar nesse trabalho, acho legal pensar isso, pra ver o que vocês acham, pensam, o que 

vocês usam, o que vocês acreditam. Para se fazer de um jeito, acredita-se em algo. 

(28/05/2012) 

 

No enunciado 3, a professora F. diz “né” por várias vezes, indicando a demanda de 

confirmação endereçado ao seu interlocutor, a pesquisadora. A palavra “cognição” na 

interrogativa (5) indica dúvida sobre o que se sabe, demandando ao outro, sujeito suposto 

saber, a confirmação de sua resposta. A conjunção “se” (7) indica uma condição, ou seja, 

para ela, o desenvolvimento da linguagem está condicionado a uma possibilidade 

cognitiva. Neste caso, a criança não conseguiria desenvolver a oralidade, mas a linguagem 

não seria afetada, dada sua natureza diversa.  
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No enunciado 8, a pesquisadora faz uma pergunta à professora produzindo um 

efeito de dúvida do sujeito da enunciação sobre a afirmação que fez, como pode ser 

observado no enunciado 9, quando a professora diz “então” que pode indicar “desta forma” 

e se posiciona enquanto sujeito que não tem conhecimento sobre o tema ao dizer “não sei”. 

A professora J. (10) diz sobre a “dificuldade” que marca um impedimento, um obstáculo. 

Ela não sabe que dificuldade o sujeito pode apresentar. Aqui vemos o funcionamento do 

interdiscurso, no qual segundo a AD, o sujeito seleciona o que diz pela memória 

discursiva, pois da “cognição” foi-se para a “linguagem”, discussão aberta pela 

pesquisadora. Ambos os termos estão presentes em seu discurso, no entanto, “cognição” se 

refere às condições orgânicas que são vistas nas teorias de comunicação que entendem a 

linguagem enquanto comunicação e serviram de base ao ensino tradicional. Em (11), a 

professora F. diz que “de alguma outra forma ela vai conseguir se expressar”, indício de 

outras possibilidades para o sujeito. 

 

Profa. R.: Ah, é que ela tava falando naquela parte, eu compreendi bem, aquela parte que 

ela fala que não corrigia a criança no modo de falar, que como ela fala ela escreve. No 

caso da minha filha, como ela fala ela escreve, fala errado, escreve errado. 

(11/06/2012) 

 

 Profa. L. continua: Eu gosto de sanduíche. Ele lê, ele entende tudo só que não consegue 

escrever porque ele fala assim. Tem as palavras, eu tô aqui anotando todas as palavras 

que ele não consegue falar, vou passando ela assim, várias vezes e a gente vai falando 

aquelas palavras várias e várias vezes, entendeu? 

(11/06/2012) 

 

 As professoras fazem uma relação entre a linguagem oral e a escrita. Para elas, falar 

errado corresponde a escrever errado e vice versa. Este enunciado indicia a filiação das 

professoras ao discurso escolar. Segundo Tfouni e Serrat (2012) os “modelos 

prescritivistas de alfabetização” são baseados em “habilidades – tais como o uso do espaço 

gráfico, a correspondência som/ grafema e coordenação motora, incorporados ao discurso 

pedagógico escolar”. A repetição do advérbio de modo “várias vezes” da professora L. 

remete à metodologia de ensino tradicional que visava a repetição como forma de 

aprendizagem de conceitos e é o que ela diz praticar com seu aluno. 
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(1) Profa. R.: Então, é que a gente se puni, né? 

(2) Profa. F.: Mas aí a gente aprendeu como escrever. 

(3) Profa. V.: É aonde a escola entra, você, é o que você falou, você vai intervir, você vai 

mostrar tudo que existe e que ele tem que se adequar em cada espaço. 

(4) P.: É, é que eles não conhecem talvez, isso, conhecem de uma outra maneira. 

(5) Profa. F.: É que o mundinho deles é muito restrito, né? 

(6) Profa. V.: É. 

(7) Profa. F.: Tem alunos, igual, um foi, uns saíram, nem saíram daqui da onde eles 

moram, não conhecem outras coisas. O mundo deles é aqui. Talvez eles precisam ter mais 

troca, sei lá. E... não que nós não trazemos, trazemos bastante coisa prá eles, mas,  mesmo 

assim é pouco. 

(8) Profa. J. É vivência. 

(9) Profa. F.: É muito ali, né? No mundinho deles. Tem que ensinar, né? A norma culta 

pra eles saberem utilizar nos momentos certos, não só essas gírias, não só essa fala 

regional, não só essa fala errada, mas eu acho que a gente pode  falar errado e escrever 

certo sim e aprender o jeito certo. 

(11/06/2012) 

 

 No recorte acima as professoras relacionam o “saber escrever” a “escolarização”. 

Tfouni (2010) diz que a Alfabetização se refere “à aquisição da escrita enquanto 

aprendizagem de habilidades para leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem” 

que acontece por meio do “processo de escolarização”, da “instrução formal”. Assim 

sendo, a alfabetização “pertence ao âmbito do individual”. Já o Letramento “focaliza os 

aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita”. (...) “tem por objetivo investigar não 

somente quem é alfabetizado, mas também quem não é alfabetizado, e, nesse sentido, 

desliga-se de verificar o individual e centraliza-se no social”. (ibidem, p. 12). Assim, o 

“saber escrever” está relacionado ao Letramento e a “escolarização” à alfabetização. 

 Desta maneira, o que se presentifica na escola é o encontro de diferentes graus de 

letramento interagindo no mesmo espaço. Podemos observar, num primeiro momento, um 

juízo do professor sobre os alunos de sua escola, do qual pode-se extrair um deslizamento 

de sentido como resultado dos diferentes graus de letramento que passaram a haver na 

escola a partir da Inclusão. Esta faz parte de uma discussão da pedagogia de inclusão 

exclusiva, com a qual o professor tem que lidar. Neste sentido, um questionamento se faz 

presente: qual é o grau de letramento do professor?  
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(1) P.: E a escrita? Vocês diferenciam uma coisa da outra, ou não? O que que vocês 

acham que seria? Adquirir a linguagem escrita? 

(2) Profa. J.: Eu acho que, às vezes, não é reconhecido, mas a criança, é, indiretamente, 

ela tem contato, indiretamente, sei lá, mas ela tem contato com a escrita. Ela pode não 

saber ler, mas ela decodifica, né? A gente percebe muito isso numa criança de dois, três 

anos, através de rótulos, ela quer o Nescau, não adianta você oferecer o Toddy, porque 

ela sabe que não é, não é aquele. 

(27/08/2012) 

 

 A professora J. (2) ao repetir o advérbio “indiretamente” marca que algo que 

acontece ali, durante a aquisição da linguagem escrita, não é claro, evidente. Ou seja, ela 

sabe que algo acontece em torno da criança que a faz “apreender” a língua escrita. Esta fala 

desvela uma nova possibilidade de concepção teórica a qual a professora pode vislumbrar, 

distanciando-se do modelo tradicional de alfabetização e aproximando-se da possibilidade 

de a criança ser interpelada pela língua. Há aqui um deslocamento da posição desta 

professora, contrapondo-se à resistência marcada no discurso dos professores. Em 

contrapartida, a mesma professora diz o verbo “decodifica” no presente do indicativo, 

indiciando ainda sua filiação à teoria de linguagem enquanto comunicação, presente nos 

métodos de alfabetização tradicional, pressupondo que a criança usa uma linguagem 

transparente, comum e codificada. 

 

(1) P. para a transmissão do vídeo na questão norteadora da aula: Como a criança 

adquire a linguagem oral? 

(2) Profa. M.: Nasce copiando do adulto, né? Das pessoas ao redor falando também, né?  

(3) Profa. M.: É. Ele fica repetindo aquela fala. Eu penso que seja assim, não tenho 

certeza. 

 

(22/10/2012) 

 

 No recorte acima, a professora M. (2) traz à tona outras maneiras de pensar a 

aquisição da linguagem oral. Ao dizer “nasce copiando do adulto”, complementando com 

“das pessoas ao redor falando” indicia o fato de a língua existir em torno da criança. Esta 

fala a aproxima da proposta interacionista em aquisição de linguagem que foi apresentada 
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no vídeo. Segundo Lemos (2002 [1992]), precursora desta abordagem, a criança, num 

primeiro momento de aquisição de linguagem, passa por um processo de especularidade, 

“definido como presença na fala da criança de parte do enunciado da mãe que o antecede, 

assim como pela incorporação da fala da criança no enunciado da mãe”. Ou seja, a criança 

repete fragmentos da fala da mãe. A professora M. (3) enuncia o verbo “repetir” que 

aponta sua vinculação à teoria comportamental de aquisição de linguagem. Há um 

movimento de ir e vir nos dizeres desta professora marcado por outros dizeres como “não 

tenho certeza”. 

Num segundo momento, a criança passa pelo processo de complementaridade, 

“representado pela relação da pergunta da mãe com a resposta da criança e, 

principalmente, pela relação formal entre as partes mutuamente incorporadas que parecem 

completar-se, compondo uma unidade ou instanciando uma “sentença””. E, num terceiro 

momento, pelo processo de reciprocidade, “definido como retomada pela criança do papel 

da mãe, iniciando a interação, desencadeando com sua fala uma fala que refletiria e 

complementaria a sua”. (ibidem, p. 47) 

Como a discussão no vídeo se tratava da concepção interacionista em aquisição de 

linguagem, a pesquisadora fez a leitura destes dizeres como possibilidade de abertura para 

novos conceitos do professor, alçando os significantes trazidos pela professora, 

ressignificando- os e apontando para tal teoria. Assim, a professora ficou sob o efeito da 

fala da pesquisadora. 

 

 (1) Profa. F.: Eu acho que é também, né? Interagindo com os outros, com a mãe, com os 

mais próximos. 

(2) P.: Hmmm.  

(3) Profa. F.: Observando também. Observa a mãe mexendo alguma coisa, eu acho que 

ele já vai... Tendo alí que aquilo serve pra isso. Igual o carro, ele vê a mãe dirigindo já 

tem uma noção do que que é. 

(4) P.: Hmmm. 

(5) Profa. M.: Através da observação, né?  

(6) Profa. F.: É, observando e interagindo. 

(22/10/2012) 
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 A professora F. (1) diz sobre a interação da criança com os outros para adquirir a 

linguagem oral apontando, sem o saber, para a abordagem sócio-interacionista em 

aquisição de linguagem, que pressupõe a presença do outro na relação com a criança para 

esta constituir-se na linguagem. No enunciado 6 a mesma professora diz o verbo 

“observar” indiciando o equívoco do sujeito na língua, desvelando sua filiação às teorias de 

comunicação já discutidas anteriormente, porém, em seguida, retoma o verbo “interagir” 

retornando à abordagem sócio-interacionista. Este recorte revela a possibilidade de 

deslocamento desta professora no discurso pedagógico, mesmo que seja num movimento 

de ação e retroação. 

 

 (1) Profa. F.: A fala, igual, por exemplo, aconteceu um problema com a minha sogra, ela 

teve um AVC, e ela perdeu a fala. Aí ela tava fazendo uma sessão com a Fono e tudo. Aí 

no caso, hoje eu acho que é como se fosse uma criança, assim, ela sabe que isso é um 

caderno, mas ela não lembra que chama caderno. Aí você tem que falar pra ela: "você 

quer o caderno ou o livro?" 

(2) P.: Ãh? 

(3) Profa. F.: Aí ela sabe que ela quer o caderno, aí ela lembra, sei lá, se é assim que eu 

falo, ela lembra que é caderno, aí ela fala: "caderno". Mas é que nem a criança, você vai 

estimulando. Dando os nomes das coisas para a criança. Talvez, ela, de tanto te observar 

ela sabe que alí, você faz a comida, ali, naquele negócio, mas ela não sabe o nome 

daquele negócio, você vai ensinar. Talvez de tanto observar ela sabe que quem tá mais 

próxima é você ali. Mas, aí você fala, eu sou a mamãe. Aí ela vai saber, dar significado o 

nome, o significado que ela já dá, de tanto observar, talvez ela já sabe. 

(4) P.: Hmmm. 

(22/10/2012) 

 

 No recorte acima a professora F. (1) relaciona a aquisição e a perda da linguagem, 

exemplificando um caso familiar de perda da oralidade decorrente de uma lesão 

neurológica. Ao repetir o verbo “lembrar” (3), ela faz uma suposição de que o sujeito, no 

caso, sua sogra, traz à memória marcas linguísticas, indiciando a interpelação do sujeito à 

língua, diferenciando da fala. No entanto, retorna à concepção de linguagem enquanto 

comunicação no uso do verbo “ensinar”, embora ela saiba que o sujeito, neste caso, já 
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“sabe”. O retorno do mesmo termo decorre de sua filiação à linguagem enquanto 

comunicação, pois parece que, para ela, o sujeito teria que “reaprender” a falar.  

 

(1) Profa. M.: É, muitas vezes, assim, é... a gente, que nem, dependendo da maneira como 

é falado eu interpreto de uma maneira. A gente entende de diversas maneiras. 

(2) Profa. J.: Tanto na leitura como na escrita, na fala a entonação, né? E na leitura e na 

escrita os sinais de pontuação tem um significado e na fala tem a entonação, porque a 

mesma fala ela pode ter vários significados diferentes. 

(3) Profa. M.: Ela também pode vir com ironia, ela pode vir com uma piadinha, né? Então, 

sempre é uma maneira de implantar um recadinho ou alguma coisa assim. 

(4) Profa. J.: Pode ter um significado ao contrário. Eu te amo. Depende muito da forma. 

(5) Profa. F.: Eu acho. Às vezes, assim, a gente pode, na interpretação de texto, igual você 

falou, ela pode interpretar uma coisa e eu posso interpretar outra. 

(6) Profa. M..: Cada um pode interpretar de uma maneira. Não, porque, muitas vezes, não, 

mas, às vezes você tá lendo o texto, eu, eu percebo, eu gosto de lê, que nem, por exemplo, 

quando estou lendo eu tenho que tá em silêncio pra eu entender. Muitas vezes, já 

aconteceu: “nossa você não prestou atenção tava escrito ali. Eu falei nossa, eu não vi essa 

parte.” Então tava... ele falou isso, ele citou isso, né? Então é muito de você interpretar, 

né? 

(25/06/2012) 

 

Profa. F.: Então, a avaliação, você vai e dá trabalho, aí vem a avaliação, igual a questão 

do Leão. Eu achei que nenhuma daquelas servia, que pra mim ele não era esperto, nem 

arrogante, sei lá qual que era a outra, prá mim ele era egoísta, que ele queria tudo pra 

ele. Aí, um já achou que ele era esperto, outro achou... ué, mas cada um tem um, é 

interpretação. 

(25/06/2012) 

 

 As professoras manifestam suas opiniões sobre a interpretação. Seus dizeres 

indiciam uma singularidade no modo de interpretar. Segundo a Análise de Discurso de 

linha francesa, o sujeito é levado a interpretar qualquer objeto simbólico. E esta 

interpretação, segundo Orlandi (2003), é a condição para a existência de sentidos, 

ilustrando a presença da ideologia. Os sentidos atribuídos pelo sujeito referem-se à sua 

historicidade. Assim, o sujeito pode conhecer o outro, pois a maneira que ele interpreta, diz 

de sua história e esta interpretação tem a ver com o próprio sujeito. 
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 (1) Profa. F.: Mas, até o Ler e Escrever, uma prova, a avaliação, as coisas que eles 

preparam não se conversam. 

(2) Profa. J.: São contraditórios. 

(...) 

(3) P.: Numa mesma comunidade há diferenças. Olha os alunos de vocês, moram na 

mesma região, estudam na mesma escola e são diferentes. O Ler e Escrever ele vem um 

pouco dessa ideia do construtivismo, de construir o conhecimento, não vem? 

(4) Profa. J.: Vem. Ele vem um pouquinho dessa ideia, só que assim, é um projeto bom, 

mas ele teria que ser elaborado de uma forma diferente, mais lúdica pra alfabetizar essas 

crianças. Porque você pega uma criança de seis anos e coloca um texto de três páginas, e 

diz prá ele, agora lê, e a regra é: o professor, não é pra você ler com nenhuma interjeição, 

e aí vem, vinte perguntas que ele tem que ler, interpretar e responder. 

(5) Profa. F.: E pra ficar viável o construtivismo não dá com 35 alunos. 

(6)Profa. J. É, com 35, 40 alunos. 

(25/06/2012)
4
 

 

(1) Profa. F.: Então, é uma coisa assim muito... A proposta é boa e funciona. 

(2) P.: A proposta do quê? 

(3) Profa. F.: A proposta desse, é, é o construtivismo, não é? 

(4) Profa. J.: É 

(5) P.: Que é do "Ler e Escrever"? 

(6) Profa. J.: Isso. 

(27/08/2012) 

 

 A fala da professora F (3) sobre o “Construtivismo”, finalizada com “não é”, 

demanda a confirmação de outrem para sua fala, desvelando uma dúvida, seu 

estranhamento e, portanto, a não apropriação da teoria que embasa a proposta pedagógica 

do material escolar que utiliza como instrumento de trabalho. 

 Os recortes acima revelam uma contradição com a teoria que os professores são 

orientados a seguir pelo Programa “Ler e Escrever”, elaborado pela Secretaria do Governo 

                                                           
4 Esta discussão também surgiu na reunião de 27/08/2012 que não será colocada no corpo do texto devido a extensão do 

corpus. 
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do Estado de São Paulo que tem como objetivo um “conjunto de linhas de ação que inclui 

formação, acompanhamento, elaboração e distribuição de materiais pedagógicos e outros 

subsídios, constituindo-se dessa forma como uma política pública para o Ciclo I, que 

compreende do primeiro ao quarto ano do ensino fundamental, e busca promover a 

melhoria do ensino em toda a rede estadual”. 
5
 

As formações discursivas apresentadas indiciam como os professores concebem a 

linguagem. Seus pressupostos de como se adquire a fala e a escrita, revelando a ideologia 

de linguagem ser o mesmo que fala. Tal concepção remete à teoria de linguagem enquanto 

comunicação na qual o modelo tradicional de alfabetização se baseava e onde se identifica 

a filiação histórica das professoras. Por esta vertente, “a comunicação é o fato de uma 

informação ser transmitida de um ponto a outro (lugar ou pessoa). A transferência dessa 

informação é feita por meio de uma mensagem, que recebeu certa forma, foi codificada.” 

(Dubois e cols, 1973, p.130), e, assim, a linguagem é vista como transparente. 

Diferentemente desta abordagem, a concepção de linguagem social, tomada pelas 

abordagens construtivistas presentes nos métodos alfabetizadores atuais, se baseia em 

“teorias que buscam uma aproximação com modernas correntes do ensino da língua que 

consideram a linguagem como forma de atuação sobre o homem e o mundo, ou seja, como 

processo de interação verbal que constitui a sua realidade fundamental”. (Krefta, 2011, 

p.2). 

Há um deslocamento da posição discursiva das professoras, por haver marcas 

linguísticas que indiciam sua filiação histórica às teorias de comunicação, mas também 

apontam abertura, mudanças, possibilidade de ressignificação desta filiação. Um suposto 

deslocamento pode acontecer, a partir do momento em que o professor tem um espaço para 

falar, e, desta maneira, o outro, que escuta esta fala, poder intervir de maneira a levar o 

professor a ressignificar seus conceitos e se abrir para novas formas de pensar o sujeito, 

neste caso, o aluno. 

 

 

                                                           
5 Ver: 

http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/InternaPrograma.aspx?alkfjlklkjaslkA=260&manudjsns=0&tpMat=0&FiltroD

eNoticias=3 

 

http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/InternaPrograma.aspx?alkfjlklkjaslkA=260&manudjsns=0&tpMat=0&FiltroDeNoticias=3
http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/InternaPrograma.aspx?alkfjlklkjaslkA=260&manudjsns=0&tpMat=0&FiltroDeNoticias=3
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C) O professor se distancia do aluno e o critica: 

Os recortes abaixo evidenciam discursos que marcam uma mudança sócio-histórica que 

envolve o professor. 

 

 (17) Profa.L.: A mãe é contra: “ah é que o professor fica proibindo o aluno de celular”, 

porque hoje é tudo celular é tudo computador, é tudo informática.  

(18) Profa.F.: Quando eu era mais nova, quatorze, quinze anos, a gente queria se 

encontrar, conversar, agora não, é vamos combinar todo mundo tal hora no MSN, todo 

mundo na mesma hora no facebook®, vão pro computador e ficam lá, conversando. 

(19) Profa. L.: Daí eles ficam lá, noventa e nove por cento do que eles falam é tipo: tipo 

assim, tipo assim. 

(20) Profa. F.: É influência que eles estão recebendo da mídia ou da internet.  

(28/05/2012) 

 

A professora L. (17) aponta uma contradição entre os desejos da mãe e os do 

professor e critica o distanciamento entre as pessoas gerado pela tecnologia. Em (18), a 

professora F. compara uma fase de sua vida com o que as pessoas vivem na atualidade. Ela 

se inclui nos dois momentos e diz que a finalidade é conversar, se encontrar. Marca o fato 

de existirem diversas formas de se chegar ao mesmo objetivo, entretanto, pode-se 

perguntar: o que mudou, então? Em (19), a professora generaliza o modo de fala de um 

determinado grupo, emitindo um juízo de valor. O significante “tipo” representa um 

conjunto de traços que caracteriza um grupo específico de pessoas no qual ela não se 

inclui, é uma metáfora, um deslizamento de sentido “próprio da ordem do simbólico – é 

lugar da interpretação, da ideologia, da historicidade”. (Orlandi, 2000) 

Parafraseando Tfouni (2010), existe um “desenvolvimento científico e tecnológico, 

decorrente do letramento”, que corresponde individualmente a pequenos grupos sociais 

independente da alfabetização e escolarização. Há perdas e ganhos nas mudanças geradas 

em torno da tecnologia que “aliena os indivíduos de seu próprio desejo, de sua 

individualidade”, e, portanto “de sua cultura e historicidade”. A “alienação é também um 

produto do letramento, a ciência um produto da escrita e a tecnologia um produto da 

ciência”. Estes “elementos são reificadores, principalmente para aquelas pessoas que, 
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mesmo não sendo alfabetizadas, são, no entanto, letradas”. Há, portanto, “uma relação de 

tensão constante entre poder, dominação, participação e resistência”, tensão esta que pode 

ser identificada na materialidade linguística na fala das professoras, principalmente no que 

se refere à resistência que existe nelas em lidar com os comportamentos dos alunos, o que 

justifica seu distanciamento. 

  

(1) Profa. J.: Quando eles falam, quando tem confiança, quando eles conseguem expor o 

que eles estão sentindo, melhora. Primeiro eles tem que ter confiança. 

(2)  Profa. L.: Eu tenho um aluno que a família dele é espírita, eles têm terrero e mexe com 

macumba e as crianças ficam zuando ele e eu expliquei que isso é uma religião que a mãe 

dele pratica.  

(3) P.:  É uma crença. 

(4)  Profa. L.: Pois eles ficaram falando, ele faz macumba mesmo. 

(5)  P.: Mas o que ele entende por macumba? 

(6)  Profa. L.: Eles entendem como coisa do mal, né? Que faz mal pras pessoas.  

(7) P.: Mas será que é só isso? Aí o outro lá será que sabe explicar o que é porque ele não 

vê como ruim, né? Ou seja, ele fala mediante a gozação dos outros, mas o que ele vê lá 

que o faz pensar de outra maneira, se não ele não falaria.  

(8)  Profa. L.: É, ele ficou muito sem graça. 

 

(28/05/2012) 

 

A professora J. (1) estabelece que, na relação professor e aluno, primeiro deve 

haver confiança para depois haver diálogo. A professora L. (2) usa um exemplo para 

opinar sobre a religião de um aluno e seu efeito sobre os colegas de classe. A pesquisadora 

(3) faz um fechamento semântico sobre a fala da professora (3) e diz a ela que se trata de 

uma crença de seu aluno. A pesquisadora (5) questiona a professora, para que a mesma 

circunscreva um sentido ao que diz no enunciado 4, permitindo que esclareça sua 

afirmação. 

A professora L. (6) atribuiu sentido à fala de seus alunos, assujeitada pela ideologia 

de que macumba seja um ritual maligno. Ao mesmo tempo, necessita da confirmação do 

outro para seu raciocínio, colocando-se em dúvida. É nesta dúvida que a fala da 

pesquisadora, para se dar como ação transformadora do discurso dos professores, deveria 

trazer um dizer na linha da interrogatividade, sem juízo de valor, para que o outro possa 

ouvir o que diz e, sob o efeito da duvida, possa buscar outras dizeres, transformando o fato 

ocorrido. 
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Os recortes abaixo revelam hipóteses sobre o fracasso escolar: violência, uso 

excessivo de drogas e culpa que ocorrem em uma comunidade específica. 

 

(8) Profa. J.: É que hoje eles Influenciam, infelizmente pelo lado da agressão, do lado do 

palavrão, do funk, não é construtivista, não é benéfico pra eles, hoje a influência deles, 

você pode olhar.  

(9) Profa. R.: A televisão acaba influenciando. Eles não têm mais os amiguinhos. Aquelas 

mensagens lá que o Silvio Santos tá fazendo agora com o Carrossel, mensagens 

subliminares, né? Os desenhos de agressão, tudo no soco, no tapa e quando você vê. Eles 

estão fazendo a mesma coisa que o desenho, minha filha assistia todo dia um desenho, eu 

falei, que desenho nojento, B., para. Ontem que eu fui reparar que era para maiores de 

doze anos. Agora eu entendi porque eu não estava gostando, só de agressão, um comendo 

a cabeça do outro.  

(10) Profa. L.: Aqui no recreio é tudo no soco.   

(11) Profa. J.: Então, mas tem um que consegue convencer, mesmo que seja, por exemplo, 

hoje na aula da M., o D. conseguiu convencer os meninos a jogar a bola com força nas 

meninas, brincando de queimada, esperavam elas virarem de costas e jogavam, quer dizer, 

eles  combinaram, mas não foi produtivo, foi pra machucar. Hoje é na maldade, não é 

como na nossa velha infância. 

(12) Profa. F.: Eu passei um trabalho para meus alunos e pedi que eles tinham que me 

convencer a assistir o filme que eles queriam. Então vocês vão ter que articular, falar aí 

que eu tenho que assistir porqueee, me dá motivos pra eu assistir. Nossa, não saiu nada. 

Ah, é muito legal, ah, é muito legal.  

(13) P.: Mas, eles já tinham assistido o filme?  

(14) Profa. F.: Já tinham, a gente ia assistir, então dá detalhes, é legal, mas eu não sei, eu 

nunca vi, aí um ou outro falava alguma coisa, dava detalhes, mas num sei, acho que a 

conversa perdeu o sentido. 

(15) Profa. J.: É que hoje não se conversa mais olho no olho, né? Não tem mais essa 

comunicação, agora é via internet que fala o que quer ou as crianças ficam muitas horas 

sozinhas em casa com a televisão. 

(16) Profa. R.: O melhor amigo do homem agora é o celular, não é mais o animal. Parte 

do cérebro tá virando zumbi, você tá no celular aí já vai lá, pega um joguinho, aí você vai 

no facebook®. Não tem nada de interessante, não tem o que ficar discutindo. 

(28/05/2012) 

 

No enunciado 9, a professora faz uma comparação entre um aluno e sua filha. A 

professora se posiciona no discurso quando o tema está diretamente relacionado a ela, 
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quando fala de sua conduta com a filha. O uso da metáfora "um comendo a cabeça do 

outro" indica uma metáfora, um deslocamento de sentido em que ela relaciona o 

comportamento dos personagens de um programa de televisão a uma prática do reino 

animal. No enunciado 10, diz que os alunos agem pela agressividade. No enunciado 11, a 

professora J. elucidou seu raciocínio com um exemplo ocorrido com um aluno de outra 

professora. Diz sobre um acontecimento atual relacionando-o com o que acontecia no 

passado, incluindo-se e incluindo os presentes. Há uma diferença entre como as crianças se 

comportam nos dias atuais e como se comportavam no passado. Aqui a professora critica a 

falta de poder do professor. 

 No enunciado 12, a professora F. relata uma atividade que pedira à classe. Esse 

fragmento revela um desapontamento da professora com a produtividade dos seus alunos. 

Existe uma distância entre a fala dela e a dos alunos. Ao mesmo tempo em que ela diz que 

esperava mais da produção de seus alunos, não busca formas de ajudá-los em seu 

raciocínio, esperando algo deles o que ela mesma não tem ou que eles respondam a um 

desejo dela que não está manifesto; parece que os alunos não respondem às suas 

expectativas, gerando frustração, mas eles não foram preparados para a atividade. 

A pesquisadora, com a conjunção adversativa (13), indica oposição aos dizeres da 

professora, interrogando para elucidar o caso trazido pela professora porque o relato não 

era claro. Na mesma fala (14), a professora responde à pergunta da pesquisadora de que os 

alunos já tinham assistido ao filme em discussão. No entanto, a professora diz que todos 

eles iriam assistir ao filme. Há uma contradição no discurso da professora porque ora ela 

diz que eles tinham assistido ao filme e ora que iriam assistir ao filme, além de marcar uma 

indignação com o ocorrido. Termina sua fala indicando que o sentido não foi encontrado, 

porém não se sabe que sentido é esse, assim o discurso fica indeterminado e, da mesma 

maneira que o relato da professora não foi compreendido pela pesquisadora, sua didática 

também pode ter sido comprometida neste episódio. A dúvida foi apontada pela 

pesquisadora e não pelos demais participantes do grupo. Parece que houve uma questão de 

conduta equivocada na atividade. 

No enunciado 15, a professora J. revela que o interlocutor destes sujeitos é estático, 

é um objeto transmissor de imagem e som, a “televisão” que também é formadora e 

manipuladora de opiniões. Há uma crítica por parte da professora sobre este aspecto. No 

enunciado 16, a professora R. enuncia uma metáfora indicando um deslizamento de sentido 
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em que o melhor amigo do homem é um objeto portátil, um meio de comunicação e não 

mais o animal, como nos tempos antigos. Ao dizer “zumbi”, criatura fictícia que aparece 

nos livros e na cultura popular tipicamente como um morto reanimado ou um ser 

irracional, hipnotizado, encantado por algo, a professora relaciona parte de um 

funcionamento orgânico do homem (cérebro) a algo morto, que, portanto, não pensa. No 

entanto, ela diz de uma parte que “não funciona”, deste modo, questiona-se: e a outra 

parte? Marca um sujeito presente em um objeto móvel e o sujeito que transita em um 

mundo virtual “facebook®”. Observa-se um julgamento de valor da professora ao 

comparar um acontecimento atual a um anterior que fica indeterminado no discurso e um 

encontro do real com o não real. Aponta para uma mudança sócio-cultural do qual a 

professora parece mostrar resistência em aceitar e conviver. 

 

(1) Profa. L.: Em outra escola que eu trabalhei, na hora do recreio as menininhas dividem 

o lanche, eu vejo um recreio sem pontapés, eles conversam, as meninas sentam no chão 

que é tudo limpinho, então você fica prestando atenção, tem diferença de escola pra 

escola. 

(2) Profa. R.: Não é a escola, é a comunidade mesmo. 

(3) Profa. L.: É a comunidade, é o que eles veem em casa, é muita briga, é muita droga, na 

rua. 

(4) P.: Quando vocês veem isso, que nem, vocês os veem se agredindo, aí já vem um monte 

de coisa, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, pode ser em casa, como a 

J. falou, pode ser que eles não tem como expressar, tem vergonha, tem mil coisas e vocês 

já chegaram a perguntar pra eles?  

(5) Profa. L.: Eu converso.  

(6) Profa. V.: Alguns respondem, outros não. 

(7) P.: E quando respondem o que vem? 

(8)Profa. J.: Vem, por exemplo, já vieram assim casos de abuso sexual.  

(9) P.: Falaram?  

(10)  Profa. J.: Sim. Já vieram casos com drogas. Às vezes a gente consegue tirar deles, 

outras tem que conversar com a família. Você vê a mudança do comportamento. 

 (28/05/2012) 

 

Em (1), a professora L. marca, em seus dizeres, a diferença entre o comportamento 

dos alunos de uma escola e outra escola. A professora R. (2) compartilha a fala de L., mas 

atribui tal diferença às comunidades de onde os alunos provêm. A estas falas somam-se os 
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dizeres de L. (3), que elabora uma hipótese sobre o motivo da agressão entre alunos: o 

contato próximo e frequente com a violência que é uma realidade de um tipo específico de 

comunidade. 

A pesquisadora (4) retoma as falas das professoras e finaliza questionando se as 

professoras perguntam aos alunos “o que está acontecendo?” Marca haver diferentes 

opiniões entre as pessoas sobre um mesmo tema e, deste modo, pretende-se que as 

professoras duvidem da homogeneidade que atribuem “aos alunos”, enquadrando-os em 

um mesmo modo de funcionamento, sem olhar para a singularidade.  

Como parece haver uma conversa entre a professora com alguns alunos e não com 

outros, pode-se perguntar: esta conversa é dirigida aos alunos ou responde a suas crenças?  

As formações discursivas revelam as hipóteses que as professoras têm sobre o 

fracasso escolar: agressividade, medo e culpa, por parte dos alunos e, por parte dos 

professores, a dificuldade em lidar com os problemas sociais advindos da comunidade em 

que eles trabalham: drogas, violência, contradições entre o discurso da família e o da 

escola.  

Discurso que marca a presença da relação entre escolarização e profissionalização. 

 

(1) Profa. F.: Sempre tem que ter alguém se não, não vai. 

(2) Profa. M.: É, sempre tem que ter alguém, não, você tem que estudar, você tem que ser 

alguém na vida. Não tem que saí... isso tem que ter. E aqui a gente vê poucos assim que 

tem essa visão, pouquinho, de futuro, entendeu? O que é o futuro, que o futuro não é só 

isso aqui, entendeu? Então, a verdade é essa. 

(3) P.: É que, às vezes, o que eles têm o que eles vêm, ah... é, talvez eles gostem também 

daquilo, não queira algo diferente. 

(4) Profa. M.: Porque tá bom assim. Só que, que vai acontecer? Por enquanto tá bom, só 

que daqui a pouco, ele começa a ser cobrado. Quando ele precisar ir lá pra fora, pro 

mundo, ele vai precisar saber lê, vai ter que escrever um recado, ele tem que saber 

atender um telefone. Se ele não souber fazer isso nem gari ele vai conseguir ser. Não vai 

dar, nem doméstica. Porque uma pessoa que não sabe falar, se comunicar, não consegue, 

ainda mais no mundo que a gente vive, né? 

(25/06/2012) 
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 Neste recorte, há um apontamento das professoras em ser necessário que o outro 

estimule a “visão de futuro” da criança. Esta fala indicia um cotidiano restrito do aluno, diz 

de um meio cultural pouco ambicioso e sem perspectivas. A professora M. (4) relaciona o 

saber com qualificação profissional/ sucesso financeiro. Parece que o professor 

menospreza as origens do aluno.  

D) O Professor na posição de aprendiz/ de quem não sabe 

Os recortes abaixo desvelam o discurso dos professores que aponta dúvidas e/ ou 

falta de conhecimento para a prática pedagógica.  

 

(1) Profa. V.: Mas e uma criança filha de pais surdo e mudo? Eles aprendem uma 

linguagem, mas de uma forma que desde pequenininho. Aí ele vai se desenvolver 

mais na escola, no meio social.  

(2)  Profa. M: Daí vai precisar de fono. Porque o surdo ele também fala, mas porque 

eles não desenvolvem, não é? 

(28/05/2012) 

 

No enunciado 2 a professora M. enuncia a sua demanda pelo uso do infinitivo 

“precisar” e completa com “de fono”, sabendo que a pesquisadora também é 

fonoaudióloga. Esse discurso marca que a exclusão processada pela escola daqueles que 

falam ou escrevem errado e que cabe ao fonoaudiólogo a função de assepsia/ ortopedia da 

linguagem. Trata-se de um saber leigo quando a professora diz que se trata de “um caso 

indicado para terapia fonoaudiológica”. A Pedagogia, inicialmente, não se implicou no 

movimento de lidar com os “problemas” de linguagem na escola, até surgirem discussões 

em torno dos alunos com dificuldade em acompanhar o conteúdo escolar. Em sua fala há 

uma substituição de “aluno” por “surdo”. Diz que ele (o surdo) “também fala” “mas 

porque eles não desenvolvem”, contrapondo-se à ideia de fala. O discurso fica 

contraditório, pois, ao mesmo tempo em que ela diz que o “surdo” fala, ela diz que ele não 

desenvolve, pois crê que o desenvolvimento seja dependente da fala, sendo esta vinculada, 

no discurso escolar, à linguagem e à inteligência. Indica que o sujeito da enunciação não 

tem conhecimento sobre o tema ou tem dúvidas sobre ele, mesmo porque ela completa seu 

discurso com “não é?” demandando ao outro a confirmação de sua hipótese. 
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As formações discursivas das professoras apontam para a sua filiação histórica a 

um modelo de prática escolar que ocorreu nas décadas de 1940/ 1950, como apontado no 

capítulo 1, em “tratar dos desvios” de linguagem do aluno, fazendo encaminhamentos ou 

recebendo orientações. É uma questão de limite de atuação que é seguido, recentemente, 

pela abertura para a inclusão. Segundo Pêcheux (1994), há uma “ambiguidade” na “palavra 

de ordem mais que centenária: “aprender a ler e a escrever”, que visa ao mesmo tempo a 

apreensão de um sentido unívoco inscrito nas regras escolares de uma assepsia do 

pensamento e o trabalho sobre a plurivocidade do sentido como condição mesma de um 

desenvolvimento interpretativo do pensamento”. (p. 59). Na instância escolar, persiste a 

crença de uma “terapêutica da linguagem”, incluindo aí o papel designado ao 

fonoaudiólogo que, neste caso, “fixaria enfim o sentido legítimo das palavras, das 

expressões e dos enunciados”. Desta maneira, evidencia-se a ideologia de “uma 

normalização asséptica da leitura e do pensamento, e de um apagamento seletivo da 

memória histórica”. (ibidem, p. 60).  

Este “apagamento” é o que parece ocorrer, também, com os atores da educação, nos 

movimentos políticos, econômicos e sociais, em que é feita uma tentativa de “assepsia” da 

memória histórica destes professores que, “forçosamente”, passam a ter que praticar outra 

proposta pedagógica que contradiz o que sabem. O professor traz marcas de sua 

historicidade no discurso, porém esta história é desconsiderada. Há um estabelecimento de 

regras que o professor deve seguir, e, para não haver desvios, o Sistema de Políticas 

Públicas impõe aulas para que o professor assista, negando o saber do próprio sujeito. 

Assim, ele mesmo passa a concordar que não sabe. 

 

 (10) Profa. F.: ... fora que lá , vira e mexe, eles entravam na sala. 

(11) P.: E como que vocês se sentem em alguém observar a aula assim? 

(12) P.: Ah, que nem a F. falou, às vezes eles vinham vê a aula, né? 

(13) Profa. F.: Bom, por exemplo. No caso, ó, veja, eles iam lá vê, assistir a aula, por que? 

Eu já penso que tá me avaliando, então se eu penso que tá me avaliando já fico nervosa. 

(14) P.: Hum, e fica nervosa... 

(15) Profa. F.: Aí acaba não saindo nada, não natural como seria se eles não estivessem 

ali. Agora, se vão entrar lá igual uma pessoa que, tipo assim, estagiária, ou alguém em 

que eu sei que não vai tá me avaliando, normal. Agora quando eles entravam, nossa, mãe. 
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(16) P.: Você sabia que era pra te avaliar?  

(17) Profa. F.: Era pra me avaliar e eles assistiam a aula e no final. Eles assistiam uma 

aula, era uma vez por mês que eles faziam isso. Depois eles pediam pra gente sair da sala, 

para os professores saírem da sala e eles ficavam conversando com a turma, perguntava 

se a gente lia todo dia um livro. Perguntava tudo, tudo. E aí os alunos falavam e eles... 

(18) Profa. J.: É, mas isso não me incomoda, é que as meninas ficam muito agitadas. 

Qualquer pessoa diferente, nossa parece assim que, caiu o mundo. 

(19) Profa. L.: O conhecimento que eu tenho há muitos e muitos anos eu duvido que uma 

delas tenha, entendeu? 

(20) Profa. F.: Por exemplo, aqui a diretoria de ensino vai vim assistir sua aula e ela vai 

influenciar  no trabalho ou não. Agora lá sim, lá, é.... 

(11/06/2012) 

 

No recorte acima, a professora F. repete várias vezes que “entravam na sala de aula, 

para assistir a aula dela”. Neste episódio as professoras comentavam a respeito de uma 

prática advinda da Delegacia de Ensino que consiste em presenciar e avaliar a aula do 

professor. A repetição presente na fala da professora F. indicia uma necessidade de escuta 

e, ao mesmo tempo, um incômodo de tal atitude advinda de um órgão superior ao da 

escola. Ela diz sobre ter ficado “nervosa” diante de uma “avaliação”, no entanto, tal 

situação ocorre de acordo com as condições de produção, pois decorrem de quem fala, do 

lugar que fala, para quem fala. Ela refere ficar nervosa quando algum funcionário da 

Delegacia de Ensino assiste à sua aula, mas se é uma estagiária, que ocupa uma posição 

inferior à dela, ela fica “normal”. Isto ocorre porque há posições diferentes no discurso, o 

funcionário da Delegacia de Ensino ocupa uma posição superior à da professora, exerce 

uma autoridade sobre ela. Em contrapartida, a estagiária ocupa uma posição inferior a da 

professora no discurso, então, ela é quem exerce a autoridade sobre a estagiária. Há, 

portanto, uma relação de poder que gera efeitos diferentes no sujeito, existe uma tensão 

consequente ao discurso autoritário. 

A professora J. (18) não compartilha da fala da professora F. e se refere às 

professoras como as “meninas” indiciando ocupar uma posição diferenciada das demais 

professoras do grupo, relacionando o comportamento delas com o uso da metáfora “caiu o 

mundo”, condensando o sentido assustador da situação relatada. Da mesma maneira, a 

professora L. (19) questiona seu saber em comparação aos das pessoas que trabalham para 
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a Delegacia de Ensino. Aqui ela marca que o conhecimento está relacionado à experiência 

ao repetir o advérbio “muitos”. 

Do mesmo modo que a professora J. diz da “agitação” das professoras diante do 

outro, superior, ela diz da agitação dos alunos, diante do professor. Esta fala indicia que o 

professor ocupa o mesmo lugar do aluno perante alguém em lugar superior ao dele, ou 

seja, professor e aluno podem estar na posição de aprendizes, como no enunciado abaixo: 

 

Profa. J.: Eu acho que eles até passam  só que eles, como  eles não sabem expressar, então 

eles se agitam. Eles não sabem dizer o que eles tão sentindo, qual é a dúvida, qual é a 

insegurança, então eles querem mostrar que eles são bons, que eles não precisam, estão 

diplomados e eles começam querer aparecer. Claro que a ansiedade não é nova, 

independente da idade, ansiedade, curiosidade, é... insegurança, isso é normal. 

(11/06/2012) 

 

Outro questionamento se faz sobre a posição em que o professor é colocado, hoje, 

no discurso escolar. Para que assistir à aula do professor? Parece que o professor precisa 

ser supervisionado, avaliado, e assim, colocado na posição de aluno. É a relação de 

assimetria em que os participantes são colocados nos lugares sociais, é a relação de poder a 

que os professores ficam submetidos que desvela a ideologia que assujeita o professor na 

posição de quem não sabe. 

E) A desvalorização do professor  

Os recortes abaixo desvelam uma desqualificação da função do professor, a 

discordância das políticas públicas e o desamparo de ambos, aluno e professor. 

 

(1) Profa. V.: Quer mais que essa compensação de falta? A gente diz que “falta reprova” 

(2) P.:Aham.  

(3) Profa. V.: Só que aí no final do bimestre, ele tem tantas faltas, aí vem a ordem “dá um 

trabalho de compensação de faltas”. 

(4) Profa. J.: Que ele não faz. 

(5) Profa. V.: Aí você dá. Ele não faz, ele tem que te entregar porque isso tem que tá 

anexado no prontuário. 
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Profa. F.: Você tem que inventar um trabalho. 

(25/06/2012) 

 

 No recorte acima, a professora V. diz que, segundo o sistema de ensino, o excesso 

de faltas do aluno é motivo de reprovação. No entanto, há uma maneira de “compensar as 

faltas”, que aparece duas vezes na fala da professora, indiciando uma indignação sobre tal 

proposta. Assim como a professora V. (5), a professora J. (4) reforça que o aluno não faz o 

trabalho proposto para compensar suas faltas. Em seguida, a professora F. complementa 

revelando que elas “inventam” um trabalho no lugar do aluno, indiciando mais uma vez a 

posição do professor similar a do aluno, de aprendiz, além da desqualificação de sua 

função. 

 

(1) Profa. V.: Então, prá que? Não tem sentido. Aí que acontece? O professor põe 

presença logo. Pra que você vai ficar dando trabalho? 

(2) Profa. F.: Que a gente acaba brincando. 

(3) Profa. J.: A gente tá brigando contra um sistema que na verdade é político. 

(4) Profa. V.: Quer dizer, sua moral também vai lá embaixo. 

(25/06/2012)
6
 

 

 A fala da professora V. (1) indica seu descontentamento em exercer sua função. A 

professora F. (2) reforça a “desvalia” do seu exercício profissional ao enunciar o verbo 

“brincar” e se assemelhando a uma criança, pois são estas que brincam de “faz de conta”. 

A professora J. (3) aponta para uma ação que é determinada pelo Estado, e, no entanto, 

parece não haver o que fazer. No enunciado 4, a professora V. revela a decadência da 

posição social do professor ao dizer que “sua moral vai lá embaixo”. Na realidade, há uma 

subversão na forma que se entende e se exerce esse trabalho. 

  

(1) P.: Mas eu acho que são essas coisas que a gente tem que entender o que que é. 

                                                           
6
 A mesma discussão surgiu na reunião de 13/06/201 (em anexo). 
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(2) Profa. R.: Já foram tantas vezes isso. 

(3) P.: Mas que Sistema? Permite por que? Porque é aquela história, assim como vocês 

tem que prestar contas, eles também tem que prestar pra alguém e assim vai. Então, aa... 

Tudo bem, talvez a gente não consiga, né? Chegar no topo, mas, trazendo essas 

problemáticas aqui é aquilo, vocês, vamos supor, se você vai falar de um aluno que é 

evasão, se você vai falar de repetência, se você vai falar de não acompanhamento escolar, 

você tem os dados aqui. Agora, como é que um aluno que não aparece, um aluno que não 

tem uma morada fixa, que ninguém acha, que a mãe não aparece, como é que ele vai 

aprender? Entende? Porque são os dados reais, agora esses dados reais o que a gente faz 

com eles? Ah, então, cobre-se? 

(4) Profa. J.: Sabe o que eles justificam? Eles encobrem porque eles falam assim: " 

quando a família, né? Não toma conta do camarada?  Tipo, não vem limpo? Alimentado? 

Não sumiu? Então, se a família tá dando conta, o Estado dá o poder pra família. A 

obrigação do Estado é tomar conta dessa criança, é pegar, levar pro abrigo até se 

resolver, ou devolver pra família que, se tem condições, devolve ou fica lá pra adoção. Aí 

eles falam que não tem vaga que o Estado não tem como fazer isso, então fica uma coisa. 

Quer dizer, se faz uma lei. 

(5) P.: Mas a responsabilidade é de quem? 

(6) Profa. J.: É é, então, Ah mas, se faz uma lei. 

(7) P.: É da escola? 

(8) Profa. J.: Ou de não se, então, a responsabilidade é do Estado, só que aí o que 

acontece?  

(9) P.: Mas, tá vendo, e saber o que que é daqui e o que que...  

(10) Profa. J.: É, aí o Estado vai em cima da diretoria de ensino, a diretoria de ensino (si) 

em nós. 

(11) Profa. F.: Nós. 

(12) Profa. J.: Você manda a bola ela volta.  

(13/08/2012) 

 

 A fala da professora R. (2) aponta uma exaustão, uma desmotivação relacionada à 

sua função na escola. A professora J. (4) enuncia o significante “camarada” que marca um 

companheiro de convivência, geralmente da mesma profissão. Ou seja, esta fala aponta a 

posição em que ela coloca a criança: a mesma que a sua. Complementa sua fala, 

justificando as ações do Estado sobre a tutela da criança. O sentido se condensa na 

metáfora “Você manda a bola ela volta” (12) indiciando a mesma posição discursiva da 

criança e do professor: ambos desamparados, sem lugar.  
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(1) Profa. R.: Quanto menos reprovados melhor pra escola. 

(2) Profa. J.: Mas, não adianta. 

(3) Profa. R.: Cale-se, cale-se, cale-se. 

(4) Profa. F.: Se a gente for pensar mesmo em tudo, a gente acaba se... 

(5) Profa. J.: Hoje você tem muitos recursos realmente, hoje eles tem material, a mãe não 

precisa se preocupar em comprar, dinheiro do Fundep, tem gibi, tem livro para didático, 

tem livro didático, lápis, borracha, caderno... Só que perdeu o mais importante. 

(6) Profa. R.: O respeito pela escola. 

(7) Profa. J.: É o compromisso. 

(8) Profa. V.: É o comprometimento. 

(9) Profa. J.: É o comprometimento de vir pra querer aprender, pra querer subir, pra 

querer melhorar alguma coisa na sua vida, isso eles não tem. 

(25/06/2012) 

 

 O recorte acima desvela quão desmotivadas estão as professoras. Na fala da 

professora R. (3) a repetição do verbo “calar” marca uma necessidade de emudecer, de 

ocultar uma verdade. A professora F. (4) não finaliza sua fala. Parece haver algo que não 

pode ser verbalizado... para não levar à? Há um deslizamento metonímico entre os 

significantes “respeito”, “compromisso” e “comprometimento”, significantes que marcam 

uma posição que o professor já não ocupa mais no discurso: a de ser respeitado, 

reverenciado, obedecido e comprometido, um discurso que indica uma mudança de lugar, 

um poder que vem perdendo seu valor histórico e social ao longo do tempo. 

  

(1) Profa. J.: Nós acabamos dizendo tudo. Realmente esses encontros fazem você ter um 

outro olhar, de repente, aquilo que você pensa que não tem mais jeito, de repente alguém 

fala: “Ah, eu já tentei assim”, sabe? Aí você acaba tentando também, então é importante, 

aprimora os nossos conhecimentos, aí eu espero que com essa experiência, com o trabalho 

de vocês, ou será a gente descubra a fórmula mágica e daqui um tempo a alfabetização, o 

estudo mesmo seja uma coisa mais prazerosa pra eles, assim, com menos dificuldade que a 

gente consiga assim, que os pais tenham mais consciência com os filhos, eles até 

percebem. Esse ano eu tive uma briga muito séria com uma mãe porque a menina não 

enxergava e ela falava que era frescura, frescura, frescura. Ela tem oito graus em um olho 

e sete no outro, imagina se não fosse frescura. 

(2) Profa. J.: Aí eu tive que propor pra ela assim: “olha mãe, o negócio é o seguinte, se a 

senhora for e ela tiver problema na vista (SI) entrar na escola eu pago pra ela, só que se 
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ela tiver e se não tiver condições de comprar um óculos a gente vai dar um jeito, vou dar 

um jeito dela...” Aí ela ficou me olhando com um olho e tá tá tá, é a mãe da E. E ela foi e 

realmente a menina, aí ela “ah professora, você tinha razão”, quer dizer, a gente acaba 

sendo um pouco de pai, mãe, de escola, de médica, de tudo ao mesmo tempo. E isso, você 

deixa de se dedicar tanto à alfabetização porque você tem que parar para fazer outras 

coisas que, na verdade, eu acredito que é mais responsabilidade da família. A família 

procurar saber se a saúde do teu filho tá em ordem, não é? Procurar passar nas datas 

marcadas no posto lá no pediatra, manter as vacinas em dia. Isso eles não tem. 

(13/08/2012) 

 

 A professora J. enuncia a metáfora “fórmula mágica”, condensando o sentido, 

revelando o desejo da regularidade de uma transformação fantástica, indiciando que a 

professora exerce sua função com o desejo da mudança, da transformação do que se 

apresenta hoje. Talvez seja o que a mantém em seu ofício. 

 No enunciado 2, ao dizer os significantes “pai, mãe, médica”,  a professora revela a 

diversidade de sua função dentro da escola, desempenhando vários papéis, não atribuídos 

ao seu exercício profissional. Ela diz que sabe de seu papel na escola, mas sua função não 

é exercida por ela, desta forma, pode-se perguntar: por quem é, então?  

 

Profa. F.: É que assim, às vezes, é... A teoria orienta mais a parte pedagógica, que é a 

gente, que é a nossa profissão, mas hoje em dia, o nosso trabalho é muito mais social do 

que isso, aí a gente não sabe o que fazer. Acho que tinha que ter um curso de psicólogo, 

Fono, não sei o que, depois... (risos) 

(13/08/2012) 

 

 No recorte acima, a professora desvela a necessidade de conhecer o trabalho de 

diversos profissionais que, de certa forma, “entraram” na escola para problematizar a 

função do professor. Sente a necessidade de saber sobre o trabalho destes profissionais 

para executar na escola. No entanto, o exercício que cabe ao professor, quem o fará? 

  

(1) Profa. F.: A gente tinha que fazer terapia, devia ter um psicólogo na escola. (risos) 

(2) Profa. R.: Eu acho que o que eles estão fazendo agora é um desabafo, é... Nossa,  um 

pedido de ajuda, de socorro. "Será que você pode nos ajudar?" É isso o que a gente tá 

fazendo. Acho que no fundo, todo professor, tem esse direito. Tem que ter esse direito, né? 
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Me ajuda, eu não sei o que fazer. Mas a maioria não quer se comprometer ou então quer 

receber por esse comprometimento. 

(3) Profa. J.: Então, porque todos nós temos as nossas angústias, anseios, expectativas, 

dúvidas, que nós compartilhamos entre nós, mas se nós colocarmos, se a mídia ouve uma 

coisa dessa, a culpa é de quem?  A culpa é do pai, a culpa é da mãe, do professor. Se um 

aluno cai lá, do muro, cabulando aula, a culpa é da professora. 

(4) Profa. F.: Eu escrevi assim, que, no caso, o nosso trabalho é desgastante, é muitas 

vezes desmotivador, né? 

(5) Profa. J.: É verdade. 

(6) P.: Por que? 

(7) Profa. F.: Porque.... É aquele negócio... A gente chega aqui com mil e uma ideias, mil 

e uma coisas pra fazer com eles e aí, vem essa realidade da gente, que... A gente foge 

totalmente, não sabe mais o que fazer. Vem assuntos e assuntos e coisas que acontece, que 

você sai da sala, parece que você tomou uma surra. O corpo, você sai assim, morta. Você 

não sabe o que... Cê vai cair, vai se arrastando. E, às vezes, eu escrevi até como sugestão, 

sei lá, às vezes, nossos encontros, a gente tratasse disso, desse desabafo, mas é bom pra 

gente, ou a gente fazer alguma dinâmica que mostre alguma coisa ou pra lidar com o 

aluno. A gente trazer casos de aluno. 

(13/08/2012) 

 

 No recorte acima, as professoras manifestam o desejo de ter um espaço para dizer 

sobre seus sentimentos, angústias, frustrações, sugerindo a ajuda de um psicólogo, a quem 

é conferida a função de tratar das questões emocionais do indivíduo. É um discurso 

marcado por uma exaustão do exercício do professor manifestado na materialidade 

linguística da fala da professora F. (7) pela condensação de sentidos que faz ao relacionar 

seu desgaste emocional a aspectos que podem ser vistos no corpo como marcas de 

agressão. Relata um dia a dia cansativo, com muitos compromissos aos quais parece não 

dar conta. 

 As formações discursivas indiciam uma tentativa destes profissionais em contribuir 

para a formação de um sujeito mais completo. Além disso, indiciam também a 

desqualificação do professor, o valor social e econômico deste profissional que se perdeu 

ao longo do tempo. As políticas públicas brasileiras vêm apontando para o 

enfraquecimento da função do professor. A entrada de diferentes profissionais na escola, 

psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, dentista, médico, entre outros, tira o saber do 

próprio professor que o leva a se perder em si mesmo. É um discurso marcado por 
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angústias, frustrações, medos e desamparo se espelhando nos alunos porque o mesmo diz 

sobre eles.  

F) Deslocamento da posição do professor 

Os recortes abaixo desvelam o deslocamento da posição do professor como efeito da 

fala da pesquisadora: 

 

(1) P.: Vamos lá. Vocês tem algum exemplo desse tipo de reforço que ela (profa. Ana 

Paula) falou? 

(2) Profa. F..: Se a criança fazer você dá um agradinho? 

(3) P.: É esse tipo de estímulo, né? Tem? 

(4) Profa. F.: Ah, a gente tem mais em família, né? A gente vê é... 

(5) P.: É? 

(6) Prof.a. F.: Eu tenho em família. (risos) 

(7) P.: É? Como que é na sua família? 

(27/08/2012) 

 

 No recorte acima a pesquisadora (1) pede para as professoras relatarem se há uma 

prática relacionada ao “Reforço positivo”, teoria que fora apresentado na vídeo-aula. A 

professora, questionada pela pesquisadora, reformula seu dizer e se posiciona, ao enunciar 

o pronome “eu”, (6) relatando uma ação própria, ou seja, tal prática pode ocorrer no âmbito 

familiar e não no profissional.  

 

(1) Profa. J.: É, então porque assim, a criança até se irrita , briga, conversa, mas dentro 

do, uma certa normalidade infantil, agora quando começa uma coisa assim, se já querer 

socar porque eu tô te olhando aí já tá saindo dos padrões, né? 

(2) P.: E isso acontece?  

(3) Profa. R.: Não, eu vi uma vez, uns dois meses, eu vi umas duas vezes. 

(4) P.: Ãh. 

(5) Profa. R.: Mas é que ele não gosta que tirem sarro dele, aquelas coisas. 
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(6) P.: E tiram sarro dele? 

(7) Profa. J.: Então a gente não sabe se é um problema familiar, se é um problema 

psicológico, se é alguma coisa de saúde. 

(8) P.: Vocês conhecem a família dele? 

(9) Profa. J.: Eu conheço. Porque, por exemplo, eu tô com um problema, hoje eu até fiquei 

mais tarde, que eu tô com um problema com uma aluna na sala. Ela era uma das melhores 

alunas, tá caindo no rendimento, mas por que? Porque ela não tira a cabeça de, da casa 

dela. O pai e a mãe tá brigando direto, tá se batendo na frente dela, puxou a faca... Isso 

interfere no...no adulto se vê uma cena dessa, você já vai ficar nervosa, vai ficar chateada, 

não vai ficar, com uma criança como fica isso? 

(17/09/2012) 

 

 No enunciado 1, a professora J. diz o substantivo “criança” que caracteriza qualquer 

indivíduo que esteja no período da infância, seja menino ou menina. Assim sendo, ela 

generaliza o comportamento do grupo.  

Nesta reunião, estávamos discutindo o comportamento do Leonardo
7
. A 

pesquisadora (2) interroga a fim de elucidar o sentido que as professoras davam a seus 

dizeres, e redireciona o discurso sobre o Leonardo, se tal atitude ocorria com ele, 

especificamente. A seguir, a professora R. (3) desloca metonimicamente seus dizeres, 

primeiro dizendo que não tinha visto um mal comportamento do Leonardo, depois que viu 

isto acontecer uma vez e, em seguida, duas vezes, há dois meses. Esta fala marca o que as 

professoras viram ocorrer com o Leonardo e não com todas as crianças. Desta maneira, 

partimos para um olhar singular e não particular (do grupo) distanciando este discurso 

daquele generalista, característico do discurso escolar. 

No enunciado 5 a professora R. volta a falar do Leonardo, afirmando que ele não 

gosta que “tiram sarro” dele. Em seguida, a pesquisadora intervém com a interrogativa, 

gerando um efeito de as professoras pensarem no que estão dizendo para haver um 

deslocamento do discurso generalizante. Deste modo, a professora J. (5) responde em 

nome da Instituição (a gente) e diz que “não sabem”. O efeito da fala da pesquisadora gera 

um deslocamento metonímico na fala da professora, pois a mesma formula hipóteses sobre 

                                                           
7
 Nome fictício para preservar a identidade do sujeito. 
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o que pode estar acontecendo com Leonardo alçando os significantes: família, psicologia 

ou saúde. 

A pesquisadora (8) retoma um dos significantes ditos pela professora J. e pergunta 

se alguma delas conhece a família do Leonardo. Mesmo posicionando-se no discurso e 

dizendo que conhece a família do aluno em discussão, a professora J. passa a falar de outro 

caso com uma outra aluna dela. Este recorte marca a dificuldade que as professoras têm em 

falar do aluno em sua singularidade. Referem-se ao grupo e falam de um aluno na relação 

com o outro. Leonardo parece ser um “problema” oculto e ocultado. 

 

 (1) P.: E vocês tem reunião de classe? 

(2) Profa. J.: Sim. Mas tem pais que nós não conhecemos ainda. 

(3) P.: E a reunião é geral ou não, como que é? 

(4) Profa. J.: É geral. 

(5) P.: Todos os alunos. 

(6) Profa. F.: Às vezes a gente convoca pais que a gente quer conversar só que... 

(7) Profa. J.: Eles não vem. Dificilmente aqueles que são convocados vem. Em reunião de 

pais... 

(8) Profa. F.: Normalmente, aqueles que tem mais problema os pais não vem. 

(9) Profa. A.: Eles não vem. Os mais problemáticos não vem. 

(10) Profa. J.: Não aparecem. Aí na reunião de pais aparecem aqueles pais que sempre 

estão aí no portão, que vem trazer que vem buscar todos os dias. 

(11) P.: Ãh? 

(12) Profa. J.: E aí se vem um ou outro que tem um problema a mais a gente depois chama 

em particular e conversa, mas os casos gritantes, não tem acompanhamento, não tem.  

(13) P.: Eles não vem? Vocês chamam e eles não vem? 

(14) Profa. J.: Não vem. 

(15) Profa. A.: Não vem. 

(16) Profa. F.: O meu muito assim, que é o mais difícil de lidar, agora até to indo bem com 

ele. Eu conheci a mãe esses dias atrás. 

 (17) Profa. F. continua: De tanto eu chamar, chamar, chamar, chamar, aí acho que ela 

resolveu aparecer. Também ele teve um comportamento a mais aí fora da sala. 
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(18) P.: Quem que é esse aluno? 

(19) Profa. F.: É o E.  

(20) P.: E. 

(17/09/2012) 

 

 No recorte acima, as professoras repetem que os familiares de determinados alunos 

“não vem” para a escola, marcando uma regularidade de ocorrências referente aos alunos 

com um rendimento escolar ruim, em que os pais, ao serem “convocados” para a reunião 

com os professores, não aparecem. O significante “convocação” indicia a filiação da 

professora ao discurso pedagógico, o discurso do poder. A convocação é feita por uma 

pessoa que ocupa uma posição privilegiada no discurso, de acordo com as condições de 

produção. No entanto, mesmo sendo “convocados”, seja pelo professor ou pelo diretor da 

escola, a resposta é a mesma: os pais não comparecem. Observe-se outra marca do 

enfraquecimento da posição do professor com a qual ele não lida. 

 Diante de um discurso generalizante, a pesquisadora pergunta às professoras se esta 

ausência dos pais acontece com todos os alunos. A professora F. (17) relata um caso que, 

após uma insistência, marcada pela repetição do verbo “chamar”, ela conseguiu conversar 

com a mãe de um de seus alunos, porém não se sabia a qual aluno estava se referindo. A 

pesquisadora (18) perguntou e ela o nomeou: Eduardo
8
. Portanto, essa mãe veio, a 

insistência da professora fez este movimento acontecer.  

 

(1) Profa. F.: No caso do E., eu acho que eu não marquei nada não, eu só pedi pra ela vir, 

escrevi embaixo uma observação: “se a senhora não puder vir, me ligue pra gente 

conversar.” 

(2) P.: Hmmm. 

(3) Profa. F.: Porque o caso dele não é assim: isso ou aquilo, tinha que sentar e conversar 

com ele pra ver o que que é. 

(4) Profa. J.: É um montante. 

(5) P.: O que que tá acontecendo? 

                                                           
8 Nome fictício para preservação da identidade do sujeito. 
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(6) Profa. F.: Então, agora ele tá até bem, assim... 

(7) P.: Anhã. 

(8) Profa. F.: Desde o início até agora... Até que outro dia aqui ele me surpreendeu, deu 

uma briga com um menino aqui nessa sala aqui. 

(9) Profa. A.: Ah é. 

(10) P.: Ãh? 

(11) Profa. F.: Tipo brava, tirou sangue. 

(12) Profa. A.: Tirou sangue. 

(13) P.: Ãh? 

(14) Profa. F.: Mas, ele tava, ele tá indo bem, assim, no geral dele, desde o início do ano 

que eu tive tantos problemas com ele, tá indo bem, teve uma melhora. E eu senti que foi 

depois que eu falei com a mãe, a mãe fez um novo contrato com ele. 

(15) P.: Hmm. 

(17/09/2012) 

 

 No recorte acima, a professora F. diz sobre o mal comportamento de seu aluno e 

sobre a necessidade de conversar com a mãe dele. Quando a pesquisadora abre para que ela 

explique o que estava acontecendo, a professora passa a dizer que o aluno, “agora estava 

bem”. Ou seja, o aluno em discussão passou a ocupar outra posição no discurso de sua 

professora, de um aluno que apresentava um mal comportamento para um de bom 

comportamento.   

 

(1) Profa. F.: Eu acho ele mais assim, que nem, tem um menino que senta junto com ele 

agora na sala, chama K., um amorzinho, sabe? Muito sossegado. É amigo dele. Assim a 

sala toda é ao redor dele, teve um menino ontem que (fez gestos com os braços, 

representando briga) mas gosta dele também. E então, esse K. tá sentado e aí ele pega, faz 

um risco de caneta na, não sei, pegou, virou e pá, deu um soco. E o K. chorou, invés do K. 

revidar ele chorou. Eu falei assim: "nossa, que atitude é essa? Que isso?" Falei, falei e ele 

só ouvindo. Falei assim: "Que que o K. fez pra você?" "Ah..." "Mas, E. isso, isso". Falou, 

tá, passaram cinco segundos e muito muito tempo depois o K. ainda de cabeça baixa, 

assim, chateado, nervoso. Aí ele foi e pediu desculpa. Do jeito dele. Eu tava fazendo outras 

coisas, falando com outras pessoas e aí, tô o tempo todo ligada nele, porque um minuto 

que eu desligo dele, já... O K. aceitou, assim. Levantou, demorou um pouquinho, mas já 

levantou, já abriu o caderno de novo. 
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(2) P.: Mas, tá vendo, acho que é interessante ver como vocês mesmo foram encontrando 

caminhos. E esses caminhos podem não surtir efeito hoje, mas ele vai a longo prazo. Como 

você (se referindo à profa. F.) falou, quantas vezes você pediu e não veio, aí veio, você já 

está conseguindo observar muitas coisas diferentes, é ou não é? Conversar com você. 

Nisso você já está começando a observar coisas diferentes em relação ao E. Então, acho 

que vocês mesmo conseguiram encontrar alguns caminhos, né? E acho que o importante é 

olhar isso. Que efeito que dá, que não dá, as perguntas. Mesmo que não falem, você já 

conhece um pouco da história dele. Talvez, aos pouquinhos, às vezes, perguntando, "às 

vezes eu acho que...". Falar um pouquinho da conversa que você teve com a mãe dele, se 

ele gostaria de saber como que foi. Sabe, a gente vai abrindo alguns caminhos com a 

criança. "Gostaria de saber o que ela contou?" Se quer, quer, fala, se não quer, não quer. 

Se você fala, ela me contou isso, isso e isso, que que você acha? Porque a gente faz a 

nossa interpretação, mas é importante abrir pra ver o que que é. Às vezes a gente pode 

achar mil coisas. 

(17/09/2012) 

 

 A pesquisadora considera e retoma o acontecimento entre a professora F. e seu 

aluno, “devolvendo–lhe” um texto discursivo onde aponta o saber que ela tem e parece 

desconhecer. Trata-se de trazer do esquecimento o saber suposto, não só do professor 

como de seus alunos para que haja uma “troca”. (discurso lúdico). 

 

(1) Profa. F.: Tem situações que a gente não sabe lidar. 

(2) P.: Me fala uma que você não sabe lidar. Me dá um exemplo. 

(3) Profa. F.: Ah... É... A gente tem assim, não uma autoridade, a gente tem um respeito 

dos alunos, por exemplo, o E. não tem muito respeito comigo, agora ele tá tendo mais. 

Quando a gente tava no auge da nossa crise. 

(4) P.: Anhã. 

(5) Profa. F.: Então, se ele me dá uma resposta perante a sala. Eu acho que eu tenho que 

tá... Tendo um enfrentamento com ele, e... Eu não posso perder meu respeito perante os 

outros por isso. Então já que é assim, também vou responder. 

(6) P.: Ãh? 

(7) Profa. F. Então eu fico engatinhando, eu tava engatinhando com ele, agora eu já tô 

caminhando junto com ele. 

(8) P.: Mas, qual que foi a situação, não entendi direito. 

(9) Profa. F.: De ter que responder. 

(10) P.: Responder como? 
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(11) Profa. F.: Ah... Às vezes eu falo alguma coisa pra ele, igual, por exemplo, de um 

lugar "Óh, você vai sentar aqui." "Eu não vou sentar aí não, vou sentar onde eu quiser, eu 

não quero sentar aí." 

(12) P.: E aí, o que você fala?  

(13) Profa. F.: Então, aí eu vou na conversa, eu não sou de explodir. Pra eu explodir é 

depois de muito tempo. Aí eu vou na conversa, vou na conversa, só que ele não me 

respeitava de jeito nenhum. 

(14) P.: E por que que você queria que ele sentasse em determinado local? 

(15) Profa. F.: Eu, é... Como ele tem dificuldade de aprendizagem eu queria chamar ele 

mais pra perto de mim pra eu dar mais atenção alí pra aquele grupinho que está mais 

perto de mim. 

(16) P.: Você disse isso pra ele? 

(17) Profa. F.: Então, eu tentei... Igual no reforço mesmo, se bloqueou, ele não queria ir. 

(18) P.: Ele não queria ir? 

(19) Profa. F.: É. Eu falei "vai, vai um dia. Vai lá e vê, você vai gostar, lá é diferente." Aí 

foi, aí agora vai. 

(20) P.: Hmm. É porque acho que pensar um pouco nessa... Aonde tá, até aonde vai o seu 

e até aonde vai o do outro... Esse exemplo que você tá dando, é... Ah, você pede pra ele 

sentar e ele não quer. Então, é como se ele estivesse te desrespeitando, não está fazendo o 

que você quer. Mas, vamos supor, se na hora você fala: "olha E., tô te chamando pra você 

sentar aqui porque eu acho que você precisa de uma atenção maior para que você consiga 

aprender o que eu estou te passando." "Ah, mas eu não vou." "Ah, então você não quer? 

Então tá." Que aí é responsabilidade dele. Ele não tá querendo, não é sua porque não 

conseguiu trazer, você chamou. Aí acho que vai um pouco do... Até onde é 

responsabilidade do professor, até onde é a responsabilidade do aluno. . 

(17/09/2012) 

 

 Ao longo do diálogo entre a pesquisadora e a professora F., houve uma abertura 

para que esta falasse sobre o que estava acontecendo, e como a mesma se sentia na 

convivência com seu aluno em sala de aula. Há um deslocamento da posição de autoridade 

do professor para uma aproximação do aluno e de sua submissão à este. A pesquisadora 

pode favorecer a escuta da professora o que, por efeito, leva-a a escutar o seu aluno. 

  

(1) Profa. L.: Não pode ter cobranças, não é isso? 

(2) P.: É... Acho que... 
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(3) Profa. L.: Porque eu já escutei assim, por exemplo, uma professora cobrava muito da 

criança que ela não fazia lição de casa. 

(4) P.: Ãh? 

(5) Profa. L.: A criança falou assim: "vou fazer como? Na minha casa não tem mesa?". 

(6) P.: Hmmm. 

(7) Profa. L.: Entendeu? Eu acho que mais assim, né? 

(8) P.: É, talvez, assim, ao invés de cobrar, pode perguntar "por quê não tá fazendo?", é 

diferente de você cobrar: "Ah, você não fez". É diferente, de um jeito e de outro. 

Perguntar: "tô percebendo que você não tá fazendo, o que tá acontecendo?" Daí pode vir: 

"Ah, porque não tem mesa. Ah, mas será que não tem um outro lugar, um outro jeito de 

fazer?" 

(9) Profa. L.: Ter recursos, né? 

(01/10/2012) 

 

 A pesquisadora vai indicando possibilidades de a professora L. conversar com o 

aluno, escapando da posição de responder que o verbo “perguntar” convoca. O sentido 

atribuído pela pesquisadora é a possibilidade de conversar com o aluno para que ele possa 

falar sobre si e, junto ao seu professor, buscar alternativas. 

 As formações discursivas apontam para a demanda de escuta que os professores 

revelam em seu discurso e a possibilidade de esta escuta gerar efeitos no fonoaudiólogo. 

Este toma uma determinada posição discursiva, cujos efeitos podem levar o professor a 

mudar de posição, ressignificando seus pré conceitos e transformando suas ações em 

relação à educação.  

G) Assujeitamento da pesquisadora à ideologia dominante do discurso do poder. 

Os recortes abaixo apontam para o assujeitamento da pesquisadora ao discurso dos 

professores onde está materializada a língua no qual a ideologia faz a tessitura, deslocando-

se da posição de escuta. 

 

(1) Profa. J.: Porque mesmo nesse projeto que nós temos da biblioteca ambulante, eles 

têm dificuldade de dar uma nota no livro, prá dar sua opinião, prá mudar alguma coisa, 

vai, ah, hoje você vai mudar, se você fizesse parte da história o que você mudaria? 
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(2) P.: Hum. 

 (3) Profa. J.: Eles tem essa dificuldade. 

(4) Profa. V.: Porque você indica pra um amigo, ah que você falou daquele conto, aí é o 

caos, mas assim, dos meus até que tá saindo alguma coisa, mas é muito difícil, é muito 

suado. 

(5) P.: O se expor é bem...  

(6) Profa. M.: É eles tem vergonha mesmo, eles, quando você pede pra falar, não, fala 

qualquer coisa ajuda, pessoal o que é isso? Porque, às vezes, eu também faço roda ali, eu 

também tenho que expor o pessoal ao que é dentro, que é fora, muitos ali não sabem o que 

é dentro o que  é fora, então é, oh, lateral, até você... 

(13/08/2012) 

 

 No recorte acima, ao falar sobre a dificuldade do aluno em expor suas opiniões 

sobre determinado assunto, a pesquisadora submete-se ao efeito da fala das professoras, 

compartilhando suas crenças. Neste caso, perguntar às professoras que sentido elas 

atribuíam ao que estavam dizendo sobre seus alunos poderia gerar como efeito a mudança 

de posição discursiva do professor e, consequentemente, escapar do assujeitamento à 

ideologia que coloca o aluno na posição de não saber. A pesquisadora, ao interpretar a fala, 

atribuindo-lhe sentidos, interditou o discurso das professoras. 

 

(1) Profa. M. dirigiu-se à pesquisadora. e falou: Esse aí apronta, viu? 

(2) P.: Aé? O que que ele apronta? 

(3) Profa. M.: Ah, ele já quebrou um globo terrestre. 

(4) P.: Quebrou? É 

(5) Profa. M.: manda você tomá no c. Aí, ele faz assim (gestos obscenos) pra você. Aí eu 

falo assim prá ele: “Senta em cima e roda” 

(6) Profa. J.: Nossa. 

(13/08/2012) 

 

 Para ilustrar como um discurso faz efeito sobre o falante, apontamos a fala da 

professora M., enunciando o verbo aprontar no presente do indicativo, ao se referir a uma 

atitude de um aluno, no sentido de “fazer arte”. Este dizer foi mantido pela pesquisadora 
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que o retomou na linha da interrogatividade. Neste momento, a pesquisadora, na escuta à 

fala da professora, deveria ter retomado, em sua própria fala, o significante enunciado pela 

professora. Se o fizesse, colocaria a professora na posição de escuta à própria fala, e, sob 

este efeito, poderia deslocar-se de posição e assim ressignificar o que diz sobre seu aluno.  

 

(1) Profa. J.: É porque você se comunica através de gestos também, de gravuras, de..., né? 

Não só através da fala. Esse é o objetivo, mas, eu não preciso falar o que é aquilo, se eu 

mostrar um emblema ou algo do tipo ele já vai conhecer e saber o que é. Dependendo da 

faixa etária, cores, fomas. 

(2) P.: Hmmm. 

(3) P. dirige o olhar à profa. F. e diz: 

(4) P.: E você, F.? 

(5) Profa. F.: Se comunicando, né? Trocando sempre. 

(6) P.: Trocando com quem? 

(7) Profa. F.: Com o outro. 

(8) P.: Hmmm. 

(27/08/2012) 

 

 A profa. F. (5) enunciou dois significantes diferentes: “comunicando” que marca a 

ideia de transmissão e “trocando” que indica reciprocidade. A pesquisadora alçou um 

destes significantes (6) que conduziu a resposta da profa. F. (7).  

Pensando na ação fonoaudiológica, a fala da pesquisadora mira o efeito de abrir o 

discurso do outro, para que ele atribua um sentido a sua fala. Desta posição, a fala do 

pesquisador incide sobre as metáforas e abre o discurso para que o outro o tome e entre no 

deslizamento pedido pelo eixo metonímico
9
. Para que esta situação dialógica aconteça, a 

pesquisadora, pela linha da interrogatividade, diria algo como: como assim? Explique 

melhor. Elucide o que disse. possibilitando  a abertura de novos sentidos aos dizeres da 

                                                           
9
 Ver Jakobson, R. (1989) 
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professora e, desta maneira, ela permitiria que o discurso seguisse outra direção não 

ficando aprisionado ao tema em discussão.
10

  

As FD acima desvelam o aprisionamento da pesquisadora à ideologia dominante que 

assujeita o aluno na posição de não saber, pois a pesquisadora compartilha da fala das 

professoras. Este assujeitamento do fonoaudiólogo também foi visto na pesquisa de 

Bíscaro (2007), que investigou um Programa de Conservação Auditiva em empresas cujo 

ruído pode ser maléfico para os funcionários. A autora pode observar, no discurso dos 

funcionários, que o fonoaudiólogo que os orienta quanto à preservação da condição 

auditiva, estava assujeitado à ideologia dominante do discurso deste Programa que visava 

primordialmente a segurança da empresa, relegando a um segundo plano a saúde do 

trabalhador. O assujeitamento do fonoaudiólogo faz com que ele atue como um mero 

“realizador de audiometria” deixando de verificar a eficácia do Programa, se 

descomprometendo de sua responsabilidade com a saúde auditiva do funcionário, podendo 

gerar efeitos danosos que podem colocar em risco a saúde auditiva do trabalhador. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Nesta pesquisa nos deparamos com a posição ocupada pelo professor: seria ele um 

aprendiz?  

Para responder a esta questão, explicitamos o que esta pesquisa desvelou.  

Retomamos que o Discurso Pedagógico (DP) é aquele caracterizado como um 

discurso que funciona de modo autoritário, representativo do poder. É um discurso 

enrijecido que distancia as pessoas e coloca o aluno a serviço das regras da escola. O DP 

hoje se encontra restrito a normas de estrutura para o funcionamento da instituição escolar. 

O professor, no entanto, é assujeitado por este discurso. Ao falar em nome da instituição 

ele se agrega ao poder e se distancia do aluno. 

                                                           
10

 Esta mesma análise foi vista em outros recortes, porém não foram aqui trazidos devido a extensão do 

material. Segue no anexo 2 para visualização do leitor. 
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Em contrapartida, nesta pesquisa, exclusivamente, encontramos algo que até o 

momento não fora comentado em torno das discussões sobre o fracasso escolar. 

Deparamos-nos com um professor fragilizado, desvalorizado, frustrado, desamparado, que 

se considera incapaz e ocupa uma posição de não saber.  

Historicamente, os professores se constituíram sob uma ideologia forte, que está sendo 

desconstruída pelas ações públicas de desvalorização do profissional do ensino. 

Por este viés, encontramos uma série de situações nas quais o professor é colocado na 

posição de não saber pelo Sistema de Políticas Públicas na Educação. Deste lugar 

vislumbramos diversas circunstâncias que apontam para esta condição.  

Num dado momento histórico, já discutido nesta pesquisa, houve a entrada de diversos 

profissionais na escola como o médico, o psicólogo o fonoaudiólogo que, de certa maneira, 

ocuparam o espaço designado ao professor para instrumentalizá-lo com um saber que não 

lhe era peculiar e nem fazia parte de sua função na escola. Deste modo, este movimento 

contribuiu para que o professor ocupasse uma posição de não saber. 

Outra situação que contribui para a permanência do professor nesta condição é o 

estabelecimento de “aulas” para que o professor assista no Curso de Formação Continuada. 

A Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) se configura em um horário onde os 

professores se reúnem com o coordenador que tem a função de partilhar questões, ideias, 

atividades com o grupo a fim de elaborar projetos e materiais eficazes para a ação 

pedagógica. Esta atividade foi modificada recentemente para a nomenclatura Aula de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC). O significante “hora” marca um registro de 

identidade institucional autônoma e ativa, contrapondo-se ao significante “aula” que 

aponta para um heterônomo de caráter passivo. É dever do professor participar destas 

reuniões semanalmente. Nesta situação o professor é colocado na posição de quem não 

sabe e precisa de aulas para aprender, além de não ter autonomia nem liberdade de escolha 

em querer participar ou não. Neste caso, parece haver uma manutenção de modelos 

tradicionais de educação, onde alguém que “sabe mais” vai “passar” as informações aos 

outros. Reproduz-se o mesmo modelo pedagógico do qual se pretende fugir.  

Outro registro de conduta em que o professor é posicionado como quem não sabe é o 

“Curso de Formação Continuada”. O significante “Formação” marca prosseguir o que 

começou, ou seja, o professor está sempre em “formação” parece que nunca está formado. 
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Onde está o saber do professor? Ele se julga como quem não sabe e é colocado nesta 

posição, porém, como vai ensinar o que ele mesmo não sabe? Parece que os professores 

não estão respondendo às expectativas de forma satisfatória. 

O binômio fracasso social / fracasso escolar, bastante discutido no âmbito da 

Educação, indica que qualquer dificuldade que o sujeito possa apresentar na escola se 

equipara a um fracasso social. Há uma espécie de “linha de mão dupla” no qual o professor 

se vê desvalorizado, se considera incapaz e assim é levado à frustração, fazendo o mesmo 

com o aluno. 

Diante disso, podemos afirmar que há uma posição desqualificada do professor 

atrelada a um fracasso da escola, da Educação em geral. Ou seja, há um “esgarçamento” no 

discurso dos professores que desvela o dilaceramento da posição deste profissional. A 

problemática que outrora girava em torno da decadência do método de alfabetização, na 

atualidade gira em torno do fracasso da figura do professor. 

Assim sendo, nos deparamos ora com um professor assujeitado ao Discurso 

Pedagógico, ora interpelado pelo discurso do aprendiz. Do lado do DP, temos a escola 

como aparelho ideológico que dá ao professor certa autonomia, pois a ele compete a tarefa 

de atribuição de notas, controle de frequência do aluno, estabelecimento de regras em sala 

de aula, convocação aos pais dos alunos indisciplinados, entre outros. No entanto, por trás 

deste discurso há um sujeito fragilizado. O mesmo Sistema que dá o poder ao professor, 

tira a autonomia deste sujeito sobre o que ele sabe e, consequentemente, na escola, isto 

interfere na possibilidade do professor se colocar como mestre perante seu aluno. Não 

sabendo, não terá o que ensinar. O professor não se apropria de nenhuma das duas 

posições: ou ele é quem não sabe ou é o aluno que não sabe nada e então este não vale a 

pena, e ambas geram efeitos na alfabetização. 

O discurso do tipo autoritário não é o que ensina porque não há interlocutores, 

somente um agente exclusivo, neste caso o professor, que se apropria do saber em nome do 

cientista, dado não haver troca entre professor e aluno. Para que o aluno seja constituído 

pela leitura e escrita é necessária uma interlocução entre ele e seu mestre. Assim, o 

discurso que teria eficácia é o discurso polêmico, o professor seria levado a duvidar de seu 

próprio saber. No momento em que o professor se afasta do discurso de um agente 

exclusivo que caracteriza o discurso autoritário, sua experiência e seu saber são apagados, 
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pois ele é assujeitado à ideologia de que o ensino se dá a partir de um sistema de normas 

fixas da instituição escolar do qual o professor não sabe e tem que aprender. 

Por outro lado, há um certo ganho na posição de aprendiz ocupada pelo professor, pois 

desta posição ele se torna cúmplice do Sistema sem se dar conta. Há um esquecimento 

parcial que se presentifica por detrás dos dizeres destes sujeitos que desvelam esta 

condição a que se assujeitam e são assujeitados. Assim, desta posição parece “não haver o 

que fazer”, não há, então, responsáveis pelo fracasso dos alunos. Estão todos, professor e 

aluno, sob o efeito de uma ação de um agente indeterminado. 

Deste modo, esta pesquisa evidenciou a ambiguidade de sentidos do significante 

“aprendiz” que intitula este trabalho. Inicialmente, pensava-se que aprendiz era um sentido 

atribuído ao aluno, no entanto, o professor alterna esta posição com ele. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Diante do que aqui foi exposto, concluímos que, de acordo com a análise do discurso 

desenvolvida nesta pesquisa, o professor coloca o aluno em uma posição subjetiva de quem 

não sabe e é incapaz de aprender. Desta posição, o professor não tem como acreditar, 

apostar e investir no seu aluno, tendo como efeito o fracasso do estudante na escola. Há, 

portanto, relações subjetivas entre a posição que o aluno ocupa no discurso dos professores 

e a constituição do sujeito na/ pela escrita.   

Além de o professor construir uma imagem de seu aluno baseada na ideologia de que 

aqueles que advêm de meios culturais e sociais diferentes dos dele, não se alfabetizarão 

facilmente, há outras formações discursivas que indiciam que o fracasso é, não só do 

professor, mas também da Instituição escolar. Há um sistema de crenças que emerge nestes 

dizeres, que “ser alguém na vida” está atrelado ao sucesso escolar; sem este pode-se 

esperar o fracasso. 

Entretanto, ao observarmos que o professor se desloca pouco na estrutura discursiva, 

pensamos em uma proposta de trabalho fonoaudiológico. Pelo discurso, é possível pensar 

em uma abertura na fala destes profissionais dado que estamos todos sob os efeitos da fala 
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do outro e, desta maneira, os professores podem, ao deslocar-se, ficar sob o efeito de seu 

próprio saber, afastando-se da ideologia dominante que os desvaloriza. 

Propusemo-nos a levar o professor a duvidar do “senso comum” sobre sua 

competência, pois é na dúvida que o sujeito pode mudar de posição. Para o professor saber 

que ele sabe, é preciso sair do assujeitamento da ideologia, onde ganha autoridade 

apoiando-se na Instituição, e afastar-se da posição de aprendiz. Esta proposta não se 

configura em ensinar o professor, nem instrumentalizá-lo, mas contribuir para uma 

ressignificação do trabalho do professor. 

Trata-se de uma liberalização do discurso como uma possibilidade de afastamento do 

professor da ideologia dominante que lhe chega pelo Discurso pedagógico. Desta maneira, 

o sujeito pode procurar outros sentidos que o levarão a transitar pela estrutura dialógica, 

abrindo espaço para o abandono da posição de aprendiz. Pelo deslocamento do professor 

na estrutura discursiva, é possível o aluno ser deslocado neste discurso e, desta forma, 

deixar de ser um fracasso na escola. 
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8. ANEXOS  

 

Data: 28/05/2012 

Objetivo: Exibir a primeira vídeo-aula: A Psicogênese da Linguagem Oral e Escrita e abrir para o 

diálogo com os professores. 

Aspectos Teóricos da 1ª. Aula: Linguagem e suas abordagens  

Linguagem como comunicação: a partir desta concepção, a linguagem é considerada uma 

ferramenta, um instrumento de comunicação, estável, fixa e externa ao sujeito. A linguagem se 

realizaria a partir de um emissor, uma mensagem, um receptor e um código. Essa concepção é a 

que predomina, influenciando práticas educacionais, práticas clínicas voltadas fundamentalmente 

ao ensino da língua. Essa concepção reduz o papel da linguagem na vida das pessoas porque a 

linguagem é pensada de forma extremamente objetiva. A linguagem não é um código, ela é 

simbólica. 

Linguagem como representação: a partir desta concepção, concebe-se que o sujeito é capaz 

de constituir conhecimentos, pensamentos e conceitos independentemente da linguagem, dar forma 

a estes conteúdos. A linguagem teria o papel de representar. Novamente avalia-se essa concepção 

como reducionista da linguagem porque ela representa algo como uma verdade, como se fosse 

objetivo, simplesmente representando algo que já existe geneticamente no indivíduo, concepção de 

que a cognição é prévia à linguagem, é um pré-requisito para que a linguagem se desenvolva, uma 

vez que a linguagem nada faria a não ser representar, dar forma a este conteúdo.  

Linguagem como prática social: essa concepção é com a qual a Prof.ª Ana Paula se 

identifica e a qual irá orientar seu trabalho e as discussões ao longo das aulas porque considera o 

papel da linguagem como constitutiva da cognição, da psique, das relações sociais e, portanto da 

própria organização da nossa sociedade. A linguagem participa da constituição de sentimentos e 

pensamentos, não traz a cognição como uma existência prévia, tanto a cognição como a linguagem 

são adquiridas pelo sujeito concomitantemente. A linguagem é constitutiva do sujeito, considera-se 

como elemento dessa constituição a relação social. A linguagem é um processo de significação que 

se desenvolve nas relações sociais e ela constitui essas relações porque os sentidos que atribuímos 

às coisas, às palavras, às nossas experiências vão sendo construídos nas relações sociais a partir da 

própria experiência que temos com a linguagem. Nessa concepção, a linguagem é considerada um 

elemento muito mais complexo do que nas concepções de linguagem como comunicação e como 

representação.  

Discussões:  

Profa. M.: O que é psicogênese? 

P.P.: Psicogênese? Vamos dividir a palavra: psico, o que é? 

 Profa. M.: Cabeça.  

P.: “Psique, é a parte emocional, psíquica, temos a parte orgânica e a parte psíquica isso dentro do 

cérebro que é a psique, e gênese? O que é? 



 

 
 

Profa. M.: Gênese é origem, é isso?  

P.: Isso. Então, o início da psique, das questões emocionais relacionadas à leitura e a escrita: 

Psicogênese da linguagem oral e escrita.  

Profa. M.: Entendi.  

P.: (Inicia da transmissão do vídeo e realiza  a parada do vídeo na questão: “O que é a 

linguagem?”). O que é linguagem? 

Profa. R.: Expressão. 

Profa. M.: Símbolos. 

(Minutos em silêncio). 

Profa. J.: Verbal ou não verbal.  

Profa.M.: Pode ser corporal também. Temos diversas maneiras de nos expressar: gestos. 

P.: (Retoma a transmissão do vídeo e realiza a parada na citação da profa. Sonia Mota). O que 

vocês acham? 

(Silêncio e conversas paralelas)  

P.: Vocês concordam com essa citação? De que é um fenômeno psíquico que está ligado à 

consciência que ocorre intencionalmente que não depende do outro para que a linguagem ocorra? 

(retomando o que estava escrito no vídeo). 

Profa. F: Não depende do outro? 

Profa. M.: Eu acho que depende sim. 

Profa. F.: Depende sim. 

P.: Por que?  

Profa. M.: Porque se você não tiver ninguém pra falar como é que você vai se desenvolver. Se o ser 

humano vive em sociedade ele precisa se comunicar, é claro que é importante porque eu, de 

repente, eu nem sei que eu sei, como é que eu vou expressar? Não é? Já pensou se.... 

Profa.M.: Riso 

Profa. J.: Riso 

Profa. F.: Riso 

Profa. R.: Riso 

Profa. V.: Riso 

Profa. L.: riso  



 

 
 

Profa. L.: Mesma coisa que se você colocar uma criança surda com quem não é surdo, eu já tive um 

aluno assim. 

Profa. V.: Mas eles se comunicam.  

Profa. F.: Ele tem que trocar com alguém.  

Profa. L.: Esse meu aluno tinha uma deficiência mas não era surdo, aí colocaram ele nessa sala, aí 

eu falei, mas ele não é surdo, ele fala, só que chegou lá ele não queria mais falar, aí ele esqueceu a 

dele.  

Profa. J.: Mesmo porque é de ouvir e de ver é que se aprende, porque ninguém nasce aprendendo, 

ouvindo em português você aprende a falar português.  

Profa. V.: Mas e uma criança filha de pais surdo e mudo? Eles aprendem uma linguagem, mas de 

uma forma que desde pequenininho. Aí ele vai se desenvolver mais na escola, no meio social.  

Profa. M: Daí vai precisar de fono. Porque o surdo ele também fala, mas porque eles não 

desenvolvem, não é? 

Profa. L.: No caso desse menino se ficar só com os pais surdos ali.  

Profa. M.: Por isso ele precisa da convivência do outro pra ele poder trocar a linguagem, a 

comunicação.  

(Falas simultâneas). . 

P.: É o que ela tá dizendo ali, né? É que esse tipo de conceito significa que a pessoa já tem uma pré 

disposição, então ela nem precisaria do outro.  

Profa. M.: Não, precisa do outro sim. Eu acho. 

P.: (Retoma a transmissão do vídeo).  

Profa. M.: (Sai da sala de reunião  fazendo sinal de despedida) Segunda etapa. 

P.: (Para a transmissão do vídeo no intervalo). E aí, o que vocês acham dessas duas concepções que 

ela falou? 

Profa. F.: “Uma complementa a outra, né? Tá falando que a primeira é só comunicação e a outra tá 

falando que, além disso, também a pessoa vai expressar o conhecimento que ela já teve quando 

criança, né? O conhecimento que ela adquiriu também foi a partir da linguagem e visual, né? Não 

sei, os estímulos que ela teve.” 

P.: Ela diz ali que se a linguagem comunica ou representa, ela parte de um pressuposto ali, né? 

Qual que é? É algo anterior à linguagem.  

Profa. F.: Cognição? 

P.: É que o sujeito é cognitivamente capaz, então tem um pré requisito para se comunicar.  

Profa.F.: Se ela tiver algum problema cognitivo ela não vai conseguir desenvolver a linguagem. 



 

 
 

P.: Você acha isso? 

Profa. F.: Então, não sei. 

Profa. J.: Riso. 

Profa. F.: Riso 

Profa. R.: Riso 

Profa. V. Riso 

Profa. L.: Riso 

Profa. F.: Assim, talvez não...  

Profa. J.: Com alguma dificuldade.  

Profa. F.: É. Não sei explicar, mas de alguma forma ela vai conseguir se expressar.  

P.: É que é essa a crítica que eles fazem à essas concepções, de que só há um jeito de se fazer isso. 

Ela vai falar de uma outra concepção a qual ela acredita e que ela vai utilizar nesse trabalho, acho 

legal pensar isso, pra ver o que vocês acham, pensam, o que vocês usam, o que vocês acreditam. 

Para se fazer de um jeito, acredita-se em algo. (Retoma a transmissão do vídeo e realiza a parada). 

O que vocês acham dessas perguntas que ela fez? 

Profa. F.: A gente acaba tendo influência no que a gente fala para o outro, a gente influencia da 

forma que a gente quer.  

P.: É o que ela fala: provocar efeito.  

Profa. J.: É porque a mesma frase, dependendo da entonação, ela tem um efeito totalmente 

diferente, você pode afirmar que foi ao cinema, você pode perguntar, né? Então é por isso que você 

influencia, você faz com que a pessoa reflita, muda de opinião.  

Profa. F.: Eu acho que os nossos alunos perderam um pouco isso.  

P.: Isso o quê?  

Profa. F.: Ah, essa troca, de você influenciar com uma conversa.  

Profa. J.: É que hoje eles influenciam, infelizmente pelo lado da agressão, do lado do palavrão, do 

funk, não é construtivista, não é benéfico pra eles, hoje a influência deles, você pode olhar.  

Profa.R.: A televisão acaba influenciando eles, não tem mais os amiguinhos. Aquelas mensagens lá 

que o Silvio Santos tá fazendo agora com o carrossel, mensagens subliminares, né? Os desenhos de 

agressão, tudo no soco, no tapa e quando você vê eles estão fazendo a mesma coisa que o desenho, 

minha filha assistia todo dia um desenho, eu falei, que desenho nojento, Bruna, para. Ontem que eu 

fui reparar que era para maiores de doze anos. Agora eu entendi porque eu não estava gostando, só 

de agressão, um comendo a cabeça do outro. 

Profa. L.: Aqui no recreio é tudo no soco.  



 

 
 

Profa. J.: Então, mas tem um que consegue convencer, mesmo que seja, por exemplo, hoje na aula 

da M., o Diogo conseguiu convencer os meninos a jogar a bola com força nas meninas, brincando 

de queimada, esperavam elas virarem de costas e jogavam, quer dizer, eles combinaram, mas não 

foi produtivo, foi pra machucar. Hoje é na maldade, não é como na nossa velha infância. 

Profa. F.: Eu passei um trabalho para meus alunos e pedi que eles tinham que me convencer a 

assistir o filme que eles queriam. Então vocês vão ter que articular, falar aí que eu tenho que assistir 

porqueee, me dá motivos pra eu assistir. Nossa, não saiu nada. Ah, é muito legal, ah, é muito legal.  

P.: Mas, eles já tinham assistido o filme?  

Profa. F.: Já tinham, a gente ia assistir, então dá detalhes, é legal, mas eu não sei, eu nunca vi, aí 

um ou outro falava alguma coisa, dava detalhes, mas num sei, acho que a conversa perdeu o 

sentido. 

Profa. J.: É que hoje não se conversa mais olho no olho, né? Não tem mais essa comunicação, 

agora é via internet que fala o que quer ou as crianças ficam muitas horas sozinhas em casa com a 

televisão. 

Profa. R.: O melhor amigo do homem agora é o celular, não é mais o animal. Parte do cérebro tá 

virando zumbi, você tá no celular aí já vai lá, pega um joguinho, aí você vai no facebook. Não tem 

nada de interessante, não tem o que ficar discutindo.  

Profa.L.: A mãe é contra: ah é que o professor fica proibindo o aluno de celular porque hoje é tudo 

celular é tudo computador, é tudo informática.  

Profa.F.: Quando eu era mais nova, quatorze, quinze anos, a gente queria se encontrar, conversar, 

agora não, é vamos combinar todo mundo tal hora no MSN, todo mundo na mesma hora no 

facebook, vão pro computador e ficam lá, conversando. 

Profa. L.: Daí eles ficam lá, noventa e nove por cento do que eles falam é tipo: tipo assim, tipo 

assim. 

Profa. J.: Riso. 

Profa. F.: Riso 

Profa. R.: Riso 

Profa. V. Riso 

Profa. L.: Riso 

Profa. F.: É influência que eles estão recebendo da mídia ou da internet.  

Profa. L.: Na hora que tem que passar numa entrevista igual meu filho que foi numa entrevista 

agora e falou mãe, olha. Esse meu filho mais novo não gosta de usar esse tipo de gíria, aí ele disse, 

mãe olha nessas dinâmicas o cara tem que ser bom pra passar, viu.  

Profa. F.:Eu acho que tudo é válido só que o problema é que é assim, fica só naquilo, eles tem que 

saber como falar no trabalho, com seu amigo, na internet, tudo é válido, mas tem que saber, e hoje 

em dia só tem aquela forma ali, tá bem assim, difícil trabalhar com eles, eu acho.  



 

 
 

Profa. J.: Ah, com certeza. 

 P.: E essa agressão que vocês falam por que vocês acham que eles fazem assim?  

Profa. J.: Acho que eles não sabem se expressar, eles sentem quando é alguma coisa mais grave 

assim eles não sabem ou tem vergonha porque muitos deles passam por situações constrangedoras 

e aí eles acabam... 

(Falas simultâneas)  

Profa. L.:Em outra escola que eu trabalhei, na hora do recreio as menininhas dividem o lanche, eu 

vejo um recreio sem pontapés, eles conversam, as meninas sentam no chão que é tudo limpinho, 

então você fica prestando atenção, tem diferença de escola pra escola. 

Profa. R.: Não é a escola, é a comunidade mesmo.  

Profa. L.: É a comunidade, é o que eles veem em casa, é muita briga, é muita droga, na rua. 

 P.: Quando vocês veem isso, que nem, vocês os veem se agredindo, aí já vem um monte de coisa, 

pode ser isso,  pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, pode ser em casa, como a J. falou, pode ser 

que eles não tem como expressar, tem vergonha, tem mil coisas e vocês já chegaram a perguntar 

pra eles?  

Profa. L.: Eu converso. 

Profa. V.: Alguns respondem, outros não. 

 P.: E quando respondem o que  vem? 

Profa. J.: Vem, por exemplo, já vieram assim casos de abuso sexual.  

P.: Falaram?  

Profa. J.: Sim. Já vieram casos com drogas. Às vezes a gente consegue tirar deles, outras tem que 

conversar com a família. Você vê a mudança do comportamento. 

P.: E quando eles falam, muda alguma coisa?  

Profa. J.:Quando eles falam, quando tem confiança, quando eles conseguem expor o que eles estão 

sentindo, melhora. Primeiro eles tem que ter confiança. 

Profa. L.: Eu tenho um aluno que a família dele é espírita, eles tem terrero e mexe com macumba e 

as crianças ficam zuando ele e eu expliquei que isso é uma religião que a mãe dele pratica.  

P.:  É uma crença. 

Profa. L.: Pois eles ficaram falando, ele faz macumba mesmo. 

P.: “Mas o que  ele entende por macumba? 

Profa. L.: Eles entendem como coisa do mal, né? Que faz mal pras pessoas.  



 

 
 

P.: Mas será que é só isso? Aí o outro lá será que sabe explicar o que  é porque ele não vê como 

ruim, né? Ou seja, ele fala mediante a gozação dos outros, mas o que ele vê lá que o faz pensar de 

outra maneira, se não ele não falaria.  

Profa. L.: É, ele ficou muito sem graça. 

Profa. F.: Eu tenho um aluno que contou que a mãe dele começou a namorar um policial e que o tio 

dele não queria. Ele não aceitou. Não sei porque, mas deve ter acontecido algum rolo lá que o 

policial, pelo jeito, não era bem vindo. Aí ele foi pra cima da mãe dele pra bater na mãe dele, ele 

pulou por cima do cangote dele e dava soco nele e batia nele e disse que se ele fizesse alguma coisa 

com a mãe dele ele ia matar ele. Ai eu falei, que isso, expliquei pra ele, tentando tirar isso da 

cabeça dele. 

P.: Às vezes é importante tentar entender esse matar. 

Profa. F.: Ele disse que ia pegar a faca e matar ele.  

Profa. J.: Quando eles falam matar é ao pé da letra. 

P.: Mas o que é importante é conversar o que ele quer matar o que ele quer se acabar. Por que você 

mata a pessoa pra acabar o quê? O que  se acaba? 

 Profa. F.: Pra mudar a situação. Eu falei, tem que procurar vencer na vida, estudar pra tirar sua 

mãe talvez daquela realidade e se você mata ele, faz alguma coisa, você vai prejudicar você e sua 

mãe. Ele morreu, morreu, mas vocês vão ficar aí. E ele é bem nervoso.  

P.: Mas na hora que ele falou, como ele ficou?  

Profa. F.: Ah, ele fica assim (gesticula) eles acham que é legal.  

P.: Mas depois que ele contou, como é que ele ficou? 

Profa. F.: Então, aí, depois que eu conversei assim, tentei mexer um pouco com os sentimentos dele 

aí ele ficou mais sentimental com o olho cheio d’água. Conversei com ele, mas tem muita coisa ali. 

Na minha sala tem uns assim, que, meu Deus, muita coisa.  

P.: É que às vezes, abrindo, falando, deixa de agir e ele tá querendo dizer alguma coisa no 

comportamento. 

Profa. J.: Às vezes é um grito de socorro. 

 Profa. R: Uma aluna minha fez um desenho e contou que era a mãe, o irmão, o cachorro, mas disse 

que não desenhou o pai. Perguntei por que e ela disse, porque eles estão separados. Daí eu falei, ah, 

mas ele continua sendo o seu pai. É, mas minha mãe não suporta falar dele. Ele é alcoólatra, já 

bateu na mãe, tentou se matar com chumbinho, a mãe que não deixou. Daí depois disso ela ficou 

aliviada. E melhorou bastante pra ela, conversei com ela. 

Profa. J.: Dá a impressão que eles tiram aquela angústia, ansiedade, eles sentem, querem falar, mas 

não sabem se podem confiar, mas tem vergonha, mas não sabem quais as palavras que vão usar pra 

poder escrever aquilo que eles estão sentindo. Quando eles conseguem se expressar eles se sentem 

aliviados. 



 

 
 

P.: O que é legal é ter um espaço pra isso, abertura. Aí também pode vir coisa difícil. 

Profa. J.: Essas coisas, geralmente, eles preferem falar no particular.  

Profa. L.: No curso de Pedagogia a professora falava que era bom a gente conversar com eles, fazer 

rodinha e cada um conta, é legal fazer esse negócio.  

Profa. F.: Eu tive muita dificuldade, agora que eles estão começando a se abrir mais comigo em 

relação a contar porque eles eram bem assim fechados, eles explodem muito os alunos. 

P.: (Retoma a transmissão do vídeo).  

Profa. L.: (Sai da sala para dar aula).  

P.: (Realiza a pausa do vídeo).Aí entra um pouquinho do que a gente falou das gírias da forma 

deles se combinarem de se encontrar no MSN é diferente da nossa.  

Profa. F.: Mas eles tem que aprender outras formas também. Até nós mesmos na hora de conversar, 

pelo menos eu, eu até converso diferente. 

Profa. V.: Você tem que usar a linguagem deles.  

P.: Diferente você diz do que? 

Profa. R.: Conversar como se tivesse a mesma idade você quis dizer? A gíria? 

Profa. F.: Não, às vezes, eles ensinam alguns códigos deles. Eu brinco assim às vezes e acabo 

falando, pra chegar mais perto deles, não é? Você chegando mais perto você consegue trabalhar 

melhor. 

P.: Sair do seu pra se aproximar do dele, é o que ela disse no vídeo, a diferenciação, diferenciar e 

igualar. 

Profa. V.: Mas, pra gente conseguir fazer isso é difícil, alguns você conseguem, outros não.  

P.: (Retoma a transmissão até o final do vídeo). 

Profa. R.: Essa história de falar uma coisa e entender outra (risos).  

Profa. V.: E outra, cada um  vai entender da forma que lhe convém. 

P.: É o que ela diz, como vocês na sala de aula, nós, na clínica, conforme a gente atua, há uma 

concepção teórica por trás que a gente acredita. Se eu ajo dessa forma, no que eu acredito? No caso 

da gente refletir na própria prática o que eu estou considerando? É essa a ideia de trazer esses 

conceitos e poder relacionar ao dia a dia de vocês. Alguma coisa que vocês gostariam de colocar? 

Ou se ficou alguma dúvida? 

Profa. R.: Na verdade mesmo, curso, eu gosto, preto no branco. 

P.: Como assim? 

Profa. R.: Papel. Se perguntar pra mim o que eu ouvi eu não lembro nada.  



 

 
 

P.: Mas e se você registrasse? 

Profa. R.: Na próxima vez eu vou trazer. Eu fixo mais mesmo na escrita e na leitura, só ouvindo. 

Eu aprendo muito mais lendo que só ouvindo. Falei sobre o site do Alfapuc, que tem o registro dos 

relatos.  

Profa. F.: Às vezes acontece tanta coisa que a gente acaba agindo da forma que não gostaria. 

Quando eu comecei a dar aula eu enfrentei muito isso, eu acreditava numa coisa, chegou lá eu, meu 

Deus.  

Profa. V.: É mesmo, quando você tá se formando você acha que é maravilhoso e quando você entra 

na sala você fala meu Deus.  

Profa. F.: Eee, assim, é muita, cada um, são bem, cada um tem um problema diferente e eles trazem 

aquilo, aquilo bate com você. Tem coisa que você acredita, eu, eu, no meu caso, eu tento, não que 

eu não tento, mas tem horas que eu fico um pouco perdida também. Nossa, aquilo que eu acredito 

também. Não dá pra ser na prática, não dá pra alcançar. 

P.: “Acho que é legal esses percalços mesmo que vocês encontram no caminho que é importante 

trazer, que quando agente tem o HTPC,  o Curso de Formação, por que um curso de Formação 

Continuada? Porque aquilo que você aprendeu na faculdade não foi suficiente, não é? E aí, você 

encontra tantas, tantas coisas no caminho que aí é que nem você (apontando para a profa. F.) falou, 

poxa o que que eu estou fazendo? E aquilo que eu acreditava? Não tá funcionando, olha só é cada 

um de um jeito, e aí? Então são essas dúvidas que é importante vocês trazerem pra gente poder 

discutir.  

Profa. F.: Se acontece alguma coisa em casa por exemplo no outro dia eles vêm pra te... você é o 

alvo do negócio e, sei lá, tem hora que você, você sai do seu equilíbrio, cê acaba fazendo coisas 

que você num, falando coisas também e agindo de forma que não era assim, não é isso que você 

acredita, não é isso que você pensa, busca trabalhar com eles nem nada.  

P.: É isso que é importante pensar, no que  te pega? O que  pega em você que a faz agir de certa 

maneira, te pega como? Que se tira? De que jeito? Por que alvo? Alvo é aquilo que a gente atinge, 

por que tá nesse papel? O que faz isso? São todas essas questões que é bom a gente refletir um 

pouquinho até pra poder...  

Prof. R.: É porque eles querem te atingir realmente, hoje uma aluna veio gritar comigo, né? Aí eu 

falei assim, você grita assim com a sua mãe? Ela falou assim, não, se fosse a minha mãe, ela tinha 

me quebrado os dentes, aí eu falei, eu também tinha quebrado o das minhas filhas. Então, abaixa a 

bola. Fica testando. 

P.: E como ela ficou? 

Prof. R.: Super sem graça. Ficou assim, não sabia nem onde enfiar a cara. Eu falei, então, calma 

porque eu não sou sua mãe sou sua professora, o respeito é igual. 

P.: Na hora que ela vem assim, ela precisa de limite mesmo, ela também não sabe se você não 

disser. Ela vai até onde ela acha que pode ir. Porque a criança faz em casa também. Isso pode, isso 

não pode, vocês quem estabelece a ordem. 

Prof. J.: (Saiu da reunião e foi  atender o celular). 



 

 
 

P.: Acho que é isso, o que é difícil que é importante trazer. 

Profa. R.: Na faculdade, na aula de legislação tinha, fizeram nós comprar um livro de estatuto da 

criança com deficiência, né? E aí, vamos ou num vamos. Não pessoal não precisa ler que isso daí 

vocês não vão ver pela frente, isso daí é só pra vocês saberem que existe. Estatuto da criança com 

necessidade especial. Eu falei pra ela, eu saí da faculdade assim, pega lá a sala, crianças lindas, 

perfumadas, alfabetizadas e comportadas, né? Você entra lá não precisa fazer nada, daí você leva 

um choque, né? Um choque de tudo, cultural. 

Prof. V.: Tem crianças de quarta série que não sabem ler nem escrever e que também não tá a fim. 

Prof. R.: Aí não é porque não sabe, também não quer, não tem estímulo. 

Prof. V.: Não tem incentivo. 

Prof. R.: Já mandei mais de 20 recados pra mãe pra avó, ninguém responde. A diretora já ligou, a 

coordenadora já ligou, ninguém deu resposta até hoje. Aí vem essa coisa da aprovação continuada, 

sabe que vai passar mesmo, então... aí você faz o que? Acaba perdendo o seu estímulo. 

P.: É isso que é importante a gente entender assim, qual é o seu papel ali? E as leis elas são 

importantes porque ela... tem que ter estabelecimento de leis, se não, se fosse no trânsito, como 

seria o trânsito se não tivesse lei de trânsito? Não é? Tudo bem, há os furos, né? 

Prof. F.: É o que eles mais fazem. 

P.: Mas, existe, até pra saber o que está certo o que está errado. Aí, agora, o seu papel ali, aí tem 

coisas que não tá na sua mão, e é isso que é importante, o que  tá o que  não tá na sua mão, pra não 

gerar frustração, angústia. 

Prof. R.: Não tem como, acaba gerando. 

Prof. F.: Ah, eu no primeiro ano que eu dei aula, nossa mãe, eu falei, eu não quero mais. Eu fiquei 

muito assim. Aí depois, quando eu fui, eu falei, não, peraí vamos. 

P.: São muitos percalços, são muitas coisas que existem ali no meio, e às vezes, aquele ideal que a 

gente imagina, tá naquilo que a gente criou. 

Prof. F.: No primeiro ano da faculdade, a professora pediu uma frase, a minha frase: “Quero mudar 

o mundo”. Na nossa formatura ela guardou todas as frases dos 120 alunos e leu uma por uma. A 

minha tava lá, mas hoje eu vejo que eu não vou conseguir mudar não (risos). 

Prof. V.: Se você conseguir mudar a sua sala de aula você já tá feliz. 

Prof. R.: Já, já to feliz. 

P.: E poder pensar que tá ao meu alcance? Mudar o mundo não tá no seu alcance, mas o que dá, pra 

que você consiga ficar mais tranquila? 

Prof. V.: É o que a gente tava falando hoje de manhã do problema. O E.  tava com um problema aí 

que ele ficou o final de semana queimando os neurônios o que  ele ia... E a gente falou não adianta, 

nessa altura do campeonato, depois de tantos anos ele ainda faz isso, ele se envolve tanto ali no 

negócio, eu falei, não dá, se a gente for escutar a história de cada um, principalmente, numa 



 

 
 

comunidade dessas a gente fica louca. Que não tem o que comer, que mora 20 num cômodo, né? 

Dum beco que... então, assim, você tem que abstrair mesmo. Eu saio daqui sexta feira, hoje eu 

consigo, tem alguns casos que não tem como, mas assim, converso sobre escola, mas eu não vou 

ficar me matando por causa disso porque eu não posso ajudar, claro, se tem algum trabalho social, 

se tem alguma coisa que dá pra você fazer e que vai te fazer bem também ótimo, agora também se 

vai te fazer mal, melhor você não fazer. E ele tava tão desesperado de manhã que ele não sabia o 

que fazer e ele, cê viu, que ele sofreu. Eu olho e falo, não. E um cara que tem quantos anos de 

profissão? 

Prof. F.: Igual eu falei pra você lá na fila, o E. leva pra casa, né? 

Prof. V.: Ahan. 

Prof. F.: Porque eu também , no começo, nossa só falava de escola, só falava de aluno. 

Prof. V.: Igual o filme que a gente assistiu. A professora levou um pé do marido porque ela 

chegava em casa. Então assim, você não tem vida mais, você se envolve tanto no negócio, você 

quer tanto ajudar e você vê que você não vai conseguir mudar o mundo. Se você atingir, como ela 

atingiu, aquele grupo ali, maravilhoso. 

P.: E o que ela fez ali? 

Prof. V.: E ela abriu mão da vida dela inteira pra atingir aquilo. No momento foi o melhor que ela 

fez, ela saiu feliz, mas e o que ela deixou? 

Prof. R.: Ela tinha 3 empregos pra manter... 

Prof. V.: Então, num dá, num dá. Chega uma hora que a gente, cê tem que ter prioridades, né? 

Prof. R.: Com certeza. 

 

Data: 11/06/2012 

Objetivo: Exibir a 2ª aula: Linguagem, cultura e poder I e abrir para o diálogo com os professores.  

Aspectos Teóricos da 2ª aula: A aula: “Linguagem, cultura e poder I”, com duração de 36 

minutos e 37 segundos, ministrado pela prof. Ana Paula Berberian,  foi exibida através de vídeo. A 

questão norteadora desta aula é: “De que forma dimensões culturais e políticas constituem a 

linguagem?”. Segundo a prof. Ana Paula, as pessoas julgam os modos de falar dos outros, e, nesses 

modos de falar,  são veiculados valores e as pessoas atribuem determinados status à um jeito e 

desqualificam outros modos de falar. Essas afirmações pressupõem um conceito do que é 

falar/escrever certo, do que é falar/escrever errado. A noção de bom ou mal falante está pautado na 

idéia de que o bom falante/ escritor é aquele que fala/ escreve certo, sem erros, ou seja, que 

reproduz a norma culta. Em contraposição a esta idéia está a de que o mal falante/escritor é aquele 

sujeito que desvia a norma. Para isso foi pensada a questão de: como esta norma culta foi 

constituída em nossa sociedade?  

Segundo a prof. Ana Paula, a norma culta é uma dentre as várias possibilidades de manifestação da 

linguagem. Ela foi uma das formas eleita para ser a superior, a que deve ser seguida como se fosse 



 

 
 

a “única linguisticamente correta”. Isso é uma justificativa que vem sendo utilizada para que seja 

adotada como padrão no ensino e, inclusive, um critério para julgar, avaliar a forma como as 

pessoas falam. Dominar a norma culta é importante porque, através dela, temos acesso a diferentes 

publicações, a um universo cultural socialmente privilegiado, ao conhecimento acadêmico, maior 

possibilidade de sucesso escolar, maior possibilidade de sucesso em concursos e em entrevistas, ou 

seja, em processos de avaliação e possibilidade de participação ativa nas diferentes esferas sociais. 

Questões políticas, econômicas, sociais, historicamente levaram a definição desta norma culta. A 

oficialização da língua portuguesa não ocorreu de forma natural, ela foi fruto de um processo de 

violência simbólica e teve uma série de determinantes. 

Discussões:  

A P. Iniciou a reunião com as professoras comunicando àquelas que faltaram ou saíram antes do 

término da última aula sobre o que foi decidido em relação às pautas de discussão durante o ATPC. 

P.: Bom dia pra todo mundo. Nós já retomamos os vídeos, da última vez foi o primeiro, conversei 

com elas e a gente combinou de passar desde o início porque só a J. que tinha visto  e a V., né?  As 

outras três não tinham visto ainda, nem a M. E aí a gente, então, decidiu passar de novo desde o 

início, tá bom? 

(As professoras fizeram meneios afirmativos). 

P.: Então eu vou fazendo assim, a gente vai parando, vai conversando, tá bom? Alguma coisa que 

vocês queriam conversar sobre a outra vez? 

(Silêncio). 

P.: A gente combinou da última vez que alguma dúvida que ficar, anotar no dia a dia, trazer aqui 

pra gente discutir. 

Profa. R.: mostrou seus papéis e caneta. 

P.: é isso mesmo, você falou disso da outra vez. A R. já veio preparada. Então vamos lá. 

(Houve um problema técnico com o aparelho de DVD até o início da transmissão do vídeo que foi 

solucionado com a ajuda da profa. F.) 

(Parada do vídeo na pergunta feita pela profa. Ana Paula: Por que essa forma que é considerada 

norma culta foi eleita como a norma culta?) 

P.: O que vocês acham? 

Profa. R.: É norma culta. É o que ela (apontando para a profa. L.) tava falando que até apareceu 

aqui, nas entrevistas. 

P.: É vocês falaram... 

Profa. R.: Na dinâmica. 

Profa. J.: Entrevista de emprego. 



 

 
 

Profa. V.: Mas a gente tem, a gente mesmo, tendo esse conhecimento que a gente tem a respeito da 

norma culta, a gente tem dificuldade.  Eu não passei em nenhum concurso até hoje. Entrevista é um 

caos porque trava, né? Tem aquela insegurança e tudo mais, imagina essas criaturas que num... 

P.: Mas por você passar por isso significa que você não sabe? 

Profa. V.: Não. Não significa mas, de uma outra forma, você consegue... 

P.: É que nem você falou, né?  Nas entrevistas, às vezes, depende de como você fica, aí... então não 

é só o conhecimento que você tem, tem outras  situações ali, o próprio concurso também. 

Profa. V.: Sim... 

Profa. L.: Agora nas férias minha sobrinha vai fazer um concurso e foi fazer um curso pra ensinar a 

pessoa a falar em público, que ela falou assim pra minha irmã “mãe é muito difícil as dinâmicas”, 

né?  Então ela sabe falar, fala francês, inglês e tudo, mas na hora das entrevistas, não sabe falar. Aí 

ela falou, você quer fazer. Ela disse eu não, eu sei falar muito bem em público. Tanto é que eu 

passei no meu (risos). Porque é assim não adianta só a pessoa saber, mas se a pessoa chega na hora 

lá e... 

Profa. V.: E não sabe transmitir, não sabe, né? Passar segurança. 

Profa. L.: Então vai ter um curso nas férias que ela vai fazer, sabe, pra... falar em público. 

P.: (Se dirige à profa. R.) o que você ia dizer, R.? 

Profa. R.: Não. Eu falei é que às vezes a gente, essa tal da norma culta é que ela tava falando na 

redação das provas, em concurso. Você vê tantos casos, é... da Fuvest, da Unesp, as redações que 

você fala assim: como? Ééé... o cara... é tão rigoroso. Teve um agora do Enem, acho que foi o ano 

passado, ela entrou num processo pra rever a redação. Ela recebeu três notas: 10, 3 e zero da 

mesma redação, não sabe como. Então... 

Profa. J.: É que a maneira que foi analisado... É... muitas vezes em concurso você tá preparada , 

assim, né? Mas tem ansiedade, insegurança, nervosismo, você acaba não conseguindo passar tudo 

aquilo que você conhece, que você sabe, mas você tá capacitada, mas aí, entra a ansiedade. No 

concurso de 2010, a M., vocês conhecem a M. , né? Ela passou mal. Ela ficou tão nervosa, tão 

nervosa que ela não tinha condições de fazer a prova. Por exemplo, impossível que com 30 anos de 

trabalho não saiba alfabetizar, mas, vem, entra aquela ansiedade, nervosismo. 

Profa. R.: É aquilo, você sabe o que você... a pessoa tá esperando que você saiba. 

Profa. J.: E assim, a maneira , eu gosto,  acho que por isso português é complicado porque eu posso  

analisar uma redação sua (aponta para uma das professoras)  e levar em consideração o seu 

contexto. Não me ater tanto às regras gramaticais. Ela (aponta para uma das professoras) pode, não, 

tem, mas o verbo alí não foi bem colocado. Então pra mim foi 10 e pra gramática foi 3 e prá ela foi 

zero. Porque achou que num... 

Profa. V.: Mas isso de entrevista que você falou que passou mal, em trinta anos... Eu fui fazer uma 

entrevista no colégio X... Aí, fica lá, faz uma prova... esse monte de coisa, não sei o quê... no final, 

falou assim, tal dia você volta sobre esse tema aqui você vai dar uma aula pra gente, pros 

coordenadores.  Eu falei... Vou, né? Por que é assim, eu dá aula prá criança... o linguajar é 



 

 
 

diferente, eu domino, e aí?  A linguagem que eu ia usar, era a mesma que eu uso com as crianças 

como se elas fossem crianças ou eu ia  apresentar  pra elas, não sei,  e agora?  Fiquei desesperada, 

aí , mas aí, no dia, eu fiz como se fossem criança e num sei o quê, e tudo bem.. Mas, não que... não 

fui... me chamaram, mas não fui, era pra dá reforço, não era nem pra pegar uma sala de aula, tudo 

isso, eu falei, gente. A cobrança é muito grande. 

Profa. F.: ... fora que lá , vira e mexe, eles entravam na sala. 

P.: E como que vocês se sentem em alguém observar a aula assim? 

(Silêncio). Algumas professoras falam juntas e uma perguntou, como assim? 

P.: Ah, que nem a F. falou, às vezes eles vinham vê a aula, né? 

Profa. F.: Bom, por exemplo. No caso, ó, veja, eles iam lá vê, assistir a aula, por que? Eu já penso 

que tá me avaliando, então se eu penso que tá me avaliando já fico nervosa. 

P.: Hum, e fica nervosa... 

Profa. F.: Aí acaba não saindo nada, não natural como seria se eles não estivessem ali. Agora, se 

vão entrar lá igual uma pessoa que, tipo assim, estagiária, ou alguém em que eu sei que não vai tá 

me avaliando, normal. Agora quando eles entravam, nossa, mãe. 

P.: Você sabia que era pra te avaliar?  

Profa. F.: Era pra me avaliar e eles assistiam a aula e no final. Eles assistiam uma aula, era uma vez 

por mês que eles faziam isso. Depois eles pediam pra gente sair da sala, para os professores saírem 

da sala e eles ficavam conversando com a turma, perguntava se a gente lia todo dia um livro. 

Perguntava tudo, tudo. E aí os alunos falavam e eles... 

Profa. V.: Isso aqui também fizeram o ano passado. O pessoal da delegacia de ensino veio... 

Profa. J.: É, mas isso não me incomoda, é que as meninas ficam muito agitadas. Qualquer pessoa 

diferente, nossa parece assim que, caiu o mundo. 

Profa.: ( Falas simultâneas). 

Profa. L.: O conhecimento que eu tenho há muitos e muitos anos eu duvido que uma delas tenha, 

entendeu? 

Profa.: ( Falas simultâneas). 

Profa. F.: Por exemplo, aqui a diretoria de ensino vai vim assistir sua aula e ela vai influenciar  no 

trabalho ou não. Agora lá sim, lá, é.... 

Profa. J.: É, lá você é contratada, é mais fácil de perder o trabalho. 

Profa. L.: É ruim o que elas fizeram, esse negócio de mudar as crianças, né, V.? Se a professora dá 

isso, eu também acho falta de ética. 

Profa. V.: A sorte... O ano passado essas da delegacia de ensino vieram e, na nossa frente, 

professora lê todo dia? Ainda bem, gente, que eu lia, né?  Porque teve muita gente que não lia e as 



 

 
 

crianças responderam que não. Ó, o seu professor lê todo dia? Sim.  Que história ela leu hoje? Li. 

Eles souberam responder. Que  vocês estão vendo hoje. No dia eu tava trabalhando o ler e escrever, 

por sorte, porque também não era todo dia. Porque... Aí, eles, eu tinha feito até uma... como é que 

chama? Um jogral com eles de um negócio que eu tinha dado, não sei o que, e aí, eu pedi, eu falei, 

então, vamos apresentar, né? O que a gente... mas, foi a sorte,  porque não é todo dia. 

Profa. L.: E elas comentaram, né? Porque elas comentaram que tinham pessoas que estavam dando 

o Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Igual, ela falou pra mim, uma delas. 

Profa. F.: É, mas é engraçado, por exemplo... 

Profa. L.: Ué, mas, peraí, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, é crime? 

Profa. J.: Desde quando foi proibido isso? 

Profa. F.: Ela vem de lá, e ela vem de lá, não conhece o nosso aluno. 

Profa. L.: Acho que você tem que trabalhar o que você acha que o aluno aprende. 

Profa. F.: Então, talvez, você já tentou todas as formas, então você chegou no Ba, Be, Bi, Bo, Bu, 

ué. 

Profa. J.: E se é o que o pai e a mãe ensina em casa  e que ele  deseja aqui? 

Profa. L.: O meu filho foi alfabetizado no S. e eles, graças a Deus, escreve tudo. 

Profa. F.: Se eu vejo que a turma vai por um lado eu vou pra aquele lado, se eu vejo  que o aluno 

vai por aqui, eu vou por aqui. 

P.: Aí é que tá, né? Pra você vê, como é diferente, como a gente se sente, pelo que vocês estão 

relatando, diferente de acordo com a hierarquia de quem tá olhando a nossa aula. Se for o 

coordenador, se for o pessoal da delegacia de ensino, há os que se incomodam, os que não se 

incomodam, tem diferentes opiniões aqui, né?  É diferente se for uma estagiária, como você falou 

(olha em direção a profa. F.). Agora pensando, vocês acham que os alunos, isso ocorre será com os 

alunos? Quando vocês pedem alguma coisa, quando observam alguma coisa, seja qualquer 

atividade que vocês promovem prá eles, vocês acham que isso pode ocorrer com eles também? O 

que vocês sentem, quando tem alguém superior a vocês? 

Profa. F.: Eu vou falar agora, no caso, eu, quando era criança, quando eu estudava, eu tinha medo 

de falar com a professora, e ela era muito, as minhas professoras sempre foram muito bravas, não 

sei se era da época ou não sei o que que é, eu nunca tive uma professora assim que eu tivesse 

alguma liberdade, então eu tinha medo de falar, às vezes eu até sabia, ela perguntava, pedia pra lê, 

nossa, mas quando pedia pra lê, eu quase morria do coração, não que eu não soubesse ler, mas... 

porque ela pediu pra eu ler e eu tinha que ler alto, todo mundo olhando e ela olhando e ela ficava 

assim, em cima da mesa, no meu caso, então, eu procuro não lidar com os alunos assim, pensando 

em mim, assim, no que eu vivi, então procuro deixar mais light, deixar eles... é claro que é difícil, 

mas, assim, deixar eles ter uma liberdade a mais assim, porque eu tive muito problema assim, nesse 

sentido. 

Profa. V.: Mas eu acho que mesmo se você não der essa liberdade hoje é tão diferente que eles têm, 

eles falam, se você perguntar ou se você não perguntar. Se diz respeito à aula ou não, eles se 



 

 
 

colocam a todo momento, é muito difícil uma sala. De uma sala de 30 tem um ou dois que não se 

manifesta nunca. 

Profa. L. Pede licença e sai da reunião. 

Profa. V.: Não é? O que é diferente. Eu também tinha isso, não falava. Eu lembro até hoje, eu tava 

na segunda série, primeiro dia de aula, a professora entrou: “Boa tarde, colocou lá o nome dela, sei 

lá o  que ela colocou na lousa, eu muito inocente, perguntei: professora é pra copiar? Não eu estou 

escrevendo na lousa porque eu sou retardada. Nunca mais eu abri a boca. Nunca mais. Nunca mais 

eu fiz uma pergunta. Pra que? Pra tomar outra. 

Profa. F.: Gentil ela. Mas eu, eu tive umas professoras bem duras e eu tenho, sei lá, tenho acho que 

até hoje, quando é pra falar ou uma coisa assim eu fico nervosa, tudo, eee... eu acho que foi por 

isso, eu acho, não sei. E... eu acredito que eles devem ficar nervosos sim , devem ter, claro que tem. 

Profa. R.: Se não fizer eu falo pra sua mãe(risos). 

P.: O que que vocês acham, R. e J. que não falaram? 

Profa. R.:Eu, nada. 

P.: Será que eles passam por isso que a gente passa? 

Profa. J.: Eu acho que eles até passam  só que eles, como  eles não sabem expressar, então eles se 

agitam. Eles não sabem dizer o que eles tão sentindo, qual é a dúvida, qual é a insegurança, então 

eles querem mostrar que eles são bons, que eles não precisam, estão diplomados e eles começam 

querer aparecer. Claro que a ansiedade não é nova, independente da idade, ansiedade, curiosidade, 

é... insegurança, isso é normal. 

P.:(Retoma a transmissão do vídeo até a pausa feita no intervalo do vídeo).E aí, como vocês se 

sentem? Bons falantes, mal falantes? 

Profa. F.: Eu acho que eu sou melhor pra escrever que pra falar.  Eu acho.  

P.: Por que você acha isso? 

Profa. F.: Tem hora, momentos que eu quero falar e eu , na hora que eu vou falar, talvez eu não 

falo, não consigo falar o que eu penso, não consigo expressar direito. E acho, na hora que eu 

escrevo, eu escrevo melhor, eu consigo, fico mais assim comigo assim, me sinto mais solta, aí pra 

falar eu já fico meio, mas... No meu caso, eu sou assim. 

Profa. J.: Ah eu sou muito tímida então. (Riso).  

Profa. R.: Você é cara de pau, nem um, nem outro, você é cara de pau. 

Profa. J.: Ohh, que calúnia (risos). 

Profa. R.: Você é os dois J., pra mim, você escreve e fala bem. 

P.: O que que você acha de você, J.? 

Profa. J.: Eu falei, eu sou muito tímida, não consigo me expressar (risos). 



 

 
 

P.: É isso mesmo que você acha de você? 

Profa. J.: Riso. 

Profa. F.: Riso 

Profa. R.: Riso 

Profa. V. Riso 

Profa. J.: É sério. Ihh, escrever, sei lá, é uma questão de momento, tem momentos que eu faço ui ui, 

tem momentos que eu... nossa, dois parágrafos é suficiente. 

P.: E ao que está relacionado esses momentos? 

Profa. J.: É que às vezes eu sou inocente, ou curta e grossa, mando o recado no... e... tem momentos 

que eu sou mais minuciosa, tudo nos detalhes. 

P.: E você? (dirigi-se  à profa. V.). 

Profa. V.: Eu preferia escrever mais também, mas agora, acho que depende muito do grupo que 

você está praávocê falar, você mesmo comentou que no ano passado eu nunca me pronunciei em 

nada. E agora, acho que por tá num grupo menor, a gente tem mais, a gente troca mais, a gente tem 

mais intimidade, não que eu não tivesse com as outras, mas não era com todo mundo, então eu 

achava que tinha que ficar mais, então isso depende de muito também de quem tá te ouvindo, né? 

Aí, hoje, eu já acho que  eu falo melhor, depende do momento, eu acho. 

P.: Melhor do que escrever? 

Profa. V.: É. Acho que sim. Já consigo me expressar melhor na fala do que... 

Profa. F.: Mas isso que você falou é verdade, depende de quem tá te escutando. 

Profa. J.: Com certeza. 

Profa. F.: Depende de quem for, nossa, eu travo totalmente pra falar 

Profa. R.: Igual meu marido: Vem, bem, vamos conversar? Que você quer falar? (risos). 

Profa. J.: Riso. 

Profa. F.: Riso 

Profa. R.: Riso 

Profa. V. Riso 

Profa. R.: Quero conversar. Que você quer, fala? Ele corta o assunto. 

Profa. V.: Depende de onde você tá, das pessoas. 

Profa. R.: Eu prefiro falar, escrever eu não gosto. 

P.: É? 



 

 
 

Profa. R.: Não gosto não. 

P.: Por que não? 

Profa. R.: Por que? Porque eu acho que eu não consigo falar o que eu quero, entendeu? Vou ter 

que, vai ficar aquela coisa que você roda, roda, roda e não acerta nenhum lugar, então, falando eu 

já me expresso melhor. 

Profa. V.: É, pro seu entendimento, você precisa da escrita. 

Profa. R.: Então mas, pra eu entender é na escrita, mas pra eu me expressar é falando. 

Profa. A. : (Entra na sala). 

P.: E você A. você se considera bom falante ou mal falante? Foi a perguntinha dela (aponta para o 

vídeo). 

Profa. A.: Depende do grupo. 

P.: É? Pra falar? Ou pra escrever? 

Profa. A.: Pra falar, pra escrever, escrevo acho que razoável, mas depende do grupo. 

P.: E o que  depende no grupo assim pra você falar? 

Profa. A.: Acho que é a relação, né? 

P.: É? 

Profa. A.: Você tem mais intimidade ou... Se não tem muita, eu entro muda e saio calada. 

Profa. V.: Engraçado que por ela ser coordenadora, né? Tem que lidar com todo o grupo, de 

repente, numa escola é bom, na outra escola, e aí, como vai fazer? Tem que rebolar né? 

Profa. A.: Você se expõe mais. 

Profa. V.: Mas, você tem que falar de qualquer jeito, né? É, mais, a forma é diferente, né? 

Profa. R.: Por isso ela já veio armada. 

Profa. J.: Riso. 

Profa. F.: Riso 

Profa. R.: Riso 

Profa. V. Riso 

Profa. J.: Acho que é melhor, vamos encerrar. Ela está amiguinha da Yoki  

Profa. J.: Riso. 

Profa. F.: Riso 

Profa. R.: Riso 



 

 
 

Profa. V. Riso 

Profa. J. continua: Vocês viram no face que colocaram ela linda, maravilhosa, toda produzida com 

um pacote de farofa: Vai muito bem com picadinho. Olha, as pessoas tão se inspirando. Eu acho 

melhor... (risos) 

Profa. A.: Vontade não falta. 

Profa. J.: Aí ó. Começa pelo desejo. Então eu acho que você tá correndo sérios riscos (risos). 

P.: (Retoma a  transmissão do vídeo até o final). E aí, o que vocês acharam do que ela falou? 

(Silêncio). 

Profa. J.: Quem? Quem? Quem? Achou aí o que tava perdido? R.? 

Profa. A.: A gente recebe muito aluno do nordeste, né? E se você começa a podar, os colegas 

começam a tirar um sarro, então a criança se fecha, não quer contato. Tudo é motivo de riso, né? 

Profa. J.: É que dentro da língua portuguesa tem vários objetos que tem significados, nomes 

diferentes, né? Tem o mesmo signficado, por exemplo, no nordeste eles falam que é macaxeira, 

aqui é mandioca, não sei onde é aipim, então eles tem essa coisa de chegar e ter um linguajar que 

os outros pode achar que tá errado, mas não tá, é, tem o mesmo significado, é correto, só que eles 

não estão habituados a ouvir esse tipo de... Aí tá a nossa intervenção aí prá eles, né? As línguas 

estão corretas, tem o mesmo significado, é uma forma de... 

P.: É que ali ela fala para tirar algumas crenças, alguns mitos, né? O que vocês acharam daqueles 

mitos? Que vem muito da escola, do processo de escolarização. 

Profa. R.: Ah, é que ela tava falando naquela parte, eu compreendi bem, aquela parte que ela fala 

que não corrigia a criança no modo de falar, que como ela fala ela escreve. No caso da minha filha, 

como ela fala ela escreve, fala errado, escreve errado. 

Profa. V.: Então, mas aí você não vai corrigir? 

Profa. R.: Então acho que isso não é um mito, é realidade, tem que corrigi. Você tem que corrigir o 

português dela, o oral e o escrito. 

Profa. V.: A forma regional, acredito que não, mas, que nem, as gírias, a molecada aí que só fala o 

“mano” o “tipo” as “mina”, vai escrever uma redação, aí você não vai corrigi? Não pode? Aí não 

concordo. Mas o que diz lá da lei lá do Ministério daquele lá, diz que é pra você não faze. Eu não 

concordo. 

P.: Acho que o que ela diz ali... 

Profa. V.: Regionalidade , cultura, tudo bem, agora, gíria, é, grupos, cada grupo tem uma, né? 

Então, na escola você não vai... 

Profa. F.: Acho que é assim, é o caso lá, a pessoa tem que saber se expressar nos diferentes grupos 

sociais, por exemplo, se... tem até um livro, ali, na de Eulalia, se não me engano, que fala disso dai. 

É, tem o emissor, receptor e a mensagem. Se você tá ali com os seus amigos, você pode falar gíria, 

pode brincar, falar errado. Se você já tá no seu trabalho, vai mudar sua forma. A gente tem que 



 

 
 

trazer prá eles a norma culta, não dizendo que aquela gíria tá errado ou aquela, aquele jeito de falar 

tá errado. 

Profa. V.: Mas tem que conhecer tudo. 

Profa. A.: O vocabulário deles é muito pobre. Se a gente deixa, no fim do ano eles só falam meia 

dúzia de palavras. 

P.: É, talvez, lá, onde eles vivem isso é aceito, tudo bem, as pessoas entendem, mas aqui, não dá 

pra ser dessa forma. Tem essa diferenciação. Ali que ela colocou, como você falou V., acho que 

não é que não tem que corrigir é não achar que como ele fala ele vai escrever daquele jeito, não é 

uma regra, né? Então, ele pode falar de uma maneira e escrever de outra maneira. 

Profa. R.: O que acontece não é isso. 

P.: Você não observa isso?  

Profa. R.: Não. 

P.: Em nenhum aluno? 

Profa. R.: Não. 

Profa. F.: É que até a gente fala errado e na hora de escrever escreve certo. 

Profa. R.: Então, é que a gente se puni, né? 

Profa. F.: Mas aí a gente aprendeu como escrever. 

Profa. V.: É aonde a escola entra, você, é o que você falou, você vai intervir, você vai mostrar tudo 

que existe e que ele tem que se adequar em cada espaço. 

P.: É, é que eles não conhecem talvez, isso, conhecem de uma outra maneira. 

Profa. F.: É que o mundinho deles é muito restrito, né? 

Profa. V.: É. 

Profa. F.: Tem alunos, igual, um foi, uns saíram, nem saíram daqui da onde eles moram, não 

conhecem outras coisas. O mundo deles é aqui. Talvez eles precisam ter mais troca, sei lá. E... não 

que nós não trazemos, trazemos bastante coisa prá eles, mas,  mesmo assim é pouco. 

Profa. J. É vivência. 

Profa. F.: É muito ali, né? No mundinho deles. Tem que ensinar, né? A norma culta pra eles 

saberem utilizar nos momentos certos, não só essas gírias, não só essa fala regional, não só essa 

fala errada, mas eu acho que a gente pode  falar errado e escrever certo sim e aprender o jeito certo. 

Finalizamos a reunião. 

 

 



 

 
 

Data: 25/06/2012 

Objetivo: Exibir a 3ª aula: Linguagem, cultura e poder II e abrir para o diálogo com os professores.   

Aspectos Teóricos da 2ª aula: “Linguagem, cultura e poder II”. A questão norteadora para a 

discussão desta aula é: De que forma dimensões culturais e políticas constituem a linguagem? 

Resgatando um fato já discutido na aula anterior que se refere ao processo de violência simbólica 

pelo qual a língua portuguesa foi imposta pelas pessoas que viviam no nosso país. Segundo a prof. 

Ana Paula,  havia uma desqualificação que recaia sobre os modos de fala que não aqueles que 

seguiam a língua portuguesa. “Meias línguas” nos remetem a esta ideia, como se os outros modos 

de fala aqui presentes não pudessem ser considerados uma língua. Ocorreu um processo de 

violência simbólica no período da colonização no Brasil. Hoje, observamos de forma parecida em 

função das variedades linguísticas que existem em torno da própria língua portuguesa. “Apenas a 

norma padrão representa uma língua e as outras são “meias línguas”. Há um preconceito linguístico 

em torno das variedades linguísticas: os conceitos de certo/errado, correto/ incorreto. A profa. Ana 

Paula propõe a possibilidade de pensar a variedade linguística como algo que faz parte, que é da 

natureza de qualquer língua.  

Sobre os aspectos semânticos da linguagem, a profa. Ana Paula diz que além das formas de 

linguagem serem diversas também os sentidos não são únicos nem transparentes. As falas, escritas 

e enunciados adquirem diferentes significados conforme os contextos em que são produzidos.  

Discussões:  

P.: Alguém quer comentar alguma coisa da semana passada? 

Fizeram meneios negativos. 

Começou a transmissão do vídeo. A primeira parada foi feita quando a profa. Ana Paula falava 

sobre as variedades linguísticas. 

P.: O que vocês entendem por variedade linguística que ela tanto fala? Por meia-língua? Vocês 

conseguem... tem alguma ideia desses termos? 

Profa. M.: Ali fala, que nem, ele fala que nem dos portugueses, né?  A gente fala de uma maneira 

que determinadas palavras para nós, o que é “bicha” pra nós, “bicha” pra eles é “fila”, né? Então eu 

acho que são algumas... 

Profa. J.: Significados diferentes. 

Profa. M. completa: Significados diferentes. Mesmo aqui no Brasil também tem isso, né? No norte, 

nordeste. Então, é diferente. Tem uma coisa diferente. Talvez por causa da colonização, que lá em 

Pernambuco eram os holandeses, então, eu não sei, acho que é isso, não sei. 

P.: Aham.... Vocês observam um pouco isso do que ela tá falando na escola? 

Profa. M.: Ô, os filhos dos... deles, né? Eles falam muito arretado, não sei o quê, né? Tá ariado, tô 

atarantado, tô, né? Então tem essas trocas, né? Tá o macambúzio, né? Tem tudo isso daí. É isso? 

(dirigiu-se a P.) 



 

 
 

P.: Não sei. Vamos ouvir (risos). Acho que é legal a gente ver a ideia que a gente tem, até prá ver 

se bate se não bate, se é diferente ou não, acho que é legal isso, né? 

(Parada na transmissão do vídeo). 

P.:: Acho que seria legal darmos uma paradinha aqui. Ééé, eu queria saber um pouquinho de vocês, 

o que vocês acham, que nem uma das perguntas que ela fez ali, se essas variedades linguísticas 

inviabiliza né?  O... a comunicação. O que vocês acham? 

Profa. M.: Não. 

Profa. F.: Eu acho que a variedade é rica pra comunicação. Eles vão aprender muitas palavras 

novas, muitos significados novos. Uma palavra que eles falam, eu acho que vai enriquecendo. 

Profa. J.: Não só no dia a dia deles eles estão tendo contato com outras palavras, mas porque 

conhecem novas pessoas, a mídia também coloca isso pra eles, né? Nas novelas, nos filmes, né? 

Essa novela das 7 outro dia eles estavam comentando um tal de capote que eles tinham 

“descobrido” que capote pra eles era levar um tropeção, era cair, e lá é uma comida do Piauí, 

acho... 

Profa. M.: De Pernambuco. 

Profa. J.: Então, quer dizer, eles também tem contato através da mídia, né? Nosso português é 

muito rico, por isso é tão difícil de ser aprendido por outros povos. 

P.: E vocês observam isso em sala de aula? Como que eles se comportam com essas variedades? 

Veem como algo positivo, ou às vezes não, como é que vocês, que eles se comportam? 

Profa. M.: Muitas vezes, por exemplo, você fala uma coisa, uma palavra pra eles que eles nunca 

ouviram, mas aí eles perguntam: professora o que é isso? Por exemplo: coletivo. O coletivo, aí 

você explica prá ele o coletivo, o ônibus, aí eu dô o exemplo lá do ônibus, o ônibus é um transporte 

coletivo, tem várias pessoas, são várias pessoas. Então, quer dizer, vai aprendendo, né? Não tá 

acostumado, que que é isso? Né? Às vezes, eles se e... a acaba acontecendo um equívoco, ah, puta, 

o cara é retardatário, ó o retardatário, entende que é retardado, às vezes, também acontece isso. 

Não, retardatário (risos). 

Profa. J.: Retardatário (risos). 

Profa. M: Mas acho que no geral eles vão... São curiosos. 

Profa. J.: Eles procuram saber. 

P.: E entre eles, às vezes, porque vocês têm pessoas de outras regiões também, né?  

Profa. M.:Sim, é o que mais tem aqui. 

P.: é? E, entre eles, assim, se um fala uma coisa que não entende, como que é? Também tem essa 

curiosidade ou não? 

Profa. M.: Aí eu já não convivo mais assim. Acho que elas que são mais. 



 

 
 

Profa. J.: Tem. Por exemplo, nós temos os bolivianos, nós temos o pessoal do nordeste, do sul. Na 

sala de aula, quando chega, principalmente, os bolivianos que eles não estão acostumados, eles, ah, 

mas o que é isso? Ai, aí eles repetem, olha Pro. Eles vem contar. Ah, falou assim. Então, eles têm 

essa curiosidade, eles. 

Profa. F.: Quando é uma palavra nova, outra coisa, eles se mostram curiosos, mas quando é um 

sotaque, ou assim, pode ser que eles levam pra zoar, pra achar graça. 

P.: Ah, é? 

Profa. L.: Numa escola que eu trabalhei tinha um japonesinho, que tinha vindo do Japão, eles 

ficavam todos atrás do menino, cuidando. Acho que deviam pensar que o menino era retardado, 

não sabia conversar (risos). 

Prof. J.: (Riso). 

Porfa. L.: (Riso). 

Profa. V.: (Riso).  

Profa. R.: (Riso). 

Profa. F.: (Riso). 

Profa. L.: Começou a ensinar a língua japonesa pra eles.  

P.: Ah, é? 

Profa. L.: E eles ficaram fazendo aquela troca. Achei tão bacana, nossa, foi muito legal. Aí, eles 

ensinaram “lápis”, “lápis” em português e ele ficou ensinando em japonês pros moleques. 

P.: Uma troca, né? 

Profa. L: De segunda série.  

P.: E, quando vocês estranham?  Tem coisas que vocês estranham?  Que vocês não conhecem? 

Profa. J.: Ah sim, com certeza.  

P.: E como que vocês fazem,assim, vocês... 

Profa. M.: Eu pergunto o que  é isso. 

Profa. F.: Ah, eu pergunto. 

P.: Ah é?  

Profa. R.: Eu também. 

Profa. M.: Eu também. 

P.: E eles, como fazem? 

Profa. R.: Ah, explica, fala “como você não sabe”? Você é professora.(Risos) 



 

 
 

Profa. R.: Acham que a gente tem que saber tudo. 

P.: Como eles fazem pra se explicar, assim? 

Profa. R.: Ah, todo mundo quer vir junto. Eu perguntei pra aquele que falou a palavra, mas todo 

mundo quer vir. Todo mundo quer explicar e consegue. 

P.: Ah é? Interessante.  

(Segue a transmissão do vídeo). 

P.: Você quer falar alguma coisa, M.? Que você tinha falado que você concordava. 

Profa. M.: Não, eu achei aquilo lá que eu concordava com ele, porque que ele ia forçando aquilo 

que ela falou, tudo é, vai só acrescentando e vai ficando rico, que você falou aquilo e o cara lá o... 

Possenti, né? 

P.: Possenti, é. 

Profa. M.: Ele, ele traduz(?)... é isso mesmo. Que a gente só enriquece mais o vocabulário, aprende 

mais. Aqui a gente aprende coisa pra caramba, a gente tá mais ali pro Cidade de Deus, entendeu? 

Ali, a nossa, o social aqui, a faixa econômica social aqui é, é isso, né?  A gente aprende, eu aprendo 

muita coisa com eles, muitas gírias, tudo. Tem coisas que “o que é isso?” O que é? 

Profa. J.: Toda semana tem uma novidade. 

Profa. M.: Entendeu? Então,  que é? Você vai aprendendo também. 

P.:Aham. 

Profa. M.: Mesmo quando você for lá pra fora, ah, isso aqui é isso, isso aqui é tal, isso aqui, é, a 

gente já sabe. 

P.: Um vai conhecendo um pouquinho do outro. 

Profa. M.: Isso, é assim. 

(Segue a transmissão do vídeo até o final). 

P.: E aí, gente, que vocês acharam aí dessa outra parte?  

(Silêncio). 

Profa. M.: É, muitas vezes, assim, é... a gente, que nem, dependendo da maneira como é falado eu 

interpreto de uma maneira. A gente entende de diversas maneiras. 

Profa. J.: Tanto na leitura como na escrita, na fala a entonação, né? E na leitura e na escrita os 

sinais de pontuação tem um significado e na fala tem a entonação, porque a mesma fala ela pode ter 

vários significados diferentes. 

Profa. M.: Ela também pode vir com ironia, ela pode vir com uma piadinha, né? Então, sempre é 

uma maneira de implantar um recadinho ou alguma coisa assim. 



 

 
 

Profa. J.: Pode ter um significado ao contrário. Eu te amo. Depende muito da forma. 

Profa. F.: Em relação à interpretação de texto, antigamente, mais na minha época eram aquelas 

perguntas: “quem escreveu? Não sei o quê.” Prá retirar do texto. Hoje as perguntas até são legais 

pra eles pensarem, mas vem com alternativa, então vem muito mastigado, as coisas prá eles. 

P.:: É? 

Profa. F.: Eu acho. Às vezes, assim, a gente pode, na interpretação de texto, igual você falou, ela 

pode interpretar uma coisa e eu posso interpretar outra. 

Profa. M..: Cada um pode interpretar de uma maneira. Não, porque, muitas vezes, não, mas, às 

vezes você tá lendo o texto, eu, eu percebo, eu gosto de lê, que nem, por exemplo, quando estou 

lendo eu tenho que tá em silêncio pra eu entender. Muitas vezes, já aconteceu: “nossa você não 

prestou atenção tava escrito ali. Eu falei nossa, eu não vi essa parte.” Então tava... ele falou isso, ele 

citou isso, né? Então é muito de você interpretar, né? 

Profa. F.: Talvez eles tenham até essa preguiça de falar, de escrever, de pensar porque as coisas 

estão muito mastigadas prá eles, já tem lá, você vai e escolhe. 

P.: Como que é uma atividade dessas de interpretação de texto? 

Profa. F.: Tem o texto e a interpretação de texto como prova mesmo que tem alternativas. 

Profa. V.: Mas a gente tá fazendo um pouquinho diferente, pelo menos, lá a gente tá levando pra 

biblioteca ambulante na sexta, na segunda, eles tem que colocar na ficha alguma coisa, ou a ideia 

central, a opinião deles, não, nada retirado do livro, pelo menos eu falo que não é pra colocar, 

copiar nada do livro. Lê o livro e aí eu dou a ficha pra eles, cada um escolhe o livro que vai levar 

na sexta-feira. 

Profa. M.: Aí já é outra coisa, o cara vai ter que lê. 

Profa. F.: Mas nós estamos trabalhando, mas nós estamos querendo levar isso pra eles, mas o que é 

cobrado deles lá fora não é isso. 

Profa. V.: Exatamente. 

Profa. J.: Uma proposta.  

P.: Lá fora você se refere ao que? 

Profa. F.: Assim, até as provas. O sistema, né? 

P.: Ah, entendi. 

Profa. R.: Vou dar um exemplo de um texto que eu tava dando hoje: um ratinho tava arquitetando 

pegar o gato, só que aí o plano deu furado, aí, assim, é “dê sua opinião sobre um plano que daria 

certo. Professora eu não to achando isso no texto.” Eu falei: você não vai achar, é prá você dar a 

sua opinião. Você não vai achar isso no texto. 



 

 
 

Profa. M.: Então, tá vendo, ele já não entendeu a palavra, ele não podia: “professora, o que é 

opinião?” Quer dizer, ele num, uma coisa tão mecânica que eles já tão tão acostumados, quem nem 

ela mesmo falou, que , “pá, pum”, aí acabou. 

Profa. F.: Eles tão com a coisa muito... 

Profa. M.: Quer que pensa, né? 

Profa. J.: Prontas. 

Profa. M.: É, então, eles querem tudo e daí não conseguem pensar. 

Profa. J.: Porque mesmo nesse projeto que nós temos da biblioteca ambulante, eles têm dificuldade 

de dar uma nota no livro, prá dar sua opinião, prá mudar alguma coisa, vai, ah, hoje você vai 

mudar, se você fizesse parte da história o que você mudaria? 

P.: Hum. 

 Profa. J.: Eles tem essa dificuldade. 

Profa. V.: Porque você indica pra um amigo, ah que você falou daquele conto, aí é o caos, mas 

assim, dos meus até que tá saindo alguma coisa, mas é muito difícil, é muito suado. 

P.: O se expor é bem... 

Profa. M.: É eles tem vergonha mesmo, eles, quando você pede pra falar, não, fala qualquer coisa 

ajuda, pessoal o que é isso? Porque, às vezes, eu também faço roda ali, eu também tenho que expor 

o pessoal ao que é dentro, que é fora, muitos ali não sabem o que é dentro o que  é fora, então é, oh, 

lateral, até você... 

P.: Por que será, assim, como você disse, eles têm vergonha, por quê? 

Profa. M.: Eles têm vergonha de passar ridículo. Eles não querem errar e porque os outros vão tirar 

um barato da cara deles, entendeu? Tirar assim um barato. Quando já começa já corta, né? Então 

você tem que dá uma cortada já, mas eu estimulo sim os alunos usar a..., pessoal vamos pensar no 

que a gente tá fazendo, aí, é difícil, que nem ela falou, é difícil. É, mas também, isso acontece 

porque, eles não tiveram, não tem estímulo de casa, né? Precisa ter estímulo. Aqui, é claro, que a 

escola, a gente ajuda, faz o possível, mas sozinho, é complicado. A mãe tem que oh, vamo lê, oh, o 

que que tá acontecendo, pega o jornal, vai lá pega uma revista prá incentivar a leitura e eles não 

tem isso. 

Profa. R.: Por exemplo, na última reunião de pais eu conversando com a mãe que ela tinha que 

cobrar a lição de casa, olhar o caderno, ela “professora eu não sei lê”. 

Profa. M.: Olha, entendeu? (dirigiu-se aP.). 

Profa. R.: A mãe, entendeu? Se a senhora quiser eu ajudo a senhora também, como é que eu ia 

cobrar uma coisa que ela não sabe? 

Profa. M.: Então, é complicado. 



 

 
 

P.: Mas, será que, às vezes, não dá pra fazer de alguma forma? Porque não sei se o aluno de vocês 

vai conseguir, mas ao retomar a história de vocês, às vezes, os pais tinham uma instrução um pouco 

menor do que a nossa e, aí, como é que foi? 

Profa. F.: Talvez tinha um tempo muito maior pra tá. Antigamente, às vezes, a mãe tava em casa ou 

alguém tava em casa pra tá ali com a gente. Pode ser que ela não tenha, não era alfabetizada. 

Profa. V.: Mas hoje não tem esse tempo não, o povo é folgado, né, filha? Eles administravam 

melhor isso. 

Profa. M.: Eles não incentivam os filhos a serem melhores que eles também. Tem isso. A minha 

mãe e meu pai, eles só tinham o quarto primário, mas ela, tem que estudar, tem que estudar, tem 

que estudar, então quer dizer, é ... 

Profa. F.: Sempre tem que ter alguém se não, não vai. 

Profa. M.: É, sempre tem que ter alguém, não, você tem que estudar, você tem que ser alguém na 

vida. Não tem que saí... isso tem que ter. E aqui a gente vê poucos assim que tem essa visão, 

pouquinho, de futuro, entendeu? O que é o futuro, que o futuro não é só isso aqui, entendeu? Então, 

a verdade é essa. 

P.: É que, às vezes, o que eles têm o que eles vêm, ah... é, talvez eles gostem também daquilo, não 

queira algo diferente. 

Profa. M.: Porque tá bom assim. Só que,  que vai acontecer? Por enquanto tá bom, só que daqui a 

pouco, ele começa a ser cobrado. Quando ele precisar ir lá pra fora, pro mundo, ele vai precisar 

saber lê, vai ter que escrever um recado, ele tem que saber atender um telefone. Se ele não souber 

fazer isso nem gari ele vai conseguir ser. Não vai dar, nem doméstica. Porque uma pessoa que não 

sabe falar, se comunicar, não consegue, ainda mais no mundo que a gente vive, né? 

P.: E... V., me fala um pouco dessa atividade que você faz com os alunos que você contou, você já 

viu, assim, as opiniões sobre um mesmo livro? 

Profa. V.: Então, é que é uma ficha do livro, então, assim, a cada semana eu coloco lá o nome do 

aluno que escolheu aquele livro, então têm diversos, na mesma ficha, tem diversas opiniões que 

falaram sobre o livro. 

P.: E é diferente um do outro? 

Profa. V.: A maioria sim. E cada um tem um ponto, cada um pega um ponto. Tem uns que não 

escreve nada com nada. 

P.: Ah, é? 

Profa. V.: É. Tem aqueles que não conseguem se colocar ainda, que não consegue por nada, mas a 

maioria até que consegue expressar alguma coisa assim, que seja uma frase, mas que tem a ver com 

o que a gente pediu já é ótimo. Então assim do começo do ano, do primeiro prá agora, o final já 

teve um progresso. Mas, mesmo assim, em prova quando tem a opinião ou eles ficam no Ler e 

Escrever que pede a opinião ou “pro,  opinião”, “opinião, o que  você acha disso?” Ah, aí vai, até 

cair a ficha é meio complicado, mas... tão conseguindo. 



 

 
 

P.: Pensando um pouco do que é dos alunos, agora, vocês acham que isso não acontece quando 

vocês estão escutando, estão passando por uma situação. 

Profa. J.: Depende, se for algo muito distante da realidade deles, é mais complicado pra eles 

entenderem sim. Se é uma coisa que eles nunca ouviram falar, não tá ouvindo no concreto, é mais 

complicado de você entender. Bem mais. 

P.: Que nem, ela (aponta em direção ao  vídeo,) ficou muito no exemplo do “eu te amo”, “eu te 

amo”. Vocês tem algum outro exemplo? Que se aproxima do que ela explicou ali. De coisas que 

vocês vivenciam. Nessa coisa da linguagem não ser transparente. 

Profa. J.: Bom, um exemplo que eu tenho é de um menino, do ano passado, que tinha vindo do 

nordeste. Ele... teve dificuldades de... interagir com outras crianças, porque.... ele percebia que ele 

tinha sotaque, ele percebia que... ele falava palavras... diferentes e ele tinha medo de... dos outros 

rirem, de tirarem sarro, aí ele ficava quieto, na dele. Então essa fase de se sociabilizar, que primeiro 

eles tem que se sentir seguros pra depois começar a caminhar, né? Então foi um pouco demorado, 

hoje ele já tá bem mais.... como ele chegou mais na metade do ano, teve mais de um mês pra 

adaptação, né? Porque, claro, começou o sotaque, era mais nordestino. É verdade, “oh o 

baianinho”, não queria ser chamado de baianinho, mas ele. 

Profa. M.: De onde ele era, do Ceará, ele? 

Profa. J.: É do Ceará. Ainda mais ele sendo do Ceará. 

Profa. M.: Lá é lagosta, é nambuco. 

Profa. J.: Aí ele falava toda vez arrastado, aí o pessoal começava a tirar sarro. Ele ficava lá sem... 

apático. Demorou pra poder... se interagir com os outros. 

Profa. M.: É duro a dor do parto, mas terei que partir. Participei, heim? 

P.: Muito bem. 

Profa. M.: Tá vendo? 

P.: (Risos). Agora só semestre que vem. 

Profa. J.: Então, mas, eleee..., então, no primeiro momento ele teve assim e os outros alunos 

também, depois de um tempo de adaptação, tal, hoje ele já se comunica, tudo, normalmente, já, até 

o sotaque dele hoje é bem menor, não tem, sem ouvir tanto. Então, acho que no geral é isso. 

P.: Acho que muitas situações, às vezes, pra quem tá, dizendo, explicando, é tão claro. 

Profa. J.: É. 

P.: E pra quem tá ouvindo não. Por exemplo, se eu falar assim pra vocês: “tá vendo aquele livro 

ali?” (apontando para uma pilha de livros no fundo da sala). 

Profa. J.: É, quanto mais óbvio é a coisa, mais difícil de explicar. 

P.: É. Aquele ali, oh, aquele que tá ali em baixo. 



 

 
 

Profa. R.: Que cor que é? (risos). 

P.: Quanto mais ... 

Profa. J.: Quanto mais obvio, mais difícil é pra você. 

P.: Mas, se a gente levar isso, vamos supor, pro ensino, é diferente? 

Profa. J.: Ah, sim, com certeza. É diferente porque, às vezes, a pessoa tem dificuldade em se 

comunicar oralmente, mas eu tenho dificuldade de, de, eu, de sentir através da escrita porque ela 

acha que ela tá se expondo. Outras vezes a pessoa tem dificuldade de produzir o texto, né? Por que 

acha que pensa muito rápido, tal, e prefere tá falando. 

P.: É que não é só a comunicação ali, a conseguir escrever, a conseguir fazer o que se espera da 

norma culta. 

Profa. R.: O que dá impressão é que eles não conseguem fazer nada sozinhos: “copiar página 100”. 

Professora é pra copiar tudo? Precisa pular linha? Precisa colocar o autor? 

(Muitas professoras falaram ao mesmo tempo). 

Profa. V.: Cada professor, não, porque cada professor tem um sistema. 

P.: É. 

Profa. V.: Talvez o professor lá do primeiro ano, explicasse tuuudo, tim-tim por tim-tim, aí chega 

na quarta-série, ele já passou por 3, né? Aí fala assim: “putz, e agora? Qual o método que eu vou 

usar?” 

Profa. F.:É porque eu acho que eles estão com as coisas muito assim... mastigadas. 

Profa. V.: Então, e quem mastiga? A gente. 

Profa. F.: Mas porque talvez a gente precisa por causa das cobranças que tem. 

Profa. V.: Então, exatamente. 

Profa. J.: O sistema exige. 

Profa. F.: E isso aí não é favorável a eles, entendeu? 

Profa. J.: É verdade. 

Profa. F.: Talvez não é a forma que eu acredite, uma vez eu até falei um negócio que eu acreditava 

em certas coisas, talvez não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu pense de educação, mas, na 

prática, se eu não fizer aquilo vou tá indo totalmente fora, e na hora que eles forem fazer, o 

sistema... vai cair. Então, acaba... faze, deixando muito restrito as coisas prá eles e eles estão 

acostumados com isso. 

P.: Parece que fica sempre naquela coisa, condição de ter que responder à algo, então, assim, que 

nem o aluno lá perguntando “tem que escrever a página toda?”. Parece que é assim, ele tem que 

fazer o que você quer (risos). Parece um pouco isso, quando você fala disso, dessas cobranças, 

direciona pra responder tuudo no mesmo caminho. 



 

 
 

Profa. F.: Então, é aquilo. 

Profa. J.: É porque, é que nós somos rebeldes aqui, mas se nós formos  fazer só o Ler e Escrever, 

que é o que o sistema exige, mas a criança não consegue atingir. 

P.: Ah, é? 

Profa. J.: É porque é muito abstrato. Por exemplo, eu vou pegar um livro de primeira série pra você 

ver. No primeiro dia, uma criança que, não está alfabetizada, que mal viu o alfabeto no primário, no 

pré. Ele chega e tem um texto de 3 páginas, que tem que ser lido por ele.  

Profa. F.: Mas, até o Ler e Escrever, uma prova, a avaliação, as coisas que eles preparam não se 

conversam. 

Profa. J.: São contraditórios. 

Profa. F.: Não se conversam. Então, você... O Ler e Escrever é até legal, ele trabalha as coisas pra 

você pensar, pra você... 

P.:Aham. 

Profa. F.: Só que daí chega lá, não é aquilo. 

Profa. J.: E eles, por eles, você trabalha só aquilo. Só que é contraditório porque eles não vão 

cobrar o que está aqui (mostra um livro do Ler e Escrever), eles cobram outras coisas, então. 

Profa. R.: Igual aquela história da prova que veio da avaliação do Leão. Aquelas perguntas do 

Leão, o Leão foi lá, matou a caça e quatro leões, oh, essa parte vai ficar prá mim porque eu matei, 

essa parte vai ficar prá mim porque eu mereço e a outra parte vai ficar prá mim porque eu sou o rei, 

a hora que eu vi a última parte da carne, quem é que vai dividir comigo? Letra A: o leão é esperto, 

letra B (risos). 

Profa. F.: Eu acho que não é nenhuma dessas. 

Profa. R.: Sabe qual que era? O leão é esperto. 

Profa. V.: Então, você tá trabalhando uma coisa que se você for pensar, você não vai trabalhar isso 

com eles, você vai, você não vai despertar essa esperteza, ele vai reagir assim na sala com as 

coisas, aí você vai... Então, mas não é pra você fazer isso. 

Profa. F.: Se é interpretação, eu posso achar que ele é esperto, e ela pode achar que ele é egoísta. 

Profa. V.: Exatamente. Então, todas as alternativas deveriam estar certas. 

Profa. F.: Então. 

P.: Daí se fosse algo dissertativo, daí já seria complicado? 

Profa. V.: Daí você vê. 

Profa. F.: Aí você vê o que é humano, que cada um é diferente, agora alternativa, aquela coisa. 



 

 
 

P.: Você enquadra. Aprisiona, não deixa livre pra pensar. É complicado, são dois pesos e duas 

medidas. 

Profa. R.: Pra mim o leão foi sacana, agora, esperto? Ele quer é passar a perna em todo mundo. 

P.: Apesar de que a esperteza ela tem também um sentido negativo, dependendo, não é? 

Profa. V.: então, por isso a gente tá falando. 

P.: Que nem, quem fura fila, alguém fala: “esse cara foi esperto”, não é num sentido bom isso. 

Profa. J.: Primeiro texto, criança de primeira série que... primeiro dia de aula (mostrou um texto 

para P.). 

P.: E a ideia é de que ele lesse? 

Profa. V.: E muitos não sabem nem escrever o nome, né? 

Profa. J.: Você tem que ler, pra depois eles. 

P.: É porque eles têm pra se alfabetizar até o segundo ano, não é? 

Profa. J.: Isso. Tem condições? É a primeira atividade, essa é a primeira, aí depois que eles fazem a 

contagem de contos aí eles vem pro projeto de parlenda, é tudo desorganizado, mas..., vai prá lá, 

vai prá cá, aí no final, pega no final. 

Profa. V.: Se você der um texto desses pra um aluno de quarta série lê, ele não vai lê. 

Profa. F.: Primeira coisa é que isso nunca deveria ser padronizado. Um sistema pra todos. Nós 

estamos aqui numa comunidade, não é a mesma realidade de quem tá numa outra escola num outro 

lugar. Então, já começa aí o erro no sistema. 

P.: Numa mesma comunidade há diferenças. Olha os alunos de vocês, moram na mesma região, 

estudam na mesma escola e são diferentes. O Ler e Escrever ele vem um pouco dessa ideia do 

construtivismo, de construir o conhecimento, não vem? 

Profa. J.: Vem. Ele vem um pouquinho dessa ideia, só que assim, é um projeto bom, mas ele teria 

que ser elaborado de uma forma diferente, mais lúdica pra alfabetizar essas crianças. Porque você 

pega uma criança de seis anos e coloca um texto de três páginas, e diz prá ele, agora lê, e a regra é: 

o professor, não é pra você ler com nenhuma interjeição, e aí vem, vinte perguntas que ele tem que 

ler, interpretar e responder. 

Profa. F.: E pra ficar viável o construtivismo não dá com 35 alunos. 

Profa. J. É, com 35, 40 alunos. 

P.: E até pra você pensar na avaliação, a hora que vem os rankings, a hora que vem as estatísticas, 

onde é que entra uma prova mais... 

Profa. F.: Então, a avaliação, você vai e dá trabalho, aí vem a avaliação, igual a questão do Leão. 

Eu achei que nenhuma daquelas servia, que pra mim ele não era esperto, nem arrogante, sei lá qual 



 

 
 

que era a outra, prá mim ele era egoísta, que ele queria tudo pra ele. Aí, um já achou que ele era 

esperto, outro achou... ué, mas cada um tem um, é interpretação. 

Profa. J.: Aí eles vão no instituto já com o gabarito pronto que você tem que considerar aquilo. 

Profa. V.: Então você deveria considerar todas as alternativas. 

Profa. J.: Então. 

Profa. V.: Já que a interpretação. 

Profa. F.: Interpretação tem que ser dissertativa. 

Profa. V.: Desde que você dá alternativas, você tem que considerar todos, então. Eu interpreto de 

uma forma, você de outra, você de outra. 

P.: Acho que é legal, já que vocês estão diante de um sistema que cobra de um jeito, né? E o aluno 

que vocês estão ali no dia a dia, é... vai vir errado, acertou, aí ele vai vir: “por que?” Nessas 

situações é importante validar o que foi dele, mas existe um sistema que exige algo. Porque é como 

ela (aponta para o vídeo), tem algo que exige, não que aquilo que ele faz é perdido, que a hora que 

perde é vocês quem tem que lidar com eles, aí perde, ai não funciona nada, aí eu nem abro a boca, 

vai que eu erro, não vou nem colocar o que eu acho. 

Profa. J.: E também, o que eu acho que hoje em dia tá tudo muito pronto, essas alternativas, provas 

prontas, tudo pronto, eu acho que essa consciência que eles tem de que eles não vão ser reprovados, 

que essa progressão automática, eu acho que isso desestimula demais. Isso é assim um brochante 

do aluno. É um brochante do aluno, ele precisa de um azulzinho prá poder... e a gente tem que se 

virar aqui pra ser o azulzinho deles, porque se não, não vai. 

Profa. F.: Você pede trabalho não faz questão de entregar. 

Profa. J.: Por que? Porque ele sabe que nada acontece, então, só aquele que tem uma família por 

trás, que tem um comprometimento, você consegue, agora aquele que tá “eu vou passar mesmo” e 

a mãe não cobra, a família não cobra, ele... 

Profa. V.: Quer mais que essa compensação de falta? Agente diz que “falta reprova” 

P.:Aham.  

Profa. V.: Só que aí no final do bimestre, ele tem tantas faltas, aí vem a ordem “dá um trabalho de 

compensação de faltas”. 

Profa. J.: Que ele não faz. 

Profa. V.: Aí você dá. Ele não faz, ele tem que te entregar porque isso tem que tá anexado no 

prontuário. 

Profa. F.: Você tem que inventar um trabalho. 

Profa. V.: Ele nem te entrega, aí você tem que registrar no diário que você pediu e que ele te 

entregou, compensou e acabou. 



 

 
 

Profa. J.: Nem se for uma pintura, assim ó. 

Profa. V.: Então, prá que? Não tem sentido. Aí que acontece? O professor põe presença logo. Pra 

que você vai ficar dando trabalho? 

Profa. F.: Que a gente acaba brincando. 

Profa. J.: A gente tá brigando contra um sistema que na verdade é político. 

Profa. V.: Quer dizer, sua moral também vai lá embaixo. 

Profa. J.: Aumente o número de alfabetizados no país pra poder se manter no... é o que eu vejo 

gente, porque não é edificante pra eles, pras crianças não é edificante, pros pais também não, tá 

privilegiando quem? O que? Os mensalões? As propinas? 

Profa. R.: Quanto menos reprovados melhor pra escola. 

Profa. J.: Mas, não adianta. 

Profa. R.: Cale-se, cale-se, cale-se. 

Profa. F.: Se a gente for pensar mesmo em tudo, a gente acaba se... 

Profa. J.: Hoje você tem muitos recursos realmente, hoje eles tem material, a mãe não precisa se 

preocupar em comprar, dinheiro do Fundep, tem gibi, tem livro para didático, tem livro didático, 

lápis, borracha, caderno... Só que perdeu o mais importante. 

Profa. R.: O respeito pela escola. 

Profa. J.: É o compromisso. 

Profa. V.: É o comprometimento. 

Profa. J.: É o comprometimento de vir pra querer aprender, pra querer subir, pra querer melhorar 

alguma coisa na sua vida, isso eles não tem. 

Profa. F.: Mas, prá que? Se eles podem não fazer nada e depois receber um negócio lá do governo. 

O governo é assistencialista. Na parte governamental deveria dar condições de todo mundo ter. Se 

tem trabalho todo mundo tem aquilo, mas não ficar dando. Ah,” eu não to nem aí, depois eu tenho 

um filho e pego um bolsa família”. 

Profa. R.: Não, agora é o Brasil carinhoso. 

Houve algumas discussões sobre projetos de Leis governamentais e o funcionalismo delas até o 

término da reunião. 

 

 

 

 



 

 
 

Data: 13/08/2012 

Objetivo: Avaliar os aspectos positivos e negativos das atividades de formação continuada de 

professores durante ATPCE no primeiro semestre de 2012 e delinear o cronograma para o segundo 

semestre. 

Discussões:  

Segue o diálogo: 

Profa. F.: Nesses encontros, a gente poderia tratar assim. 

P.: Assim como? 

Profa. F.: Igual ela tá falando (apontando para profa. L.) esclarecer sobre a dislexia, esclarecer, 

tipo: “Olha eu tenho esse aluno com esse perfil, o que que pode ser?” Igual o L., ele tem esse perfil. 

Como eu posso lidar com ele? O que que pode ser? 

Profa. L.: A dislexia, a hiperatividade, junto com a, com a... 

P.: É porque vocês acabam não tendo esse tipo de diagnóstico, assim, vocês acabam.... Ou tem um 

diagnóstico? 

Profa. L.: Não tem, não tem. 

Profa. M.: Por exemplo, eu tava trabalhando com o L. essa semana com bola, né? Você acredita 

que ele consegue jogar bola pra cima, bater palma e pegar? Quer dizer, ele tem coordenação. Ele é 

um menino inteligente. 

Profa. L.: Ele pode ter o TDA, o Transtorno de Déficit de Atenção, eu acho que ele tem isso porque 

ele não para, ele fica prá lá e pra cá. 

Profa. M.: E ele sabe o que é certo e o que é errado, mas assim, você tem que ficá, você não pode 

dá mole pra aquele menino, se você começá a dar mole pra ele, ele começa, ele bate, entendeu? 

Profa. J.: Não tem limites, né?  

Profa. M.: Ele não tem limites. 

P.: Anhã. 

Profa. M.: Eu não sei se é hiperativo 

Profa. A.: Mas, a T. (pesquisadora que acompanha o ATPCE dos professores do período 

vespertino) já até fez um apanhado das classes, né? Que tem alunos com dificuldade. 

P.: Que foi com o pessoal da noite, foi que ela fez? 

Profa. A.: (meneios afirmativos) 

Profa. F.: Com a gente não fez. 

Profa. A.: É que ela vem à noite. 



 

 
 

P.: Na verdade o que ela fez foi na última reunião, né? 

Profa. A.: Essa foi, acho que em junho. 

P.: Foi foi antes, na última. E aí, é o que eu to pedindo pra vocês, vê o que que é, a demanda de 

vocês e, dentro dessa demanda, ir vendo os casos realmente. Acho que a ideia da gente fazer esse 

balanço é justamente isso. 

Profa. M.: Então, por exemplo. Que nem, aqui é longe o CAPS, eu acho que se tivesse alguma 

coisa mais aqui. 

Profa. A.: Mas não tá tão longe mais, ó o L. nós encaminhamos pra esse lugar, não sei se ela levo 

pra consulta, fica aqui perto da Igreja Santo Expedito perto do Alfredo Gomes. 

Profa. M.: Ah, então não é tão longe assim. 

Profa. A.: Dá pra ir a pé 

Profa. M.: Ah, eu não sabia. 

Profa. L.: Porque não tinha, era só em Santana. Mas, tem vaga? 

Profa. A.: Tem porque diz que já atendeu. Se a mãe vai atrás, tem. 

P.: É acho que é legal essas trocas, tá vendo, porque uma coisa é você falar que precisa disso, disso 

e daquilo, outra coisa é você falar: precisa, o lugar é este, leva uma cartinha. 

Profa. A.: É assim, se a mãe insiste, ela consegue. 

Profa. J.: Tem uns casos, que nem, do H., que a gente lutou, lutou, lutou pra conseguir colocar ele 

numa sala especial, e agora, diz a mãe que ele , na verdade, quem falou mais foi o pai, que eles vão 

tá indo só duas vezes por semana porque lá eles só disponibilizam a perua duas vezes por semana, e 

os outros dias ele fica no OZEN (Centro de Convivência) 

Profa. L.: Aquele H., o autista? O que que ele vai fazer no Ozen, que eu queria saber. 

Profa. J.: Pulá 

Profa. L.: Nada. Porque aquele menino precisa ir pra uma escola de autista. 

P.: O que que é o OZEN? 

Profa. A.: É um centro de convivência, algumas igrejas 

Profa. J.: Ficam lá pra brincar 

Profa. L.: Fica lá pra mãe não ter trabalho, tipo um depósito. Porque um menino autista, ficá no 

OZEN, fazendo o que no OZEN? Que lá não tem, quem vai antedê-lo lá? 

Profa. J.: Então, ninguém o atende lá, mas ela também não leva no outro e é por isso que, o outro lá 

no (SI) 



 

 
 

Profa. F.: Isso no caso dos alunos que tem algum diagnóstico e aqueles alunos que não tem 

diagnóstico e a gente tem que ficar com ele na sala de aula? 

P.: E quando tem diagnóstico, tem diagnóstico de quem? Médico? De quem? 

Profa. L.: Psicólogo, neuro. 

P.: E é vocês que pedem ou já vem com algum diagnóstico? 

Profa. J.: Algumas mães já trazem, outros, nós pedimos. 

Profa. M.: Às vezes a própria professora percebe. 

Profa. F.: Quando a gente percebe, a gente pede. 

Profa. M.: Que nem o L., o L. foi isso aí. O L., a gente, não, tem que levá porque não é possível, 

não é normal. 

Profa. L.: é mas, dependendo do L., se ele for... se é hiperatividade, se a hiperatividade dele for 

muito grave ele vai ter que ser controlado por remédio, porque não adianta ele passar lá e voltar 

aqui do mesmo jeito, né? Que muitos deles tem, como a ritalina, entendeu? Pra acalmar, porque ele 

num, ele não para, e ele até que tá melhorando, não tá um pouquinho? De quando ele entrou aqui? 

Profa. M.: Já. Tá bem melhor. Já tá tendo um pouco de noção do perigo, já. Ma, você tem que bater 

a perna ali. 

Profa. L.: Esses dias tinha um aluno aí gritando que não queria entrar, ele foi lá convidar o aluno. 

(risos). Então, ele já melhorou, n 

(conversas simultâneas) 

Profa. M.: Você não vai, você vai ficar aqui, se você for prá lá eu te levo pra R. (se referindo ao 

modo como falou com o aluno) 

Profa. L.: Igual a G., comigo, sozinha na sala ela faz um monte de coisa, de matemática, ela pinta, 

cola, mas se tem mais alguma criança (meneios negativos), ela não faz nada. A G. (dirigiu-se para 

outras professoras), aquela que tirava a roupa aí e ficava mostrando pros meninos, minha aluna. 

Profa. M.: E ela? 

Profa. L.: Até hoje eu não tenho nenhum diagnóstico dela, a mãe só fala assim: “Eu tava grávida, o 

carro capotou, que vinha um outro carro, policia atrás, fazendo acho que sei lá e ela foi jogada pra 

fora do carro e a menina nasceu totalmente destrambelhada.” A gente não sabe o que ela tem, ela 

tem assim, ela tem hemiplegia, né? Porque ela tem um lado dela que, sabe? Mas assim, é uma 

menina que a gente não tem um diagnóstico, ela passa no Mandaqui, o relatório dela fala que tá 

aberto ainda, nem o neuro da menina sabe o que ela tem? Ela tirava a roupa, chamava os meninos 

pra ir transar com ela no banheiro. 

P.: Quantos anos? 

Profa. L.: 14, 15 anos. Então agora ela estuda só comigo, fica duas horas, e tem que ser sozinha, 

que se tiver mais alguém ela não faz nada. Comigo ela recorta, ela cola, ela pinta, ela não tem 



 

 
 

coordenação por causa da mãozinha, né? Mas, assim, ela não faz nada, e ela é esperta, ela dá 

noticia dos times, ela torce pro São Paulo, ela sabe o nome do goleiro, tudo da rua, ela fala muito 

em droga que ela quer ser usuária de droga, ela fala muito nesse assunto, que acho que ela convive 

lá, não sei, na rua, onde ela mora, né? Então ela é assim, ela, ah, mas nada ela escreve, nada, mas 

nem... 

P.: Não escreve nada? 

Profa. L.: não 

Profa. M.: Olha o nome: L. F. 

P.: Ãh? 

Profa. L.: risos 

Profa. M.: L. F. 

P.: Que que tem o L. F.? 

Profa. M.: risos. Teve um cara, né? Era um bandido, foi ele que matou a Leila Diniz. 

P.: Ah, é? 

Profa. L.: Ah, é? Sabe que eu esqueci de que que morreu a Leila Diniz. 

P.: E que que tem o L. F.? 

Profa. M.: Teve um filme, era até o Reginaldo Farias, do bandido 

(SI) 

P.: E o que é que tá acontecendo com o L. F.? 

Profa. M.: Isso que eu te falei. 

P.: Ah, ele que é autista? 

Profa. M.: é o L. F. 

Profa. L.: Esse meu aluno, olha, que meu filho mais velho já passou em fono, ele fez muitos anos 

fono e vira e mexe eu levava lá na Beneficência, então eu tinha um caderno, eu dei esse caderno, aí 

eu tava lembrando assim, por exemplo, ele não, tem palavras que ele não consegue falar, então, a 

palavra que ele não consegue falar, que que eu acabo fazendo, passando ela várias vezes e 

mandando ele repetir, ele fica repetindo aquilo ali várias vezes, entendeu? 

P.: Anhã. 

Profa. L.: mas ele tem muita dificuldade, muita, muita, muita, sabe? 

P.: Esse quem que é, qual o nome? 

Profa. L.: É o K. 



 

 
 

P.: Ãh 

Profa. L.: É o K., ele, olha (mostrou umas palavras escritas dele), é: sanduíche, presunto, queijo, 

viu? 

Neste momento, passa um aluno em frente a porta da sala em que estávamos em reunião e a profa. 

M. o chama: Oi, L. Oi L. Tudo bem? Ele entra e ela o abraça. 

Profa. L. continua: Eu gosto de sanduíche. Ele lê, ele entende tudo só que não consegue escrever 

porque ele fala assim. Tem as palavras, eu tô aqui anotando todas as palavras que ele não consegue 

falar, vou passando ela assim, várias vezes e a gente vai falando aquelas palavras várias e várias 

vezes, entendeu? 

P.: E você acha que modifica assim? 

Profa. L. Que nem, gelatina é “eatina”, “baero”, ele fala banheiro, é difícil você entender, eu to 

fazendo “BA, BA”, várias vezes pra ele ir falando. 

Neste momento, houve dispersão do grupo, conversando paralelamente e com o aluno que havia 

entrado na sala de reuniões. 

A profa. J. se dirigiu ao aluno e disse: Nossa que camiseta bonita, que cor que é? 

Aluno L.: Amalelo. 

A profa. J. dirigiu o olhar para P. 

P. dirigiu-se ao aluno e disse: Amarelo? 

Profa. J.: Você tá bonito hoje, heim? Quem que arrumou você bonito assim? 

Aluno L: Minha mãe. 

Profa. J.: Eita mãe caprichosa viu. 

Profa. A.: Tava com uma saudade, né L.? 

Profa. F.: Você tá cuidando da minha sala lá, né L.? Tá cuidando? 

Aluno L.: (meneios afirmativos) 

Profa. A.: Ele cuida 

Profa. M.: Você tá com vergonha? 

Profa. A.: Vamos. Vamos lá por música, vem 

O aluno L. saiu da sala com a prof. A. 

Profa. A: Dá tchau 

Aluno L.: Tchau 

Profa. M.: Tchau L. 



 

 
 

P.: Tchau, L. 

Profa. J.: Tchau 

Profa. F.: Tchau 

Profa. L.: Tchau 

Profa. R.: Tchau 

Profa. A.: Tchau 

Profa. M. dirigiu-se à P. e falou: Esse aí apronta, viu? 

P.: Aé? O que que ele apronta? 

Profa. M.: Ah, ele já quebrou um globo terrestre. 

P.: Quebrou? É 

Profa. M.: manda você tomá no P. Aí, ele faz assim (gestos obcenos) pra você. Aí eu falo assim prá 

ele: “Senta em cima e roda” 

Profa. J.: Nossa. 

Profa. M.: Ah, eu falo. Aí ele fica quieto. 

Profa. R.: Onde ele ouve isso? 

Profa. M.: Ah, onde? 

Profa. J.: Na rua, né? Em casa. Fica na rua direto é assim. 

Profa. M.: Mas, mesmo assim, a gente acaba ficando com dó dele. Mas ele melhorou. 

P.: É? Melhorou como? 

Profa. M.: Ah, que nem, agora ele consegue ficar sozinho comigo lá na quadra... sem a professora 

P.: Hmmm 

Profa. M.: Entendeu? Eu falo não vai fazer isso. 

Profa. F.: Tadinha da pro dele. 

Profa. M.: Oh, mas ela já consegue introduzir alguma coisa pra ele, letras assim, é... ele já sabe, ele 

tá, quer dizer, ele é um menino muito inteligente, eu acho que ele é. 

P.: Anhã. 

Profa. M.: Eu acho que ele é, sim, eu vejo que ele é um menino inteligente sim. Ele sabe, ele sabe o 

que é certo e o que é errado, ele sabe. 

P.: E por que será que ele tem esses comportamentos? 



 

 
 

Profa. M.: Não sei. Eu não sei. 

Profa. L.: Quem? 

Profa. M.: O L. F. 

Profa. L.: Quem, esse menino? Ah, eu acho que ele é hiperativo. Ele tem hiperatividade acho que 

junto com... 

Profa. M.: Ah, não, mas eu acho que tem alguma outra coisa. 

Profa. F.: Eu também acho. 

Profa. L.: Então, mas o TDA é uma criança assim, ele não para, não é? (dirigiu-se à P.) ele fica prá 

lá e prá cá ele não senta por muito tempo. Ele não fica sentado por muito tempo. Ele tem esse 

transtorno de déficit de atenção. 

Profa. M.: Você é minha aluna? 

P.: Quem fala assim? 

Profa. M.: Ele pergunta pra mim. 

P. : E você? 

Profa. M.: Aí, eu, eu comentei outro dia com a menina da noite, né? Falei assim, eu sou sua aluna, 

F.? “Não você é minha pefessola, Pe, pefessola". 

P.: Hmmm 

Profa. M.: Mas é o único menino que fala: “tem educação física”? 

P.: Hmmm 

Profa. M.: Os outros falam “física”, não falam educação física. 

P.: Hmmm 

Profa. L.: Porque também ele é muito novinho, né? Por exemplo, tá colocando ele numa sala... 

Profa. M.: 5, 6 anos 

Profa. L.: Não pode nem ir pra uma sala especial de, tipo SAPE, aí ele não pode, só com o 

diagnóstico, entendeu? E eles também não querem que atenda no SAPE criança hiperativa, que tem 

transtorno do déficit de atenção, não pode ser atendido no SAPE. 

A profa. M., despediu-se e saiu da reunião para dar aula. 

P.: E você J. me conta um pouquinho do que você relatou aí. 

Profa. J.: Nós acabamos dizendo tudo. Realmente esses encontros fazem você ter um outro olhar, 

de repente, aquilo que você pensa que não tem mais jeito, de repente alguém fala: “Ah, eu já tentei 

assim”, sabe? Aí você acaba tentando também, então é importante, aprimora os nossos 

conhecimentos, aí eu espero que com essa experiência, com o trabalho de vocês, ou será a gente 



 

 
 

descubra a fórmula mágica e daqui um tempo a alfabetização, o estudo mesmo seja uma coisa mais 

prazerosa pra eles, assim, com menos dificuldade que a gente consiga assim, que os pais tenham 

mais consciência com os filhos, eles até percebem. Esse ano eu tive uma briga muito séria com 

uma mãe porque a menina não enxergava e ela falava que era frescura, frescura, frescura. Ela tem 

oito graus em um olho e sete no outro, imagina se não fosse frescura. 

P.: Hmmm 

Profa. J.: Né? 

Profa. L. despediu-se e saiu da sala. 

Profa. J.: Aí eu tive que propor pra ela assim: “olha mãe, o negócio é o seguinte, se a senhora for e 

ela tiver problema na vista (SI) entrar na escola eu pago pra ela, só que se ela tiver e se não tiver 

condições de comprar um óculos a gente vai dar um jeito, vou dar um jeito dela...” Aí ela ficou me 

olhando com um olho e tá tá tá, é a mãe da E. E ela foi e realmente a menina, aí ela “ah professora, 

você tinha razão”, quer dizer, a gente acaba sendo um pouco de pai, mãe, de escola, de médica, de 

tudo ao mesmo tempo. E isso, você deixa de se dedicar tanto à alfabetização porque você tem que 

parar para fazer outras coisas que, na verdade, eu acredito que é mais responsabilidade da família. 

A família procurar saber se a saúde do teu filho tá em ordem, não é? Procurar passar nas datas 

marcadas no posto lá no pediatra, manter as vacinas em dia. Isso eles não tem. 

Profa. F.: E, às vezes, um aluno com problema a gente também não tem um contato com a família. 

Eu mesmo tem uns pais que eu não conheço. Vai acabar o ano e eu não vou conhecer. 

P.: E por que você não conhece? 

Profa. F.: Porque não vem. O telefone não existe, o endereço não sei... 

Profa. J.: O endereço e o telefone é falso. A mãe não vem em nenhuma reunião. 

P.: E a criança vem? 

Profa. J.: A criança não falta 

Profa. F.: A criança vem, mas só vem pra fazer tudo menos o que tem que fazer 

Profa. J.: E aí se você coloca um recado no caderno também não tem um retorno. Então essa visão 

que a sociedade hoje tem pra escola é paternalista, colocou dentro da escola os professores tem que 

resolver tudo. Ah, passou mal, o professor socorre, o professor dá remédio, o professor... Isso tem 

que mudar. Porque a escola tá muito paternalista, a escola tá fazendo muito. Eles vêm sem almoço, 

agora de manhã nem tanto, mas à tarde, se entra nas primeiras séries e pergunta quem almoçou? 

Três, quatro alunos. Então, quer dizer, até chegar o recreio eles estão com fome, eles vêm sem 

almoço, de manhã eles vêm muito sem tomar banho. Primeiro tem que fazer um trabalho de higiene 

mesmo porque eles não tomam banho. Aí eles vão pra casa brinca na rua o tempo todo, dorme sem 

tomar banho e no outro dia. 

Profa. A.: É assim mesmo 

Profa. J.: Mas isso é uma coisa que eu acredito que é da família, a família deve orientar e acaba 

sobrando pra nós 



 

 
 

Profa. F.: E, às vezes, não é porque a família não tem condições não. Não só higiene, tudo, às 

vezes, igual, eles dão material, às vezes as crianças vêm com um tênis assim, não sei se é comprado 

se é original, você fala assim "gente" e o material, eles, o próprio material, no outro dia "nao tenho 

lápis, pro". "Ué, mas cadê o seu lápis?" "Ah" (professora fez meneios com os ombros). Eles não 

dão valor 

Profa. A.: Não dão mesmo, não dão. 

Profa. J.: E assim, uma coisa que muito me preocupa é essa idolatria ao futebol e a droga. Por que? 

Há quinze anos atrás se a professora ficava brava ela fazia "pi", na época, vamos falar sobre as 

profissões, por exemplo: "Ah, eu quero ser médico", " Ah, eu quero ser bombeiro, quero ser 

policial, quero ser professora". Hoje em dia, você vai fazer essa pesquisa: jogador de futebol, 

modelo e (si). Só isso que você escuta. 

Profa. F.: Só isso é. 

Profa. J.: O que que dizer, o que que eles tem de perspectiva, de objetivo? Quais são os sonhos? É 

tudo muito imediatista. "Ah, o que eu ganhei aqui, Ah não gostei, coloco aqui". Aí a mãe não 

precisa trabalhar passa na porta de uma igreja e pega uma cesta básica, o outro pega outra, e 

assim... Então, perde-se, perdeu-se os valores familiares. Isso parece que não influencia, mas 

influencia muito. Hoje chegou lá um assunto do irmão da minha aluna que faleceu de overdose de 

ontem pra hoje. Aí uma aluna chegou na sala e falou: "J., seu irmão morreu". Aí, ela deu risada e 

"Ah, é verdade ele morreu de overdose", tá então não é pra ir pra casa é pra gente ir pra vó pra ir no 

enterro. 

P.: Hmmm 

Profa. J.: Aí daqui a pouco começou um: "ah, como foi". "ah, espumou a boca já era." Então, quer 

dizer, eles têm detalhes sobre isso, que pra mim. 

Profa. F.: Natural. Eles acham natural. 

Profa. J.: Natural? Pra mim se a pessoa espumou a boca, dá tempo da pessoa não morrer, de chegar 

no hospital, sei lá. Desenrolar, sei lá. "ih, pro, se a ambulância não chegou e espumar a boca, já não 

tem mais jeito. Ah, no mínimo, pro, é mentira." 

Profa. F.: Eu falo direto isso, eu tenho três, quatro crianças na minha sala, o restante são vividos. 

Parece que... Não sei explicar. Parece que não são crianças, já são... Sabe? 

Profa. J.: Eles tem uma vivência. Aí eles pegaram um contaram os detalhes que eu fiquei assim oh 

(meneios de surpresa com a face) 

Profa. A.: É, a gente fica assim. 

Profa. J.: Porque nem eu tinha esses detalhes sobre... E pra eles é normal, faz parte do dia a dia, ah 

é como se tivesse falando: "fui lá e tinha me esquecido, comprar um quilo de acém, um quilo de 

pescoço, pé de frango". Mesma coisa 

Profa. F.: Eu levei pra A. semana passada, com duas folhas de sulfite, ele fez uma arma, cano 

duplo, dura. 



 

 
 

Profa. J.: Não, e sabe o que mais me surpreende? 

Profa. F.: Ele entrou na sala e meteu a mão na bunda da menina, é um negócio assim que... 

Profa. J.: E sabe o que aconteceu? A menina chegou na porta pra contar que o irmão dela tinha 

morrido e fez assim: "E, J, ele deve ter cheirado, deve ter, ih... Falaram que ele fumou crack a noite 

toda e depois cheirou e... Morreu." Aí a menina chegou na sala mentindo, né? "ih, pro, isso não 

acontece não, só quando coloca na veia, só morre se colocar na veia, não morre de overdose assim 

Profa. F.: E a gente, às vezes, perde tempo. Você acaba trabalhando de uma outra.... Com outras 

coisas com eles, mas você acaba perdendo. 

Profa. J.: Saiu do seu foco, daquilo que você preparou, da aula que você preparou, sai totalmente do 

seu foco. Eu tinha preparado uma coisa hoje, eu tava indo pro lado oposto. 

Profa. F.: É fala de cano duplo, de overdose, da mãe que foi espancada, a mãe que é bêbada, 

alcoólatra. 

Profa. J.: É... Que foi esfaqueada 

Profa. F.: E aí você perde e, às vezes, você não consegue ajudar o aluno. 

Profa. A.: O ano passado, um aluno pegou fez rolinho com papel, chegou perto da lousa e ficou 

cheirando. 

Profa. F.: Mentira. 

Profa. A.: Verdade, um não, dois. 

P.: Quantos anos? Cinco? 

Profa. A.: no... Oito, nove ou oito, terceiro ano, quanto que é? 

Profa. J.: Oito. Sete, oito anos 

Profa. F.: No caso é... Igual, voltando assim nosso intuito foi... Eu acho que todo encontro é válido 

pra gente conversar, às vezes, se a gente trouxesse mais essas coisas. 

P.: Anhã. 

Profa. F.: Assim, claro assim, se fosse mais dinâmico, a gente conversasse, tivesse atividade 

referente à prática, talvez seria mais proveitoso. Porque, tem vezes, que eu mesmo não sei mais o 

que fazer... (risos) eu chego aqui, assim, eu falo "meu Deus", que eu vou fazer hoje? 

Profa. J.: Mesmo porque, eu tenho, eu fico pensando em quem tá se formando hoje porque quando 

a gente se forma a gente tem tanto sonho, tem ilusão, a gente acha que tudo vai dar certo, que é 

tudo lindo, aí, de repente, você chega assim, se depara com... Eu quando eu comecei a trabalhar, 

juro por Deus, eu passava semanas sem comer porque, hoje até que não tem tanto piolho, mas era 

piolho andando testa abaixo, o nariz escorria, eu morria de nojo, porque, magina, no meu mundo de 

conto de fadas não existia. 

Profa. F.: E a faculdade não prepara. 



 

 
 

Profa. J.: Não prepara 

P.: A realidade é diferente, né? 

Profa. J.: Totalmente 

P.: É sempre a teoria, a teoria vai orientando. 

Profa. J.: Ela ajuda, mas é a prática que... 

Profa. F.: É que assim, às vezes, é... A teoria orienta mais a parte pedagógica, que é a gente, que é a 

nossa profissão, mas hoje em dia, o nosso trabalho é muito mais social do que isso, aí a gente não 

sabe o que fazer. Acho que tinha que ter um curso de psicólogo, Fono, não sei o que, depois... 

(risos) 

Profa. J: Risos 

Profa. A.: Risos 

Profa. R.: Risos 

P.: É, mas, às vezes, tem tudo isso e ainda não é suficiente. Olha a gente lá na pesquisa, 

procurando, buscando também compreender. A gente não tem também a resposta, né? 

Profa. J.: E lá vocês já chegaram a conclusão que eu cheguei que a escola esta muito paternalista? 

P.: Então, num, eu acho que as conclusões são "N", não é nem que a gente vai concluindo, vai, 

assim... Tirando hipóteses: pode ser isso, pode ser aquilo 

Profa. J.: É porque daqui a pouco a gente chega, mas eu acho que essa parte da... Não que tudo vai 

deixar de existir da noite pro dia, mas essa coisa que colocaram ECA. Eles olham pra você e fala: 

"olha, eu sou menor, eu posso". Você vai falar.... Eu tenho um aluno, não vou dizer o nome, que ele 

está trabalhando, ele está traficando, ele tem nove anos de idade. Hoje ele ainda perguntou assim: 

"pro, que que você quer da cantina?" você olha pra ele, você acha que é o mais pobrezinho, 

magina. Eu " não não quero nada. Não pro, pode escolher, eu tenho dinheiro." gente, só nota de 50. 

Eu falei "menino, de onde você tirou?" Magina, tenho que dar uma de tonta (risos), "você pegou 

isso do salário do seu pai, ele vai te pegar. Que, pro, você é boba de ficar trabalhando aqui, 

agüentando a gente. Pensa que não tem mulher no movimento também? Claro que tem, se qué? Eu 

te coloco lá. Cê ganha num mês, oh, pro, tô com cinco mil aqui na mochila, quer ver?" Eu falei 

não. "Quanto você quer? Eu te dou." Gente você olha pro menino... Não, assim, um palitinho, 

magrelinho, você não acredita. "Você não tem medo de ser preso? Fui conversar em particular com 

ele. Ele: "sou de menor, pro. Quando eu ficar de maior, aí eu não vou parar, vou fica só no caixa. E 

vou ficar só como gerente. Agora não, agora eu posso, porque se me pegarem, eu não tenho doze 

anos, eu não fico lá nem um dia, eles só vão chamar a minha mãe e dar uma bronca". Então, eles 

tem consciência disso. 

P.: É complicado, né? 

Profa. J.: Ele me desarmou, porque depois que ele me falou isso. 

P.: Não tinha nem mais argumento, né? 



 

 
 

Profa. J.: Eu não tinha mais argumento, eu falei, "mas você vai fazer sua mãe passar por essa 

vergonha, ela vai ficar triste. Vai ficar triste o que? Gostar do dinheiro ela gosta, não é? Quando eu 

chego lá com coisa boa ela gosta, não é? O que que tem? Ela só vai levar uma bronca, aí ela chora 

na frente do delegado, eles ficam com dó dela e a gente volta pra casa junto." 

P.: É, não é fácil... 

Profa. J.: Eu ouvi isso, gente. Eu fiquei assim, oh? Eu já tinha ouvido uma coisa parecida lá no P. 

Mas para o L. A., um menino de 17 anos que tava em Liberdade Assistida e tinha ido pra quarta 

série e tinha horário de chegar, eles ligavam lá pra saber se ele tinha chego. Tinha horário pra 

chegar lá na instituição. Mesmo assim, de vez em quando, ele fazia uns assaltos nos ônibus até 

chegar na escola. Mas, aí, já era um adolescente, tinha dezessete anos, esse menino tem dez. 

Profa. A.: É, mas é o segundo caso que eu ouço de criança de dez anos. 

Profa. J.: Ele não trouxe um lápis, eu tava com dois lápis dentro da minha mochila, da minha bolsa 

pra emprestar. Ele não trouxe um lápis, não trouxe um caderno hoje. Porque a mochila dele tinha 

droga e dinheiro, aí eu digo, adianta levar pra direção? O que que a direção vai poder fazer? 

P.: E porque que um menino desses vem pra escola? 

(silencio) 

Prof.a. J.: Porque eles têm que dar uma disfarçada de vez em quando. E, hoje, diz ele que ele fica 

nessa esquininha aqui. 

Profa. F.: É um social também, né? Eles tem um convívio 

Profa. J.: Não, e assim, faltam muito 

Profa. F.: Não é que vem pra estudar. 

Profa. J.: Não. é que é assim, aqui também ele pode convencer, " oh, vamo lá. Vamo 

experimentar?" Nem que ele não dê aqui dentro, ele tem oportunidade, ele te convenceu aqui 

dentro pra experimentar. 

P.: Hmmm 

Profa. J.: Não é? Só que ele fica ali direto, naquela esquininha ali. Ele vem um dia, falta dois, três, 

aí vem mais um, ele é lindo. 

P.: Hmmm 

Profa. J.: Tem uma preguiça fora do normal porque... Aí você pergunta, "ah, pro. E aí, você veio 

por que? Com todo esse dinheiro aqui. Ah, pro, comigo ninguém mexe não, mexeu os cara pega." 

Ninguém vai mexer. Só que eu vou falar isso pra quem? Vão olhar pra minha cara e dizer " tá 

louca, isso não existe." pra gente que convive aqui, pode até comentar, é um absurdo, mas você tem 

coragem de contar isso pra um vizinho? 

P.: Risos 

Profa. J.: Ele vai olhar pra você e falar o quê? 



 

 
 

Profa. R.: Você é louca, magina. 

Profa. F.: A gente tinha que fazer terapia, devia ter um psicólogo na escola. (risos) 

Profa. R.: Eu acho que o que eles estão fazendo agora é um desabafo, é... Nossa,  um pedido de 

ajuda, de socorro. "Será que você pode nos ajudar?" É isso o que a gente tá fazendo. Acho que no 

fundo, todo professor, tem esse direito. Tem que ter esse direito, né? Me ajuda, eu não sei o que 

fazer. Mas a maioria não quer se comprometer ou então quer receber por esse comprometimento. 

Profa. J.: Então, porque todos nós temos as nossas angústias, anseios, expectativas, dúvidas, que 

nós compartilhamos entre nós, mas se nós colocarmos, se a mídia ouve uma coisa dessa, a culpa é 

de quem?  A culpa é do pai, a culpa é da mãe, do professor. Se um aluno cai lá, do muro, cabulando 

aula, a culpa é da professora. 

Profa. F.: Eu escrevi assim, que, no caso, o nosso trabalho é desgastante, é muitas vezes 

desmotivador, né? 

Profa. J.: É verdade. 

P.: Por que? 

Profa. F.: Porque.... É aquele negócio... A gente chega aqui com mil e uma ideias, mil e uma coisas 

pra fazer com eles e aí, vem essa realidade da gente, que... A gente foge totalmente, não sabe mais 

o que fazer. Vem assuntos e assuntos e coisas que acontece, que você sai da sala, parece que você 

tomou uma surra. O corpo, você sai assim, morta. Você não sabe o que... Cê vai cair, vai se 

arrastando. E, às vezes, eu escrevi até como sugestão, sei lá, às vezes, nossos encontros, a gente 

tratasse disso, desse desabafo, mas é bom pra gente, ou a gente  fazer alguma dinâmica que mostre 

alguma coisa ou pra lidar com o aluno. A gente trazer casos de aluno. 

P.: Anhã. 

Profa. F.: Ser diferente um pouco. É claro que a teoria, é igual a gente falou é importante. 

P.: É, talvez, a gente pode dividir um pouco, né? 

Profa. F.: Acontece que, hoje em dia, a gente... A gente quase não tá usando, a gente quase não tá 

fazendo a nossa função. 

Profa. J.: É. A gente tá fazendo de tudo, menos alfabetizando 

Profa. R.: A gente acaba sendo uma mãe pra eles 

Profa. F.: a gente tá assim, a gente tá super preparada pra alfabetizar, mas a gente não tá super 

preparada pra todas as outras coisas que tem 

P.: Essas outras questões... 

Profa. R.: A semana passada, sexta feira, né? ( se dirigiu para as outras professoras) (SI) saiu 

correndo. (risos). E se acontece alguma coisa com esse menino? 

Profa. J.: Corta o dedo lá, então, onde que a professora tava que ela nao enxergou que ele tava com 

(SI)  



 

 
 

P.: Risos 

Profa. J.: Ninguém vê que você tem mais trinta e oito pra tá dando atenção, não, aquele lá tá 

aprontando e onde que tava que arrancou os dedos. 

Profa. R.: Cadê a professora? 

Profa. J.: Não, aí vem todo aquele dicionário lindo, né? Aquela prô, onde é que tava? Que tava 

dentro da sala, tava dormindo 

Profa. R.: Mas aí, não vai ver que a professora já fez vários relatórios sobre o mesmo 

Profa. J.: Mas, e seu eu falar e depois cai na imprensa... "Professora xinga aluno, professora... Sei 

lá" 

P.: É aí pega um pedacinho da história e 

Profa. J.: Aí... "professora espanca aluno, professor...", mas eu tenho certeza que não tava olhando, 

que tava em cima... Às vezes, você tá até conversando "oh, você não pode..." 

Profa. F.: É igual a questão desse menino, eu não gosto de por a mão em aluno de forma alguma, 

nem se ele caiu aqui. 

P.: Qual menino você está se referindo? 

Profa. F.: Esse que a J. Tá falando 

P.: Ah, tá.  

Profa. F.: Aí eu tô assim, nós estávamos fazendo o cartão pros pais, eu tô de cabeça baixa, que eu 

estava passando a cola gliter em cada cartão pra eles não fazer meleca, então eu tô passando em 

cada aluno, de cabeça baixa, ele veio por trás, arrancou o vidro e saiu. Quando eu olhei ele vindo 

por aqui (fazendo gestos), eu só vi de relance que tava alguma coisa assim oh enfiada assim, aí o 

reflexo foi, aí uma menina de lá falou pra mim que era o vidro, o reflexo foi levantar e segurar ele 

porque se esse vidro cai vai estilhaçar, aí depois, eu pensei, se esse menino caísse e se esse menino 

se machucasse, quem tava segurando ele? Eu. Então o que que ia acontecer, essa história aí ser 

totalmente diferente. 

Profa. A.: Ia 

Profa. R.: (meneios afirmativos) 

Profa. J.: (meneios afirmativos) 

Profa. F.: Vocês entenderam? Então, às vezes, a gente acaba, igual não tendo o que fazer, igual 

deixa ele com o vidro e se a cabeça dele é tão fraca e ele taca o vidro assim nos outros? A gente 

não sabe qual a reação da criança. 

Profa. J.: E como impor um limite, se, eu te falo: você, sua mãe te fala olha "não minta" e eu venho 

aqui e falo oh: "vamo mentir?" "não bata" e o outro fala: "não, você pode bater, você também 

apanhou", então, como impor limites se nós temos uma conduta que em casa os pais, aqui eles tem 



 

 
 

que seguir regra, vai pra casa pode ficar na rua, come a hora que quer, faz o que quer. Como 

impor? 

Profa. F.: Esse menino mesmo é um problema de ordem, ele é alfabético, mas ele, ele só escreve 

aquelas palavrinhas ali e olhe lá, mas... Sabe, ele faz tudo, tudo e eu arrumei um livro pra ele de 

primeiro ano, eu sento, eu tenho a maior paciência do mundo, sento ele do meu lado, falo com ele 

com todo carinho, toda atenção, só que aí, eu tive um momento dele? Tive, mas, vamos supor, eu 

fiquei uma hora ali com ele, depois ele vai voltar pro lugar dele, eu vou dar atenção para os outros e 

nesse momento ele faz tudo, tudo. 

P.: Hmmm 

Profa. F.: Tudo o que você imaginar ele faz (risos) 

P.: Se você desse atenção direto alí com ele, ele ficaria mais.. 

Profa. F.: Talvez ele ficaria, mas só que eu, como que eu vou ficar só com ele 

P.: É 

Profa. A.: É 

Profa. F.: Todos os dias, as quatro horas e meia? 

P.: E, R. (dirigiu-se à profa. R.), deixa eu perguntar pra R., o que que você colocou aí? O que você 

acha? 

Prof.a. R.: Não, eu achei válido, é como você perguntou aqui o que eu achei do curso, eu não 

ampliei tanto igual as colegas, mas, elas falando, até tive vontade de colocar 

P.: Se você quiser complementar 

Profa. R.: Não. Eu achei que várias coisas que eu aprendi na faculdade eu me lembrei, né? 

P.: Anhã 

Profa. R.: Ajuda um pouco a gente, um pouco nesse sentido, mas eu não ampliei tanto porque eu 

falei "será que cabe isso num papel?"  Tô... Tá apoiado. 

P.: É, e, na verdade, assim, óh, a nossa idéia de perguntar pra vocês, de estar aqui, porque foi assim, 

a gente propôs um trabalho que foi até já um pedido de vocês que tivesse um trabalho aqui, com 

vocês, nós estamos, vai, o ATPCE é um curso de Formação Continuada, então pensando em 

Formação, por isso que a gente pensou nas teorias, aí pensamos esses vídeos que traz uma série de 

coisas, mas se a gente pensá, ele é só um disparador, porque a gente assiste alí e dalí vem tanta 

coisa, eu sei porque eu faço os relatórios e o assunto vai pra outro caminho, entende? 

Profa. R.: Meneios afirmativos 

Profa. F.: Meneios afirmativos 

Profa. J.: Meneios afirmativos 

Profa. A.: Meneios afirmativos 



 

 
 

P.: Então, assim, não que a gente tem que tá focado e fechado naquele assunto, dalí pode vir várias 

coisas, inclusive dúvidas, exemplos, uma série de coisas que podem vir alí. Agora, uma coisa 

assim, que o que a gente conversa lá nas reuniões também é... Que nem, a J. Falou, se tivesse uma 

fórmula mágica da gente resolver o problema. 

Profa. J.: É. 

P.: Se a gente tivesse a solução eu acho que a gente não taria com um problema tão grande, que 

alguém já teria pensado isso há um tempo e não estaria chegando onde está. Então, assim, eu não 

tenho uma fórmula, ninguém de nós temos, ah o jeito é esse. O que a gente pode fazer, juntos, é 

pensar juntos. Então, acho que o que a, a gente propôs, a T. Fez com o pessoal da noite, e acho que 

é legal vocês fazerem, pegar esses casos que fica assim "o que que eu faço com isso", "nao sei o 

que fazer", vocês viram que aqui já saiu vários exemplos, vamos anotar, anota, pega o nome, idade, 

o que que tá acontecendo, alguns exemplos ou alguns materiais deles e ou eu vou conversar lá no 

Projeto também que se der, dentro disso, dentro das nossas reuniões, além do vídeo tudo, a gente 

poder fazer esse paralelo, né? Porque aí é o que vocês falaram é ir direto na prática, né? Oh, tá 

acontecendo isso, e aí? E daí a gente pensa, vai pensando juntos, e aí o que que tá acontecendo, seja 

um encaminhamento, você viu aqui a M. Já nao sabia que era aqui perto, então as vezes, né, tem 

coisas que nem, vocês mesmo falaram, essas coisas que um sabe o outro não sabe, um ajuda o 

outro. 

Profa. F.: É numa conversa assim acaba... 

P.: É acaba. Então peraí, onde é, que nem esse caso do seu aluno que você falou (dirigiu-se à profa. 

F.), você não acha, telefone não existe, ninguém aparece... Peraí, essa pessoa vive em algum lugar 

(risos). Como é que a gente pode fazer? 

Prof.a. R.: Mas a maioria, a maioria, eles não falam, eles dão telefone falso pra não achar mesmo, 

que não quer ser incomodado. 

P.: Ah, mas é pra isso que a gente tem que o que, ir atrás de leis, leis que possam favorecer até 

pra... Pra, que nem, você falou (dirigiu-se à profa. F.) você acaba ficando com medo, "faço isso ou 

faço aquilo, dependendo do que acontecer, eu sou prejudicada." Então, assim, às vezes, a gente tem 

que se pautar de certas coisas que, às vezes, a gente mesmo não conhece, até pra conseguir saber o 

que fazer numas situações dessas. Que nem, um aluno que você não acha, não sabe onde mora. 

Porque assim, se você pensar, aqui ele é, essa escola. 

Profa. F.: Esse é o mesmo do vidro 

P.: Ah, é o mesmo do vidro. Mas, vamos pensar, pra você matricular nessa escola, tem que ser da 

região, não tem? Pra isso tem que ter comprovante de residência 

Profa. J.: Mas, às vezes, sabe o que que eles fazem? 

P.: Ãh? 

Profa. J.: Aqui, vamos aproveitar nossa rodinha de conversa, eles fazem assim, eles moram lá no 

Peri Alto, aí eles conhecem alguém que mora aqui do lado da escola, pega um comprovante de 

residência deles. Aí o que que tem que ser feito? Você pega esse comprovante e vai na casa dessa 



 

 
 

pessoa que geralmente é o dono do lugar que eles pagam aluguel, tenta encontrar essa pessoa, pra 

através dessa encontrar o verdadeiro. 

P.: Hmmm 

Profa. J.: Porque eles não querem comprometimento  

Profa. F.: Mas aí eu falo, como eles dão um jeito pra conseguir fazer isso? 

P.: É.... Mas, aí é que tá, assim como a gente, eu enquanto fonoaudióloga, vocês enquanto 

professoras, tem que ter a nossa responsabilidade. Vocês tem a responsabilidade de vocês. Eu tenho 

a minha. A mãe tem que ter a dela, a família, o aluno. 

Profa. J.: A família tem que ter poder com as crianças. 

P.: Essa coisa do paternalista, você acaba exercendo um papel que não é seu, então peraí, qual que 

é o meu e qual que é o de lá? Aí se eu não encontro, se eu não acho, não existe, e aí? O que eu faço 

com isso? O que a gente precisa entender é: e aí o que que se faz? Ah, então não pode estudar aqui 

eu não sei onde você mora, o comprovante que você deu não é válido, a gente foi lá, a gente liga lá, 

não fala. Entende? Você vai mudando um pouco a situação. 

Profa. F.: teve uma coisa que ele fez, na sala, no corredor, no banheiro, levou uma suspensão, você 

não entra sem sua mãe. Vamos ver se a gente acha essa mulher. Então você não entra sem a sua 

mãe, aí ele sumiu uma semana, a suspensão dele era de dois dias, aí era na quinta e na sexta, ele 

não veio na quinta, na sexta nem na outra semana todinha. Quando foi na segunda feira ele 

apareceu. Eu questionei 

Profa. J.: Sem mãe. 

P.: Sem a mãe? 

Profa. F.: Sem a mãe. Eu questionei 

Profa. J.: Porque, por lei a gente não pode impedir a entrada. 

Profa. F.: e aí eu vim falar. 

P.: Mas não tem número de faltas? 

Profa. F.: Isso que eu ia falar. Então, aí eu vim falar com a R. aí ela falou assim: Ah, depois a gente 

vê de ligar pra mãe. Ah, mas o telefone não existe. Ah, mas eu não posso impedir ele de entrar. 

Então quer dizer 

Profa. J.: Ele teria que ser encaminhado (SI) 

Profa. F.: Aqui, a falta, por exemplo, a gente põe falta, falta, falta, aí daqui a pouco a gente vai lá 

pedir compensação das faltas deles. 

P.: Mas, quem compensa as faltas deles? 

Profa. F.: Nós. 

P.: Como? 



 

 
 

Profa. J.: É porque é assim, na verdade, eles tem que compensar falta fazendo trabalho, só que aí 

ele some, não faz o trabalho, só que aí a diretoria cai em cima de nós. 

P.: Que diretoria? 

Profa. J.: A diretoria de ensino. Aí vem em cima, você tem isso, porque que ele tem que... 

P.: Mas eu acho que são essas coisas  que a gente tem que entender o que que é 

Profa. R.: Já foram tantas vezes isso. 

P.: Mas que Sistema? Permite por que? Porque é aquela história, assim como vocês tem que prestar 

contas, eles também tem que prestar pra alguém e assim vai. Então, aa... Tudo bem, talvez a gente 

não consiga, né? Chegar no topo, mas, trazendo essas problemáticas aqui é aquilo, vocês, vamos 

supor, se você vai falar de um aluno que é evasão, se você vai falar de repetência, se você vai falar 

de não acompanhamento escolar, você tem os dados aqui. Agora, como é que um aluno que não 

aparece, um aluno que não tem uma morada fixa, que ninguém acha, que a mãe não aparece, como 

é que ele vai aprender? Entende? Porque são os dados reais, agora esses dados reais o que a gente 

faz com eles? Ah, então, cobre-se? 

Profa. J.: Sabe o que eles justificam? Eles encobrem porque eles falam assim: " quando a família, 

né? Não toma conta do camarada?  Tipo, não vem limpo? Alimentado? Não sumiu? Então, se a 

família tá dando conta, o Estado dá o poder pra família. A obrigação do Estado é tomar conta dessa 

criança, é pegar, levar pro abrigo até se resolver, ou devolver pra família que, se tem condições, 

devolve ou fica lá pra adoção. Aí eles falam que não tem vaga que o Estado não tem como fazer 

isso, então fica uma coisa. Quer dizer, se faz uma lei. 

P.: Mas a responsabilidade é de quem? 

Profa. J.: É é, então, Ah mas, se faz uma lei. 

P.: É da escola? 

Profa. J.: Ou de não se, então, a responsabilidade é do Estado, só que aí o que acontece?  

P.: Mas, tá vendo, e saber o que que é daqui e o que que...  

Profa. J.: É, aí o Estado vai em cima da diretoria de ensino, a diretoria de ensino (si) em nós. 

Profa. F.: Nós. 

Profa. J.: Você manda a bola ela volta.  

Profa. F.: Nós somos, vamos supor o pingo do i. O que acontece é que, se a gente for concordar de 

ir até os últimos com alguns, que nem esse meu aluno, que se for ver, ele já repetiu por falta, ele é o 

maior, ele tem muitos problemas, se eu for levar isso, tem que ver quem vai junto comigo, porque 

se for eu sozinha, não chega. 

Profa. J.: E depois assim. 



 

 
 

P.: Mas aí é que tá, porque, às vezes, sozinho a gente não muda o mundo, mas você vai fazendo 

algum movimento, entende? É o que é seu (apontou para profa. F.) Você não vai fazer o que é dela 

(apontou para profa. J.), nem o que é meu. Você vai fazer o que é seu, sua parte. 

Profa. J.: Só que é assim 

P.: Você vai fazer o que é seu, eu vou fazer o que é meu. É isso que é importante a gente ir 

encontrando, porque, às vezes, você precisa, às vezes, até por medo. Ah, o que que pode acontecer 

comigo, tal... Por isso que é importante a gente saber quais são os riscos para saber como que a 

gente pode se movimentar. 

Profa. R.: Uma coisa é o (si) que foi falar com (Si) que faria um sorteio pra bienal do livro, foram 

sorteados dez alunos, o que não foi, falou que ia me bater porque não foi sorteado. Você não sabe 

quem é a família. Aí você começa a pressionar demais, não sabe se a família vai gostar ou não, 

também tem.  

P.: Mas, tá vendo como fica todo mundo coagido, né? Todo mundo meio de mãos atadas. 

Profa. R.: Você não sabe de que família ele é. 

P.: Mas tem uma coisa que, às vezes, vai no nosso imaginário também, né? Se eu fizer isso... Se eu 

fizer aquilo... Então, por isso que a gente tem que ir limpando um pouco pra ver o que que dá e o 

que que não dá. 

Profa. R.: O que peca realmente, acho que o que tá lá no ECA que diz assim, mais ou menos assim, 

tem direitinho o parágrafo lá, que se o aluno, a obrigação do professor é cativar esse aluno. Se ele 

não fica na sala de aula, se ele não se sente bem na escola, ele não vai aprender, ele não vai 

aprender porque você não inseriu ele no social, você não achou um meio de, de se chegar a ele, de 

fazer com que ele tenha, entenda qual é sua comanda, qual. Então, tudo acaba voltando, entendeu? 

P.: Tá, mas o que é seu? O que que é o seu? É proporcionar, vamo lá, é. A partir do momento que 

você tem como, registros que você tem situações que você faz essa sua parte a outra de enfiar o 

outro lá não é sua, a outra é do outro, é do aluno, é da família, enfim, cada um. Porque se não, às 

vezes, o professor não se responsabiliza pro que é dele e nem a mãe pro que é dela. Um querendo, 

às vezes, fazer o papel do... E não da, não vai. 

Profa. J.: Eu só sei que o ano passado aquele autista que nós tínhamos aqui... Olha foi uma briga 

com a família o ano inteiro, eu briguei aqui sozinha porque achavam, assim, que era o cúmulo do 

absurdo. Gente, o laudo dele é grau cinco. 

Profa. F.: Mas, ele, esse negócio 

Profa. J.: Ele corria o tempo todo, ele não conseguia se socializar com todos, ele deitava no chão, 

ele comia chiclete, ele queria salgadinho, que você comprasse um pacote pra ele. Ele pegava, 

jogava no chão, esparramava. Quer dizer, tá prejudicando principalmente a ele. Eu briguei, briguei, 

briguei, nossa, briguei, fui atrás, eu e a A. A gente foi no CAPES. A família, simplesmente está 

deixando ele no OZEN. Gente? Quer dizer, será que, aí eu paro e penso será que realmente eu 

ajudei essa criança? Por que eu tirei daqui pra por lá 

P.: Mas assim, você acha que você fez o que era seu?  



 

 
 

Profa. J.: Eu fiz porque, assim, ele tinha que tá num lugar adequado, num ambiente adequado pra 

ele pra que ele pudesse se desenvolver 

P.: Mas isso depende de você? De ter ido lá, levar.... 

Profa. J.: Mas a gente acaba se , né?  

P.: se? 

Profa. J.: Se apegando, se preocupando, se... Não que, eu sei que não depende de mim  

P.: Mas aí é que tá, saber é diferente, porque aí, essas ansiedades, angústias que vocês falam, às 

vezes, podem amenizar um pouco a medida que vocês vão vendo o que é, o que dá pra fazer, e fiz. 

Fiz a minha parte. Mas as coisas não acontecem só com uma parte. É esses alunos, que que tem, 

eles têm família, eles têm sociedade, eles têm o Estado, têm os amigos, têm o professor, então 

vocês são só um dos que o aluno tem. 

Profa. F.: Esse aluno meu mesmo aí, eu não sei o que fazer mais com ele, eu já fiz a minha parte, 

eu queria olhar pra mãe dele, olhar pro olho dela, conversar com ela. 

P.: Mas é isso que eu proponho prá vocês, vamos trazer isso, traz um breve relato desses alunos que 

“eu não sei o que fazer” (risos). Um breve relato, se quiser trazer algumas produções deles que 

vocês acham pertinente também trazer pra mim, é... e vamos, aí, que que a gente faz? Além da, do 

vídeo. Que acho que o vídeo é importante. 

Profa. J.: Ah, sim. 

P.: Tem, traz as discussões como vocês também relatam, então a gente mantém e além disso a 

gente vai trazendo. Aí elege um deles: Ah vamos falar sobre o fulano de tal, vamos. Traz, vamos 

conversar porque não sou só eu, acho que eu, dentro do conhecimento que eu tenho, eu posso trazer 

coisas assim como cada um de nós. 

Profa. J.: Ah, sim 

P.: Porque vocês têm a mesma profissão mas tem vivência diferentes, experiências diferentes, não 

é? 

Profa.J.: Olhares diferentes 

P.: Às vezes, um fez com um e funcionou, ai o outro faz, é legal porque isso lá no Projeto tá 

aparecendo bastante. Essa história de vocês falarem dos alunos irem até a sala, quer dizer, do 

pessoal lá do Projeto irem até a sala, é... a gente tá vendo que tá sendo uma demanda grande ai dos 

professores de que vão também na sala regular, não só na sala SAPE, mas aí, a gente tem que ter as 

organizações de pessoas pra poder exercer tudo, né? Mas acho que vocês já trazendo, já vai, eu 

levo isso prá lá também, a gente discute lá, trago pra cá, então é assim que vai se fazendo um 

trabalho e o que a gente tem que pensar é assim, se a gente pensar, isso não mude uma massa, uma 

grande massa, mas talvez uma pequena, que se a gente pensar na grande massa, que nem vocês 

falaram, desanima. A hora que você se forma vem cheio de ideia, né? 

Profa. R.: Nossa 



 

 
 

A reunião foi finalizada. 

 

Data: 27/08/12  

Objetivo: Retorno aos professores sobre a avaliação discutida a respeito do conteúdo e das 

discussões realizadas ao longo do primeiro semestre de 2012 durante o Curso de Formação em 

ATPC.  

Realizar a Exibição da 4ª aula: Teoria de aquisição da Linguagem I e abrir para o diálogo com os 

professores.  

Aspectos Teóricos da 4ª aula:  

 A questão norteadora desta aula é: “Como se adquire a linguagem?” Esta aula implica em 

discutir as diferentes vertentes teóricas que explicam como se adquire a linguagem oral e escrita. Os 

modelos teóricos são: Comportamentalismo, Inatismo, Construtivismo e o Interacionismo. Nesta 

aula será discutido o modelo Comportamentalista. 

Segundo a prof. Ana Paula, o Comportamentalismo é uma teoria que possui uma grande 

influência nas práticas educacionais e clínicas. Um dos principais fundadores desta teoria é Skinner, 

B. F., que diz que a linguagem é vista como qualquer outro comportamento que as pessoas 

desenvolvem a partir do condicionamento operante. A ideia de que as pessoas agem, emitem sons e 

palavras e, conforme a resposta do outro (adulto) atribuída a esta fala produzida, ela vai manter ou 

eliminar este comportamento. Ou seja, se a reação do adulto a este comportamento for positiva, ele 

será reforçado e tende a se repetir, se esta reação for negativa diante da fala da criança, a criança vai 

parar de reproduzir tal comportamento. Atribui unicamente ao meio (ao adulto) o papel de modelar 

os comportamentos verbais que a criança vai adquirindo ao longo da vida.  

A ideia de condicionamento operante se dá a partir de ações punitivas ou reforçadoras a 

partir de três acontecimentos: estímulo, resposta e reforço. As propostas educacionais e de 

reabilitação com base na visão comportamental são: treinamento auditivo, visual, trabalho com 

esquema corporal, lateralidade, memorização, coordenação motora, atividades de repetição na 

evocação oral e escrita. A partir daí são desenvolvidas atividades como ditado, cópia, leitura em voz 

alta, separação de palavras nas frases, separação de sílabas nas palavras, repetição oral e escrita de 

palavras, atitudes que demonstrem satisfação por parte do professor ou do terapeuta em relação às 

produções das crianças, demonstradas a partir de prêmios, estrelinhas, de afeto, ou atitudes que 

demonstrem desagrado, insatisfação em relação às produções das crianças como castigo. Dentre as 

principais críticas feitas ao comportamentalismo destacam-se a visão de um sujeito passivo, não 

criador, que não tem um papel ativo na construção dos seus conhecimentos. Desconsideram-se os 

processos que as crianças passam para adquirir conhecimento. Essa teoria sugere práticas mecânicas, 

descontextualizadas, enfatizando a repetição, o que torna o aprendizado das crianças desgastante e 

sem motivação. Desconsideram-se também os processos de interlocução, interação. 

 Discussões:  

P. inicia a transmissão da vídeo aula. 



 

 
 

P. pausa a transmissão do vídeo na questão norteadora da vídeo-aula: "Como se adquire a 

linguagem?" 

P.: Primeiro eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que que vocês acham? Como se adquire a 

linguagem? 

Profa. R.: Eu entendo, ah... reproduzindo, sempre tem que ter alguém. Ah, sei lá, fugiu a palavra. 

(risos). O que eu ia dizer? Não sei. 

P.: Explica do jeito que você... 

Profa. R.: Tem que ter um exemplo, né? Só aprende se você vê, se você interagir, né? 

P.: Hmmm. 

Profa. R.: Eu acho 

Profa. J.: Por quê que o bebê, logo, porque que ele não fala: armário, barata, porque a mãe fica o 

tempo todo: "mamãe, papai, mamãe, papai". Não é? De tanto ouvir ele acaba associando e eu 

acredito que é isso. 

P.: Hmmm. 

Profa. J.: É uma das. 

P.: Tem outras formas? 

Profa. J.: A linguagem? 

P.: É 

Profa. J.: É porque você se comunica através de gestos também, de gravuras, de..., né? Não só 

através da fala. Esse é o objetivo, mas, eu não preciso falar o que é aquilo, se eu mostrar um 

emblema ou algo do tipo ele já vai conhecer e saber o que é. Dependendo da faixa etária, cores, 

fomas. 

P.: Hmmm. 

P. dirige o olhar à profa. F. e diz: 

P.: E você, F.? 

Profa. F.: Se comunicando, né? Trocando sempre. 

P.: Trocando com quem? 

Profa. F.: Com o outro. 

P.: Hmmm. 

Profa. F. : Sempre precisa do outro pra gente evoluir, se não... Acho que sozinho não dá. É igual, tem 

um filho da minha madrinha que ele tem três anos, ele fala poucas coisas. Fica o dia inteiro com a vó 

dele, e a vó dele só fica assim, só fala palavrão, só grita, e ele aprende o que? Ela não colocou ele. 



 

 
 

Neste momento a profa. M., que saiu da sala para preencher os horários de aula para serem 

observados pelos pesquisadores do Projeto, entrou na sala de reuniões, interrompeu a profa. 

F.,entregou a folha preenchida para P. e diz: 

Profa. M.: Óh! Horarinho e tudo, heim? Que beleza, heim? 

P.: Ôh. Obrigada. (P. pegou a folha que a professora entregou.) 

Profa. M. saiu da sala. 

Profa. F. continua: Não colocou ele numa escolinha, numa creche, nem nada. Eu acho que ele precisa 

de um estímulo, de uma troca, uma conversa, uma atenção, uma musiquinha, é... Igual a gente tava 

falando, uma gravura, qualquer coisa que vai fazer essa fala, essa linguagem ir pra fora, agora se ele 

só chuta ou grita, ninguém tá alí pra trocar com ele... 

P.: Hmmm. E você acha que a pessoa que tá com ele, que é a avó, no caso, não faz essa troca? 

Profa. F.: Muito pouco. 

P.: Você acha muito pouco? 

Profa. F.: (meneios afirmativos). E ela tava falando assim pra mim, "Ah, não sei o que que eu faço, 

porque, eu vejo que muitas crianças já conversam já falam muitas coisas e ele mais grita". 

P.: Quem que tava falando isso pra você? 

Profa. F.: Minha prima 

P.: Ah, que é a mãe dele? 

Profa. F.: É. Eu falei, coloca ele numa creche, ele vai ter a comidinha, vai conversar, vai ter criança, 

vai ensinar coisas pra ele. 

Profa. R.: Eu vejo isso com as minhas duas filhas. A primeira eu tinha dó de colocar na creche, 

coloquei na escola com três anos, ela começou a falar com três anos, ficava com a minha mãe. A 

minha mãe tinha que fazer as coisas, ela deixava o carrinho lá e ligava a televisão. Tanto é que hoje, 

você liga a televisão ela desliga do mundo. A pequena eu já tive coragem já tá na creche, nossa, tá 

com dois anos e meio e fala mais que... Então, eu senti diferença nas duas  

P.: Você acha que tem diferença esse outro que interage com a criança? 

Profa. R.: Muuuito. 

Profa. F.: Óh, a minha afilhada, ela tem, ela fez dois anos agora em junho, mas ela fala tudo. Aí a 

minha vó falou assim: "Ah, como a minha neta é inteligente, eu nunca tive uma neta tão inteligente 

assim." (risos). 

Profa. R.: Risos 

Profa. J.: Risos 

Profa. A.: Risos 



 

 
 

P.: Risos 

Profa. F.: Eu falo, é claro, quando a gente era criança, minha mãe mesmo, me conta e a gente 

observa os outros pais era assim: "uol, uol, uol" (fez mímicas)  

Profa. R.: Risos 

Profa. F.: pra criança. A minha tia não, a minha tia canta pra ela, toca violão pra ela, ela conversa 

com ela desde que ela era pequenininha, desde que estava na barriga. Então essa criança é estimulada 

o tempo inteiro, ela tem livrinho lá no quarto dela e ela, a minha tia também fez pedagogia, talvez 

por isso, eu não sei, mas ela é bem mais estimulada. E ela tem um tempo pra tá ali com ela, não 

trabalha fora, ela fica com ela. 

P.: Mas a criança não vai na escola, nem nada, só fica em casa? 

Profa. F.: Não 

P.: Com a mãe dela? 

Profa. F.: Com a mãe. De vez em quando ela fica na minha casa, quando a mãe dela (S.I.). A menina 

fala, conversa, canta 

P.: Quantos anos tem? 

Profa. F.: Dois anos, fez dois anos. Então, aí você vê, igual o outro que tem três, a gente fez, ela 

mesmo fala, às vezes ela tá chegando em casa, tá lá no portão, né? Ele só grita (imita os gritos: Ah). 

Aí eu converso com ele: "Oi J., você tá aí com o seu carro?" Ele fica só com um carrinho dele. Aí eu 

falei: "Você vai lavar seu carro? Ah, Ah (imita a criança gritando). Aí ela tava preocupada porque 

não sai essa fala dele, não fala nem mamãe nem nada. Ela trabalha o dia inteiro, larga com a vó e a 

vó num... Quando vai falar é só pra dar bronca, gritar e dar chingo, então o menino não sabe, eu acho 

que é por isso. Se você não ter o outro ali.... 

P.: E um outro... 

Profa. F.: Que vai fazer uma troca com você. 

P.: É porque ele tem alguém ali com ele. 

Profa. J.: Mas tem que ter uma relação adequada, né? 

P.: Hmmm.  

Profa. F.: Tem que ter estímulo. 

Profa. J.: É. Aquele outro não tá dando estímulo pra aquela criança. 

Profa. J.: O estímulo dele está sendo gritar, se altera, fica ansioso, e a ansiedade também prejudica a, 

o desenvolvimento da fala. 

Profa. F.: É que nem a minha avó fala: "vocês quando eram crianças vocês falavam tudo errado, 

falava maçani, móquina, não dei o que, não sei o que." Eu falei mas é porque os adultos tem essa 

mania de falar com a criança tudo... 



 

 
 

P.: Tudo o que? 

Profa. F.: Assim, fala errado, fala, tipo. 

Profa. J.: Como se fosse outra criança. 

Profa. F.: No diminutivo. 

P.: Ah, tá. 

Profa. R.: Fala infantilizada. 

Profa. F.: Quando você já tem uma outra visão, você já trabalha com essa criança de outra forma, 

que nem essa minha afilhada. Ela é assim, ela é inteligente, ela é inteligente, mas ela também recebe 

estímulo o tempo inteiro, então essa linguagem dela vai ajudar. 

P.: Hmmm. (dirigiu-se à profa. A.). E você, A.? 

Profa. A.: Ah (fez sinal negativo com as mãos.) 

P.: É. Tá bom, quando você quiser falar fica à vontade 

Profa. J. brincou com a profa. A. (S.I.) 

P.: Vamo lá. Assim, vocês acham que, o que vocês estão me falando é um pouco da linguagem oral, 

né? 

Profa. F.: meneios afirmativos 

Profa. R.: Meneios afirmativos 

Profa. J.: Meneios afirmativos 

P.: E a escrita? Vocês diferenciam uma coisa da outra, ou não? O que que vocês acham que seria? 

Adquirir a linguagem escrita? 

Profa. J.: Eu acho que, às vezes, não é reconhecido, mas a criança, é, indiretamente, ela tem contato, 

indiretamente, sei lá, mas ela tem contato com a escrita. Ela pode não saber ler, mas ela decodifica, 

né? A gente percebe muito isso numa criança de dois, três anos, através de rótulos, ela quer o 

Nescau, não adianta você oferecer o Toddy, porque ela sabe que não é, não é aquele. 

P.: Hmmm. 

Profa. J.: Como é que ela sabe? Só pela cor? Não é? 

P.: Anhã. 

Profa. F.: Acho que é Paulo Freire, né? Que fala o negócio que a leitura do mundo precede a leitura 

da palavra. 

Profa. J.: É. 

P.: Ela (aponta para o vídeo) vai falar um pouquinho das teorias. 



 

 
 

Profa. F.: Às vezes, é assim, é um meio, você, igual esse negócio de rótulo. 

Profa. R.: É o M do Mc Donald's, pode ser o M do macaco. 

P.: É. Anhã. 

Profa. F.: Também tem que ter estímulo certo. 

P.: O que você chama de estímulo certo? 

Profa. F.: Ah, não é assim, pega uma folha, "Óh, escreve aí." Você tá estimulando de alguma forma a 

criança a ter contato pra escrever, contato com a língua sei lá, mas você tem que tá ali, sempre 

trocando com ela. Já chegou aluno no primeiro ano assim que já escrevia dentro da linha, já tinha 

uma noção. 

P.: No primeiro ano? 

Profa. F.: No primeiro ano. Já chega aluno que escreve em quatro, cinco linhas, uma letra num 

caderno inteiro. 

Profa. J.: Mas esse é porque, provavelmente, a mãe lia pra ele. 

Profa. F.: Mostra um livro, lê.  

Profa. J.: Eu lembro o I., quando ele era pequenininho, ele pedia pra conta histórias pra ele, então, ele 

ia pro meu quarto, então eu ia contar história, depois ele não lia, mas ele ia lá, como eu contava 

história, pontuando, pausando, pois ele ia, recortava a história todinha. 

P.: Quem que é ele? 

Profa. J.: Meu sobrinho. Ele ia lá toda (S.I.). E contava com detalhes, viu? 

Profa. F.: Tem criança que chega também na primeira, sabe o que é (S.I.), tem criança que não sabe. 

Profa. J.: Já diferencia, é verdade. 

Profa. F.: Quando você vai fazer um ditadinho, ela joga um símbolo, coloca uma letra no meio. 

P.: Vocês percebem isso na sala de aula, assim? 

Profa. F.: A gente faz sondagem também. 

P.: Como que é essa sondagem? 

Profa. F.: Assim, todo mês, a gente pega um ditado de palavras e uma frase, mas cada uma vai fazer 

do jeito dela e a gente vai acompanhar a evolução dessa escrita até chegar na alfabética. 

Profa. J.: Tem criança que chega mostrando letra e número, depois ele começa as vogais, as 

consoantes. 

(falas simultâneas) 

Profa. F.: Pra você saber como você vai trabalhar com ela. 



 

 
 

P.: E isso é logo no inicio, vamos supor, se ele vem na primeira série, antes de conhecer ele, assim, 

antes de dar aula, é feito? 

Profa. J.: É feito, sabe por que? Porque eles tem um conhecimento prévio do mundo 

P.: Hmmm. 

Profa. J.: Então, alguém te apresentou, Óh, esse aqui é o M, da Maria, se é Maria, Óh, M, do teu 

nome. 

P. : Hmmm. 

Profa. F.: Você vai dar uma atividade voltara pra, entendeu? 

Profa. J.: Pra necessidade dele. 

Profa. F.: Que ele tá pedindo pra você. Se ele já sabe, é, silabar, por exemplo, você não vai dar uma 

coisa que não tem nada a ver pra ele. Se ele tá nessa fase que não sabe o que é letra e o que é 

número, tem que dar uma coisa significativa pra ele, se não, é uma coisa que num... 

P.: E, às vezes, essa diferença se dá numa mesma turma? 

Profa. F.: Dá. 

P.: Dá? 

Profa. J.: Dentro de uma mesma turma, existem vários... 

P.: E dá pra trabalhar esses vários, assim, dessa forma mais específica? 

Profa. F.: Dar pra trabalhar dá, mas com muito aluno, se torna muito difícil, né? E a gente não atende 

todos. 

Profa. J.: Uma sala de primeira série, eu, na minha opinião, deveria ser uma sala de quinze alunos. 

Que com quinze já é porque, cada um tá numa fase. Pra você dar uma atenção individualizada pra 

cada um, mais que quinze é loucura. Até, você faz o máximo, mas perde um pouco em qualidade. 

P.: Hmmm. E tem quantos geralmente? 

Profa. J.: Trinta, trinta e cinco, trinta e oito, uma pequena diferença (risos). 

P.: Risos 

Profa. F.: Tem aquele crica junto dos trinta e cinco. (risos) 

Profa. R.: Risos 

Profa. J.: Risos 

Profa. A.: Risos 

Profa. J.: Tem o que põe fogo na caixa d'agua. 

Profa. F.: Então, é uma coisa assim muito... A proposta é boa e funciona. 



 

 
 

P.: A proposta do quê? 

Profa. F.: A proposta desse, é, é o construtivismo, não é? 

Profa. J.: É 

P.: Que é do "Ler e Escrever"? 

Profa. J.: Isso. 

Profa. F.: É. Mas, na prática, é, assim, acho que é planejado com um intuito e na prática tem muita 

gente na sala. Você agrupa por, por aqueles, é, você mistura o que já sabe um pouco com os que não 

sabe tanto pra eles trocarem. 

P.: A dificuldade você acha que tá nisso, né?  

Profa. J.: No numero de alunos. É uma das maiores, a que mais pega é o número de alunos. Porque, 

por exemplo... 

P.: É em todos os anos isso? 

Profa. J.: É, em todos os anos, mas você começa com a primeira série. A primeira atividade que eles 

têm, deve ter algumnpor aí, é um texto que eles lê, a criança, ela não está alfabética ainda. Só que é 

um conto de três páginas. Mesmo que você vá fazer a intervenção, como que você vai individualizar 

isso? Pra cada um? Você tá no terceiro, um já brigou, aí você tem que interromper, aí o outro perdeu 

o lápis, aí o outro já chorou porque quer ir no banheiro, então você acaba interrompendo muitas 

vezes. E aí, uma atividade que era pra você fazer em meia hora, você acaba trabalhando aquela 

mesma atividade uma semana pra poder atender à todos. E aí, aqueles que já foram atendidos, fica 

desestimulante. 

P.: E como que eles ficam? 

Profa. J.: Porque que é assim, você vai, geralmente, o que acontece, principalmente as primeiras 

séries, aquele que ele já entendeu, vai terminar mais rápido, aí ou ele vai querer mais coisas, ou ele 

vai partir pro, pra brincadeira. 

Profa. F.: É a mesma coisa que acontece comigo hoje, esses três alunos que eu grifei aí (se referindo 

aos nomes colocados na folha entregue à pesquisadora). Eu tenho que atender trinta e dois, mas eu 

tenho tres que tem dificuldade maior, então, o que eu faço? Primeiro eu faço uma proposta para os 

trinta dos vinte e nove, vinte oito, depois eu sento com os três, só que enquanto eu tô fazendo essa 

proposta, os outros, não tá significativo pra eles, eles não vão conseguir fazer aquilo. 

P.: E como eles ficam na sala? 

Profa. F.: Então, eles fazem de tudo que você imaginar. 

P.: Ah, é? Dá um exemplo. 

Profa. F.: Pra mim, eles fazem tudo, cantar pra atrapalhar, funk, levantar e ficar fazendo, sabe? 

Profa. J.: Então, sem querer, eu tô brincando com você, te dou um pedal, tira o lápis do outro. 



 

 
 

Profa. F.: Tirar a atenção do outro. 

P.: E o que acontece com os outros quando eles fazem isso? 

Profa. J.: Agita, né? Reclamam. 

Profa. F.: Algunsa agita, outros ficam nervosos, começam a querer também se envolver, daí a gente 

fica naquele impasse de perder mais tempo ainda. 

Profa. J.: Aí você termina essa explicação dos trinta, pra pegar aqueles que tem dificuldade, aí, já é 

intervalo ou quando você tá ali, eles já estão terminando aí a sala já começa também, aí, quer dizer, 

com um número muito grande de alunos, se perde muito em qualidade. 

P.: E se fizesse ao contrario, primeiro atender esses três ou quatro  

Profa. R.: Do mesmo jeito eles não param. 

P.: Quem não para? 

Profa. R.: As crianças, elas querem saber o que eles estão fazendo. 

Profa. J.: Ficam discriminados Se você começa por esses, eles se sentem discriminados. 

P.: Como? 

Profa. J.: Porque sempre tem um que vai falar assim: "Ah, a lá, Óh, tá fazendo isso porque é burro, 

porque não sabe ler." Criança é maldosa, gente. Então você tem que ocupar os outros pra você poder 

dar atençao pra essas 

P.: Aí não tem esse tipo de coisa. 

Profa. J.: Aí não tem porque aí eles ficam ocupados, aí você ainda consegue segurar, agora, se você 

fizer o contrário, oh, vem aqui que eu vou te explicar pra você primeiro e deixar os outros ansiosos. 

Profa. F.: O que eles propõe é o seguinte: a mesma atividade, vamos supor, eu tenho esses três aí, a 

mesma atividade que eu dou pros outros vinte oito, vinte nove, dá pra esses três. Só que de forma 

diferente. Que esses três consiga fazer, mas com a mesma atividade dos outros. Igual, por exemplo, 

às vezes, fala se você for dar a escrita de um anúncio pra aquele que é alfabético: "Ólha escreve uma 

musica conhecida, vai, é o sapo não lava o pé." Todos vão escrever. Pra esses três eu vou dar a 

mesma escrita só que de forma diferente, recorto palavrinhas, pra montar a música, já dou as 

palavras prontas e ele vão ter que formar alí, corto as sílabas e ele tem que achar pra montar as 

palavras. Eles acham. Mas, na prática, com trinta, quarenta, não tem como. Assim, começa isso, já 

terminou, já quer (S.I.), o outro tá, não consegue fazer ainda. 

P.: E é uma professora só na sala? 

Profa. F.: uma professora só. 

Profa. J.: Aí, por exemplo, você lembra do H, que era autista? 

P.: Você falou. 



 

 
 

Profa. J.: Eu tinha, o ano passado, o H., autista, eu tinha sete alunos com dificuldade que terminaram 

o ano em palavras e não em frases e os outros alunos que acompanhavam o nível de quarta série, 

com dificuldade, mas acompanhavam. E aí, eu corria atrás do H. que tava com a mão no lixo, eu 

dava assistência aos que estavam com dificuldade, explicava a atividade pra sala toda. Eu separava o 

trabalho que a gente tinha das meninas e conversava com as professoras. A gente tem que se 

desdobrar em muitos ao mesmo tempo. 

Profa. F.: E a criança, igual a gente conversou, a criança pra mim, tem todo tipo de (S.I.) na sala, tem 

que ter um outro tipo de trabalho: de psicólogo, fono, não sei o que, e a gente... 

P.: É que acaba demandando várias atividades alí pro professor, sem ser aquela exatamente que o 

professor está incumbido. 

Profa. J.: Exatamente 

P.: E essa questão de colocar pro reforço, ajuda? Que vocês acham? 

Profa. J.: Não, Ajuda porque assim, quando eles saem pro reforço, eles vão fazer atividades 

direcionada à dificuldades deles, e aí, não tem tanta vergonha porque, no meio do grupo, como ele 

está com o mesmo grupo desde primeira série (S.I.), acham que vão tirar sarro. Quando eles saem, já 

tem a oportunidade de se sentir mais seguro, atividade. Se o outro tá, ele já responde, Ah, você tá 

aqui porque você, a palavra "você é burro" Ah, mas você não tá aqui também? Na sala de aula, 

aqueles que tem muita dificuldade, tem aqueles que tem dificuldade e quer. Agora aquele outro que, 

não, ele não faz, porque ele se sente... Não é viável. 

P.: A turma, que ficou, quando sai os que vão pro reforço, como que fica? 

Profa. J.: Então, eles, acho que a gente vai direcionando, então eles ficam já, que saiu os outros, Ah, 

então vamos pegar essa atividade pra vocês, eles vão fazer a deles e vocês a de vocês, a gente não 

deixa muito assim, eles saberem o que acontece pra evitar mais... 

P.: Então, acaba funcionando mais, de uma melhor forma, a hora que faz essa divisão. 

A profa. L. sentou-se fora do círculo em que estavam todos, fazendo anotações. P. dirigiu-se à ela e 

diz: 

P.: L.? Tudo bem? 

Profa. L.: meneios afirmativos 

P.: Ia perguntar se você queria participar? 

Profa. L.: Meneios negativos. 

P.: Não? Então, tá bom. 

Profa. L. despediu-se e saiu da sala. 

P. continua a transmissão do vídeo. Fez uma pausa ao final da introdução das teorias de aquisiçao de 

linguagem faladas pela profa. Ana Paula atraves da vídeo aula e pergunta: 

P.: Só uma perguntinha. Vocês conhecem essas teorias? 



 

 
 

Profa. R.: Oi? 

P.: Vocês conhecem essas teorias? 

Profa. R.: Eu estudei na faculdade. 

Profa. F.: Eu também. 

Profa. J.: Meneios afirmativos 

Profa. A.: Meneios afirmativos 

P.: É? Lembram alguma coisa? Ou não? 

Profa. R. fez sinal com os ombros como "não sei" 

Profa. F. Fez sinal com os ombros como "não sei" 

Prof.a. A.: Meneios afirmativos 

P.: Então vamos retomar. 

Profa. J.: É que faz pouco tempo. 

Profa. R.:  (dirigiu-se à profa. A.) Fala você então, A. 

Profa. J.: Risos 

Profa. F.: Risos 

Profa. R.: Risos 

Profa. A.: Risos 

P.: Risos 

Profa. A.: Não lembro. 

(falas simultâneas) 

Profa. J.: Olha, A., sinceramente. 

Profa. A.: Oi. 

Profa. J.: Olha, vou fazer empeachman, heim? Você tá muito quietinha. (dirigiu-se para as outras 

professoras e disse:). Não parece aluno? 

P.: É, aluno que é assim? (risos) 

Profa. J.: Risos 

Profa. R.: Risos 

Profa. F.: Risos 



 

 
 

Profa. A.: Risos 

P.: Vamos lá 

P. continua a transmissão do vídeo. 

Falas simultâneas durante a transmissão do vídeo, onde a profa. Ana Paula fala de condicionamento 

operante. 

P.: Oi? Não entendi.  

Prof.a. R.: O Skinner fazia teste com ratinho, ia comer, dava um choque (fazendo demonstrações 

com as mãos), não podia (S.I.) que acendia a luz, aí que é assim que (S.I.) com as crianças. 

Profa. J.: Posso fazer? 

Profa. R.: Risos 

Profa. J.: Depois te falo. 

P.: Risos. Vocês falam isso pras crianças? 

Profa. F.: Risos. Ela tá perguntando se ela pode. 

Profa. J.: É um questionamento. Eu posso dar um (gesto do movimento do choque) no ratinho 

quando ele ia comer em hora errada, eu posso dar um choquinho no malandrinho? 

P.: Ahmmm. (risos)  Bom, não sei, o que vocês acham? 

Profa. F.: "Olha, se eu te ensinar como se escreve e você não conseguir eu Óh: (som e gestos  de 

choque)" (risos) 

P.: Dá um choque. 

Profa. R.: Olha o isqueiro aqui ó. 

Profa. J.: Olha pra mim, se não (som e gestos do choque). Vamos a porcentagem. Risos. A equação. 

P.: Vocês acham que essa maneira funcionaria? 

Profa. R.: Olha pra alguns, ainda funciona. 

Profa. F.: Risos 

Profa. R.: Infelizmente. É o docinho, sabe? Agrada a criança com um docinho. Uma figurinha. 

Profa. J.: Eles pedem. (dirigiu-se para P.) Olha vou te fazer inveja, olha o que eu acabei de ganhar, 

coisa linda, combina com a minha blusa. 

P.: É, to vendo. 

Profa. J.: Sou chique. 

Profa. R.: Me devolve. 



 

 
 

P.: Risos 

Profa. R.: É meu, P. 

P.: Ah, é seu? Entendi. (dirigiu para profa. J.) Então você não ganhou, você emprestou? (risos) 

P. Retoma a transmissão do vídeo. Professoras continuam conversando e param logo. 

Outra pausa no vídeo foi realizada logo após os exemplos dados pela profa. Ana Paula sobre reforço 

positivo. 

P.: Vamos lá. Vocês tem algum exemplo desse tipo de reforço que ela (profa. Ana Paula) falou? 

Profa. F..: Se a criança fazer você dá um agradinho? 

P.: É esse tipo de estímulo, né? Tem? 

Profa. F.: Ah, a gente tem mais em família, né? A gente vê é... 

P.: É? 

Prof.a. F.: Eu tenho em família. (risos) 

P.: É? Como que é na sua família? 

Profa. F.: Ah, se você fizer isso, você vai ganhar isso, até mais jovem, até jovem tem esse negócio. 

"Você tem que tirar notas boas nas provas, se você passar de ano, voce vai ganhar a viagem que você 

quer, voce vai ganhar um negócio". A minha mãe já falava assim pra mim: "se você não tirar nota 

dez, é sua obrigação tirar nota dez, você não faz nada, só estuda, então você tem que de empenhar 

pra tirar dez, se você não tirar nota dez", aí ela falava assim, que eu não ia ter nada com ela. 

P.: E o que que você achava disso? 

Profa. F.: Ah, eu me esforçava, né? Era um estímulo que ela me dava e eu procurava me esforçar pra 

tirar a nota que ela queria. 

P.: Você conseguia? 

Profa. F.: Às vezes não. 

P.: E quando não conseguia? 

Profa. F.: Aí era só bronca. (risos) 

Profa. J.: Risos 

Profa. R.: Risos 

Profa. A.: Risos 

P.: Risos 

Profa. F.: Mas tem muito isso, né? Aí no caso era a fala, né? Mas não só na fala, em tudo tem. 



 

 
 

Profa. J.: E nós vemos muito isso com os pais, por exemplo, a maioria são separados, aí se você 

chama a mãe aqui porque o filho tá dando trabalho alguma coisa: "olha aqui se você não melhorar eu 

vou te devolver pro teu pai" (profa imita a fala da mãe). "Vou te devolver pra tua mãe verdadeira". 

P.: Eles falam isso pra criança? 

Profa. J.: Falam. 

P.: Na frente de vocês? 

Profa. J.: É assim normalmente. 

Profa. F.: Eu acho horrível isso. 

Profa. J. e profa. F. falaram simultaneamente e profa. J. continuou. 

Profa. J.: Igual se fosse assim: "Ah, eu tenho um cachorrinho, tá me dando muito trabalho, eu vou 

devolver pro dono", horrível, o que tem isso de positivo pra criança? O pai então, quer dizer, deixou 

de ser pai passou, porque não mora mais junto, passou a ser um monstro. "Olha cuidado, heim, se 

você não se comportar eu vou te levar para o bicho papão do teu pai." (imitando a fala de uma mãe) 

P.: Hmmm 

Profa. J.: Ou se você não lavar a louça, não é? Eu acho isso horrível, pode falar (dirigiu-se para a 

profa. F.) 

Profa. F.: Não que, é na outra escola nós falamos até sobre isso aí outro dia, que a mãe tem que 

resolver, se ela fica com a criança, se ela tem a guarda da criança, "oh, isso é comigo não é com o 

seu pai, nem com não sei quem 

Profa. J.: Onde tá a autonomia? A autoridade? O respeito? O amor? Se você trata como se fosse um 

objeto. 

Profa. F.: Por isso que muitas vezes a gente queria fazer um trabalho diferente com as crianças, 

assim, não é diferente, que era mais adequado e muitas vezes elas não estão preparadas pra nada. 

Elas gostam do estímulo mesmo. 

P.: E na sala de aula, acontece esse tipo de estímulo? 

Profa. F.: Bom, eu num, num, eu costumo fazer o estímulo uma coisa assim. 

P.: Hum? 

Profa. F.: É o único que eu faço, eu falo assim: "se não", é, vamos supor, "querer que vocês se 

comportem, se vocês não se comportarem eu vou tirar uma coisa que vocês gostam". Às vezes eu tiro 

uma educação física, à vezes eu tiro.... Uma coisa ou outra. 

Profa. J. (fala antes da profa. F. terminar). Mas isso aí tem que medir, se a gente ficar ameaçando 

muito, perde o... 

P.: E, falando isso, o que que você..., qual a resposta disso? 

Profa. F.: A resposta é positiva 



 

 
 

P.: É? Funciona? 

Profa. F.: Igual, já aconteceu de ser negativa e eu tirei duas vezes uma coisa que eu ia fazer e no 

fim.... Porque se eu falo eu tenho que cumprir. 

Profa. J.: É. 

Profa. F.: E se eu não cumprir... 

P.: E fazendo, mesmo eles não fazendo e você fazendo o que você prometeu, o que que, qual foi a 

resposta aí? Disso? 

Profa. F.: Se eles fazem o que eu peço? 

P.: É, que nem, você falou que eles não fizeram umas duas vezes e você tirou umas duas coisas que 

eles gostavam, não foi? E qual foi a reposta. 

Profa. F.: Nossa, horrível. (risos). Aí que eu não fiz mais. 

P.: Por quê? 

Profa. F.: Eles, se acha? Aí é que eles querem descontar toda a raiva em mim. 

P.: Ah é? 

Profa. J.: É porque eles gostam de desafiar. Em casa, ou eles são muito largados, a mãe não tá nem 

aí, sai da escola e fica na rua até onze, meia noite. Eu já encontrei aluno de madrugada, três horas da 

manhã aí andando de bicicleta, quer dizer, com nove, dez anos? Meu filho jamais faria isso, mas, não 

é meu, então... Ou, qualquer coisa eles estão gritando ou descendo o cacete, então é... Aqui, eles 

gostam de "até onde eu posso ir" e eles desafiam, oh, "se você fizer isso, se você continuar batendo, 

você vai, sei lá, ficar dez minutos sem recreio." Ele continua,pra ver se realmente, aí a partir do 

momento que ele vê que você cumpre. Porque as mães prometem mundos e fundos, mas faz igual a 

mãe dela lá (apontou para a profa. F.), depois chega na hora tem dó e acaba... Né? Só que ela, graças 

a Deus...., mas a maioria não, não tão nem aí, eu sei que não vai acontecer nada mesmo. Então aqui é 

o único lugar que ele ainda estão seguindo regras, que tá sendo impondo limites também. Porque 

dentro da família? E pra sociedade, eles não estão preparados pra conviver em sociedade 

verdadeiramente, eles estão preparados pra conviver alí no meio deles, nessa, na região. 

Profa. F.: Eu acostumei fazer o contrário, tirar uma coisa que eles gostam e não dar uma coisa por 

eles ter feito 

Profa. J.: É. Ao contrário. 

Profa. F.: É... Às vezes até acontece pra estimular uma coisa, às vezes eu dou um problema de 

matemática lá, doidão, muito difícil. Aí eu falo: "olha vamos fazer um desafio, quem conseguir vai 

ganhar um prêmio, sei lá. Vamos ver, se for mais de um que conseguir eu sorteio entre os que 

conseguiram. Quem conseguir acertar." Conseguir chamar a atenção de alguma forma, tem 

momentos também que eu faço... 

Profa. R.: (começa a falar antes da profa. F. terminar). Eles perguntam. "Vamos fazer... O que que eu 

ganho em troca?" 



 

 
 

P.: Ah é, eles perguntam? 

Profa. R.: Conhecimento. "não professora, você quer que eu faça isso pra não me dar nada?" 

P.: Ah é? 

Profa. J.: Eles não tem aquela coisa assim: quero aprender pro meu amanhã, eu quero aprender 

porque é pra mim, eu quero aprender, não, eles não tem essa visão. 

P.: E é todo mundo? 

Profa. J.: 90%, 99% da sala. 

P.: É? 

Profa. J.: E eles querem porque em casa eles tem barganha, a mãe fala assim: "eu vou trabalhar, você 

lava a louça que eu te dou um jogo novo, vou trabalhar você arruma a casa que você ganha dez reais 

no fim de semana." Então, em casa é tudo muito barganha, então aqui eles querem barganha também: 

"eu te dou isso e você me dá o quê?" Tudo é troca. E é difícil eles entenderem as regras da escola, 

que não é, que a regra do mundo, da sociedade, não é aquela coisa da... 

Profa. F.: Eu procuro dentro do meu trabalho não se basear nisso, mas, às vezes, eu recorro. 

Profa. J.: Ah sim, a gente tenta todas as maneiras, né? 

Profa. F.: Porque tem momentos, tem horas do dia que você já tentou de tudo, você vai pra uma coisa 

que é tipo... (risos) É uma coisa é, sabe? Não tem o que fazer, você fala vou recorrer a isso. Oh, você 

não vai ter isso, você vai ter aquilo se você fizer isso. 

Profa. R.: Tanto negativo quanto positivo: "você fez? O que eu ganho em troca? O máximo que eu 

posso te dar é um ponto positivo, você quer o que? Presente? Dinheiro?" (risos) Só falta perguntar 

isso. (risos) 

P.: Mas se você perguntar pra ele: "o que que você quer?" Sai alguma coisa? 

(falas simultâneas) 

Prof.a. J.: Se perguntar... "paga uma cozinha pra mim" 

Profa. R.: Isso e verdade. 

P.: Você perguntou? 

Profa. J.: Não, eu não perguntei mas sabe porque que eu sei que é? 

P.: Ãh? 

Profa. J.: Porque, por exemplo, eu tenho habito de comprar o lanche aqui na escola, saio atrasada não 

trago, gente, é aluno da oitava série ao quarto ano: "paga uma coxinha pra mim?" 

Profa. R.: Aqui na frente. 



 

 
 

Profa. J.: "Paga um refrigerante pra mim?" Eu falo, gente, se eu for pagar pra um eu tenho que pagar 

pra todo mundo, aí, às vezes, por debaixo dos panos, aquele que eu sei que é mais carente, que tá 

com muita vontade, eu vou e dou. Você não consegue comprar um lanche porque eles vem eles 

acham, assim, "Ah, mas poxa, você não é minha amiga? Você não é... Você tem que pagar um 

lanche pra mim também, você tem dinheiro". Mas como que eu vou pagar lanche pra mil e cem 

crianças que é o que nós temos de manhã? 

P.: Mas será que, na sala de aula, seria isso que eles pediriam? Você acha assim? 

Profa. J.: Passeios, vídeo games, porque vai ter o passeio do aquário agora, eles tão assim: "aí pro, 

você não vai pagar pra mim? Minha mãe não tem dinheiro, paga pra mim, eu quero ir." 

P.: E aí, o que você fala? 

Profa. J.: Falo: "gente é injusto como é que eu vou pagar pra um, todos querem ir, começa a guardar, 

coloca o dinheiro no cofrinho lá, ajuda a vizinha, ganha cinqüenta centavos, vai guardando pra você 

também conseguirem ir. Ah, pro, então não vou. A senhora não vai pagar eu não vou." 

Profa. F.: Lá na sala eu costumo muito conversar com eles. 

P.: Conversar o quê? 

Profa. F.: Quando alguma coisa foge, ou acontece alguma coisa que eu não gostei, inadequado, 

costumo conversar. Quando é alguma coisa que vai valer, eu abro pro (S.I), converso, vejo o que 

cada um achou, o que a gente deve fazer com aquilo. Quando eu acho que não vai valer a pena com a 

sala, eu tipo, reservado com o aluno, procuro conversar com ele e a gente ter o nosso acordo ali. Eu 

procuro mais fazer isso do que esse negócio de recompensa. Mas, às vezes, quando você não tem 

mais o que fazer, quando todas as suas opções já... 

Profa. J.: É porque, dai desse coiso, como ela faz ali (se referindo ao exemplo da vídeo aula), eles 

veem como se fosse um concurso. Ah, vou fazer uma gincana matemática agora, pra eles é um 

concurso então eles querem uma premiação, daí tudo bem. Aí vale a pena, porque, né? Mas tudo 

você for premiar porque ... Virou a folha do caderno, porque eles querem. Se bobear, "Ah eu 

terminei a lição, não vou ganhar nada?" 

Profa. F.: Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo que ela fazia "aluno destaque". Ela tinha uma 

caixa, tipo bauzinho que tinha canetinha, tinha coisa e coisa com pluma com paetê, com tudo. Aí o 

aluno que se destacasse na semana ia ficar na sexta feira com aquela maleta, cheio das coisas, tinha 

até um negócio que ela colocava num crachá uma estrela, tipo um destaque. 

P.: hmmm. O que que você acha disso? 

Profa. F.: Então, eu acho que isso vai criar uma competiçao assim na sala, sendo que, hoje em dia, a 

gente não quer competição, a gente quer cooperação. 

P.: Hmmm 

Prospera. J.: Trabalho em equipe, né? 

Profa. F.: Aí, eu, sei lá, ou só vai trabalhar legal pra conseguir aquela estrelinha lá, e quando não 

tiver estrelinha na vida pra conseguir? Como que você vai fazer? 



 

 
 

Profa. R.: Prá eles o objetivo é só ganhar, mas a gente tem que criar que eles tenham um objetivo na 

vida. 

Profa. F.: É. 

Profa. R.: Que eles façam isso para o próprio conhecimento. 

Profa. F.: Eu tento colocar prá eles que eles já são... jovens já, não são crianças , entende? Eu tento 

colocar pra eles o que? Olha aonde vocês moram. Tudo é..., né? Contra. Vocês vão querer... 

continuar aqui. Vocês não tem ambição de querer, sei lá, sair, conhecer outros lugares. Conhecer até 

se (SI), que eles não conhecem. Aí a gente vai trabalhando assim, nesse sentido, fazer eles ampliar a 

cabeça deles. 

Profa. J.: Ela (apontou para a profa. R.) foi comigo no... na bienal do livro, quando eles chegaram em 

Santana, ali no Campo de Marte, que eles viram aqueles aviões: “Ãh, prooo...” (fez gestos de espanto 

representando a maneira dos alunos). (risos). Foi ou não foi? (se virou para a profa. R.) 

Profa. R.: Meneios afirmativos 

Profa. J. “A gente tá chegando no aeroporto, olha o avião.” Gente (risos), é aqui do lado de casa. Prá 

eles, por isso que eu falo, eles não estão preparados prá sociedade. Eles estão preparados pra viver 

aqui, no bairro, só nesse... 

P.: Mas, você viu que esse tipo de ação, da excursão, de ir, já traz um interesse, né? 

Profa. J.: Já. É, mas isso, acho que esse tipo de trabalho extra classe, fora da sala de aula é muito rico 

e muito importante. Acho que deveria até ter mais vezes. Principalmente pros nossos que já são 

adolescentes. Eles têm que ter oportunidade de conhecer outras coisas. Não só porque o lazer deles 

aqui é só a quadra. Tem outro? O que que tem aqui na região? Pra eles irem pra outra eles tem que 

pegar condução. Então o lazer deles é só quadra, escola no fim de semana e escola durante a semana. 

P.: Anhã. 

Profa. J.: Eles não conhecem outras coisas, eles não tem oportunidade, e mesmo pra achar, oh, eu 

não gostei disso aqui, oh, eu não gostei de café, você tem que experimentar pra saber como é que é, 

não é? Então acho que até porque se for esperar eles irem com a família, eles não vão. Eu tenho 

aluno, que mora ali do lado do Horto, gente, e ele não conhece o Horto Florestal, mas eles vão prá lá. 

Tá aqui embaixo, pra piscininha da mata que é um perigo, que é uma parte da Sabesp, é um... É 

horroroso, como se fosse essa sala, fundo e cheio de arame de coisa de construção embaixo, eles já 

largaram que era da Fazendinha, e eles vão tomar banho lá. Esse é o lazer deles. Então, quer dizer, 

eles teriam que ter mais essas, essa oportunidade de sair. 

Profa. F.: Então é funk na dois na três na quatro na cinco. 

Profa. J.: É e aí, à noite, durante o dia é isso e à noite, é funk nas favelas, o que que rola no funk das 

favelas? Coisa boa? E elas vão até o chão, menina de nove, dez anos, passa a noite toda no funk 

dançando. 

Profa. F.: Bebendo 



 

 
 

Profa. J.: Bebendo, experimentando tudo e mais um pouco e conta como se fosse uma coisa normal. 

Você ouve deles que todos eles já experimentaram cerveja, é normal 

Profa. R.: Outro dia chegou um aluno na minha sala com a boca queimada de tanto fumar narguile: 

“Óh, professora, minha boca toda queimada”. 

Profa. J.: Só que o narguile que eles fumam aqui não é o narguile original, das arábias, sei lá, ele não 

tem substância tóxica, né? Eles colocam maconha dentro, eles colocam pra disfarçar , prá não ficar o 

cheiro na mão e nem na boca pra mãe não perceber, mas eles estão se drogando. Essa, infelizmente, 

essa é a realidade deles. Então é difícil você trabalhar com uma realidade dessas com trinta e oito, 

trinta e nove alunos dentro da sala de aula. Ah, com alunos de inclusão junto, com alunos que estão 

alfabéticos, com outros que não estão alfabéticos, outros que a estima tá lá no chão. 

Profa. F.: E, ás vezes, o que a gente acredita ser legal, que a gente, sai da faculdade muitas vezes 

acreditando e pensando em fazer, a gente acaba não fazendo. Não porque nós somos, a. Porque... 

Profa. J. complementa: A realidade é diferente. Por exemplo o A. que foi embora hoje. Gente, o A. 

quando ele começou o ano, eu chamava ele: “A. vamos lá, vamos ler o alfabeto, mostra o A do A. 

pra mim. Ah, não sei, pro, sou muito burro, eu não sei eu não consigo.” Ele se declarando burro. 

Então quer dizer, aí você olha e fala assim: “e agora?” Como que eu vou, no meio de todos eles, 

pegar só esse duas, três horas? Então na teoria, claro, é tudo lindo, a gente tenta seguir toda a teoria. 

Só que na prática, quando você chega ali, no dia a dia, fala “opa, peraí.” Eu tenho que me adequar, 

porque se não, eu vou perder o que vai, eu vou perder o que não vai, e eu... ficar ali sem. Vou ficar 

rodando, rodando, sem sair do lugar. Esse é o grande... Esse é o grande desafio da educação. 

P.: Hmmm. 

Profa. J.: É você interagir com todos, é você conseguir intervir com todos sem deixar ninguém prá 

traz. 

P.: Mas acho que uma das coisas que vocês aí já levantaram, eu acho que tá um pouco isso mesmo, 

no número de alunos, né? Nessa... Nessa mistura um pouco. Que você vê, a hora que tira um 

pouquinho aqueles que precisam de uma atenção exclusiva, vai melhor tanto aquele que fica como 

aquele que sai. 

Profa. J.: Porque ali ele tem... 

Profa. F.: Sabe o que (SI) tava falando outro dia, não sei, acho que... Esse negócio de ser consultor, 

vamos reclassificar, reclassificar não, reorganizar as salas. Vamos pegar os dela (apontou para a 

profa. R.) que já estão escrevendo ótimo, com coerência o mesmo o dela (aponta para a profa. A.) 

vamos fazer uma sala, são dez daqui, vamos fazer uma que tá... vamos fazer outra, é excluir? Eu 

acho que não, acho que... 

Profa. J.: Acho que é dar oportunidade 

Profa. F.: É. Você vai trabalhar com iguais, você vai atender mais, eu acho. 

Profa. J.: Porque aí você não vai 

Profa. F.: Pela quantidade de alunos. Se eu tivesse quinze alunos na minha sala é claro que trabalhar 

com a classe misturada ia ser melhor, um iteragindo com outro, ia ser bem mais significativo, mas 



 

 
 

como eu tenho quarenta, não é viável, então o projeto não é viável. Porque aí se eu falasse alguma 

coisa lá, eu atendia todos, não só os três da frente. 

Profa. J.: Todos estariam necessitando do alfabeto? Então seria trinta necessitando, então você ia 

trabalhar com aqueles trinta. 

P.: Mas será que a gente teria que classificar dessa forma um aluno logo no início? 

Profa. J.: Se fosse, se continuasse esse número de alunos elevados sim. Porque logo no início, na 

primeira série, na primeira semana, já se sabe, você já tem diferença.  

Profa. F.: Que eu sou a favor da interação, acho que a criança aprende muito melhor. 

Profa. J.: Sim.  

P.: É porque, às vezes, até aquele que sabe mais pode ajudar o outro. 

Profa. J.: É. Então... 

Profa. F.: Até o que sabe menos, pode ajudar o que sabe mais com a experiência de vida dele. Só que 

o que eu to falando... 

P.: Só que, talvez, isso num grupo menor, funcionaria de uma melhor forma. 

Profa. J.: Com certeza 

P.: Não precisaria ficar todo mundo igual. Igual ninguém é. 

Profa. J.: É. 

Finalizamos a reunião.  

 

Data: 17/09/2012 

Objetivo: Exibir a segunda parte da 4ª aula: Teoria de aquisição da Linguagem I e abrir para o 

diálogo com os professores.  

Aspectos Teóricos da 4ª aula:  

 A questão norteadora desta aula é: “Como se adquire a linguagem?” Esta aula implica em 

discutir as diferentes vertentes teóricas que explicam como se adquire a linguagem oral e escrita. 

Os modelos teóricos são: Comportamentalismo, Inatismo, Construtivismo e o Interacionismo. 

Nesta aula será discutido o modelo Inatista. 

A prof. Ana Paula explica que o Inatismo, segundo um dos seus principais fundadores, 

Chomsky, N. A., a linguagem humana é considerada como algo inato ao sujeito. A criança passa de 

um estado de não falante para falante de um modo rápido sem o acontecimento de 

condicionamento operante, contradizendo a teoria Comportamentalista. A noção de aprendizado 

desta teoria é frágil porque existe uma noção de que a criança já tem uma competência lingüística, 

um dispositivo lingüístico adquirido geneticamente para desenvolver a fala e a escrita. Existem 

universais lingüísticos em todas as pessoas que são herdadas geneticamente. Nesta concepção, a 



 

 
 

criança não tem que agir para aprender. O pressuposto básico é a ideia da pré existência da 

competência lingüística que existe em todas as pessoas ao nascer. São vertentes deterministas 

porque pressupõe que se essa competência lingüística nasce com a criança, quando a criança 

apresenta problemas é porque nasceu com ela uma impossibilidade nesta programação genética e, 

portanto o prognóstico, a ideia de evolução nestes casos fica limitada e prejudicada. Dentre as 

propostas educacionais e de reabilitação com base na visão inatista destaca-se em oferecer à criança 

a oportunidade do desenvolvimento desta competência lingüística inata. Dentre as principais 

críticas feitas ao Inatismo destacam-se a idéia de um sujeito passivo, desconsiderando a relação 

entre pessoas, fatores sociais e educacionais que possam interferir na aquisição da linguagem. 

Discussões:  

P. inicia a transmissão da vídeo aula. 

O Ventilador da sala em que estávamos estava ligado, atrapalhando os participantes a ouvir o 

vídeo. Permaneceu ligado devido o clima quente do ambiente. 

Após a transmissão do vídeo P. perguntou às professoras se poderia desligar o ventilador devido o 

barulho, elas concordaram. 

P.: Onde é que desliga? 

Profa. R.: (apontou na direção da porta da sala) É aquele lá da porta professora P. (risos) 

P.: Qual que é? O do lado de lá? 

Profa. R.: É. 

P. desligou o ventilado e disse: 

P.: Nossa, que diferença. É assim na sala de aula? 

Profa. J.: Um pouco pior. Porque aí tem dois desses um pouquinho mais barulhento, mais as 

cadeiras caindo em cima, mais as portas batendo ao lado. 

P.: Hmm, e mais quantos alunos na sala? 

Profa. J.: Uns trinta e oito, trinta e seis. 

P.: Quietinhos? 

Profa. J.: Quietinhos, claro. 

Profa. R.: Bem quietinhos, professora (risos) 

Profa. J.: Ninguém faz bico assim oh (imitando um aluno que estavam comentando antes da 

discussão). Ela (apontou para profa. F.) sabe fazer direitinho (risos) 

P.: Risos 

Profa. J.: Tudo tranquilo. 

Profa. F.: É que hoje o L. dela (apontou para a profa. J.) ficou comigo, né. 



 

 
 

P.: Ãh? 

Profa. F. imita o aluno falando fazendo movimentos com o corpo, com a boca e fazendo uma voz 

grossa: "Prô, eu sento lá na frente". 

Profa. R.: Risos 

P.: Risos 

Profa. F.: Risos. É sempre assim, mas hoje foi mais (SI). 

Profa. R.: Risos 

Profa. F.: Risos 

P.: Quem que é esse L.? 

Profa. F.: Aluno dela (apontou para profa. J. rindo) 

Profa. R.: Da minha sala. (risos) 

P.: (dirigiu-se à profa. J.) Ah, é aluno seu. E porque que ficou na sala dela? 

Profa. J.: Porque ela foi pra diretoria de ensino na jornada de matemática. 

P.: Ah, tá. Aí junta a sala, é isso? 

Profa. J.: Não. É, seleciona os seis da sala que ganharam o campeonato interno da escola e vai pra 

diretoria e os que não ficam na sala dela não pode ter substituta porque ela tá em trabalho, então a 

gente fica, né, divide mesmo, ela vai embora aí fica meia dúzia para cada um. Aí eles fazem assim, 

aquela cara assim: “Eu não vou com voxê, tá. Eu não quero. Eu faço o que eu quero. Eu não te 

conheço, eu, eu não te conheço, eu não quero te conhecer.” (risos). “Não te gosto. E tenho raiva de 

quem te conhece. Tá me olhando por que?” (risos) 

P.: É? 

Profa. R.: Os alunos da sala dela quando foram pra minha sala. 

P.: Ãh? 

Profa. R.: (olhou para a profa. J.) Posso fazer? 

Profa. J.: Faz 

Profa. R.: (respirou fundo, cruzou os braços e fechou a cara). Risos 

Profa. J.: Eles não tem essa interação, né? Eles não sabem competir, eles tem muita dificuldade de 

competição. É... 

Profa. F. imita novamente o aluno L.: “O prô” 

Profa. R.: Risos 

(SI) 



 

 
 

Profa. R.: Imagina numa quinta série esse aluno com oito professores. Me fala.  

Profa. J.: Aí nesse ponto. 

P.: Quinta série, oito professores? Como assim? 

Profa. R.: Ele vai ter oito matérias. 

P.: Ah. 

Profa. J.: Ele vai pro sexto ano, quinta série, são oito disciplinas. 

P.: E o que que tem esse aluno? 

Profa. F.: Ah, infantil. Despreparado, né? 

Profa. J.: Imaturidade. Ele não tem laudo, mas ele é muito imaturo. 

P.: Hmmm. 

Profa. R.: Ele é muito bom em matemática. 

Profa. J.: É. Vai bem em matemática, mas sente dificuldade em português. 

P.: Hmmm. 

Profa. J.: Então ele tem um, a gente não sabe diagnosticar, né? Mas tem alguma coisa ali que ele... 

Eu não sei se é imaturidade, se é... Sei lá falta de vontade, responsabilidade. Tem vários. 

P.: Quantos anos ele tem? 

Profa. R.: Tem nove. 

P.: Nove anos, ele tá na quarta? 

Profa. J.: É. 

P.: E vocês estão com ele há quanto tempo? 

Profa. F.: Então. 

Profa. J.: Aluno da escola ele é desde a segunda série. 

P.: Desde a segunda, então tem dois anos? 

Profa. J.: É. E o que vocês percebem dele? 

Profa. R.: Eu to com ele há um mês, um mês e meio. Ele era da sala da V. A V. está de licença 

maternidade. 

P.: Mas não é a A. (apontou para a profa. A) que tava no lugar dela? 

Profa. A.: Não eu to no da M. 

Profa. R.: Eu tava no lugar da M. A M. voltou. 



 

 
 

P.: Ãh? 

Profa. R.: E aí eu fui pra sala da V. Aí a M. entrou de férias de novo, aí entrou ela (apontou para a 

profa. A.) 

P.: Ah, tá. 

Profa. R.: A minha sala era, quer dizer (SI) (risos). Daqui a pouco eu vou pra sua sala. (se dirigiu 

para a profa. A.) 

P.: Mas, você (se dirigiu à profa. R.) tinha sala antes da V.? 

Profa. A.: Ela tinha a da M.  

P.: Ah, a da M. 

Profa. A.: Aí a M. voltou, aí no mesmo período a V. teve a menina, né? 

Profa. R. (fala simultânea a da profa. A.) Maria que gosta de João que gosta... Risos. 

Profa. A.: Risos 

P.: Risos. 

P.: Ah. 

Profa. R.: Se quiser eu também faço bico professora. Risos 

P.: Ah é?  

P.: E esse L., então, você conheceu ele agora? 

Profa. R.: Sim. 

P.: Nessa turminha aí? 

Profa. R.: Conheci ele porque ele é primo do G. H.  que é da... 

Profa. A.: Da minha sala 

Profa. F.: Eu conheço ele, mas eu conheci mais hoje. 

Profa. R.: Risos 

Profa. F.: Risos 

Profa. J.: Risos 

Profa. A.: Risos 

Profa. F.: Eu tive mais contato com ele hoje.  

Profa. R.: Ele não quer fazer nada. 

Profa. A.: Mas ele é bom em matemática. (SI) não faz nada mesmo. 



 

 
 

Profa. R.: Qualquer coisinha ele já (fez gestos com os braços como se empurrasse algo). Calma L. 

Profa. J.: Essa imaturidade, essa agressividade pode ser indício de algum... Que a gente não tem 

especialização pra tá... Diagnosticando. 

P.: E o que vocês acham assim, que nem, se tivesse que... Porque esses comportamentos que vocês 

estão falando, vocês acham que não é vai...normal (fez gestos de aspas)  

Profa. J.: É, então porque assim, a criança até se irrita , briga, conversa, mas dentro do, uma certa 

normalidade infantil, agora quando começa uma coisa assim, se já querer socar porque eu tô te 

olhando aí já tá saindo dos padrões, né? 

P.: E isso acontece? 

Profa. R.: Não, eu vi uma vez, uns dois meses, eu vi umas duas vezes. 

P.: Ãh. 

Profa. R.: Mas é que ele não gosta que tirem sarro dele, aquelas coisas. 

P.: E tiram sarro dele? 

Profa. J.: Então a gente não sabe se é um problema familiar, se é um problema psicológico, se é 

alguma coisa de saúde. 

P.: Vocês conhecem a família dele? 

Profa. J.: Eu conheço. Porque, por exemplo, eu tô com um problema, hoje eu até fiquei mais tarde, 

que eu tô com um problema com uma aluna na sala. Ela era uma das melhores alunas, tá caindo no 

rendimento, mas por que? Porque ela não tira a cabeça de, da casa dela. O pai e a mãe tá brigando 

direto, tá se batendo na frente dela, puxou a faca... Isso interfere no...no adulto se vê uma cena 

dessa, você já vai ficar nervosa, vai ficar chateada, não vai ficar, com uma criança como fica isso? 

P.: Quem que é essa aluna? 

Profa. J.: J. V. Como que fica a cabeça de uma criança dessa? 

P.: Como que você sabe que isso está acontecendo? 

Profa. J.: Não, porque ela vem conversar, ela tem vergonha de conversar perto dos outros, ela 

espera uma oportunidade, um pedacinho do recreio, uma aula de educação física, só que ela tá 

chorando muito. Eu já tinha visto que o rendimento dela tava caindo, então como a gente sempre, 

todos nós sempre estamos conversando com eles, eles tem essa liberdade de expor o que eles 

sentem. 

P.: E quando expõe, como que fica? 

Profa. J.: Parece que, assim, a criança se sente mais aliviada, né? A gente dá uma orientação dentro 

do possível, né? Legal, tal. Mas é...  

P.: E aí, em relação ao rendimento, você observou isso no rendimento, né? 

Profa. J.: É. 



 

 
 

P.: Mesmo com essa conversa como que é, como que fica o rendimento dela? 

Profa. J.: O rendimento continua caindo por que? Porque ela não tem concentração, então, como 

uma criança que tá lá, pensando será que a minha mãe tá viva, será que não tá, será que ela matou 

meu pai, meu pai matou minha mãe, como que vai se concentrar pra fazer uma multiplicação?  

P.: Hmmmm. 

Profa. J.: Não tem como. Tanto que o aluno... Ela não falou na frente dos outros, mas você dá 

atividade, daqui a pouquinho, você vê que ela tá longe, ou ela começa a chorar e fala que é dor de 

cabeça para os outros não verem porque ela tem vergonha, mas, muda, mudou a rotina, então a 

gente não sabe se o caso dele é um caso de problema familiar. 

P.: O L., né? 

Profa. J.: É. Se é um caso de problema familiar porque ele não se abriu. A gente não tem como 

saber se a criança num, né? Problema familiar. Ou a família vem e procura ou eles mesmo relatam. 

A menos que seja assim: agressão. Como já teve caso aqui de aluno que vinha agredido muito 

gravemente pelos pais, pela mãe, pela madrasta. Vem com corte de faca, com mordida. Aí você vê, 

tem um hematoma, não tem por onde, né? Na sua conversa você já sabe onde... mas se não tem 

marcas, a marca no psicológico aí é bem mais complicado, né?  

P.: E mesmo ele não falando, vocês chegaram a ter algum contato com a família?  

Profa. R.: Então, às vezes que eu mando bilhete que ele tá fazendo bagunça em sala de aula, que ele 

não quer fazer lição, peço pra mãe tá assinando. Até hoje, nada. 

P.: Nada? 

Profa. R.: Eu reparo assim mesmo que ele vem, ele sai da cama e vem pra escola, não escova o 

dente, né? Não penteia o cabelo. Eu não sei... 

P.: Vem sozinho pra escola? 

Profa. R.: Sozinho. Eu não sei até que ponto a preocupação da família com ele, tem muitos irmãos, 

né?  

Profa. J.: A estrutura familiar, né? Parece que não, mas ela é a base aí. Mesmo que o pai saia cinco 

horas da manhã pra trabalhar e só cheguem à noite, a mãe no caso. Eles se, tem dez minutos de 

qualidade vale mais do que vinte e quatro horas e “to nem aí, você pode fazer o que você quiser” 

Neste momento, tocou o celular da profa. R e ela saiu da sala para atender a chamada.  

P.: E vocês tem reunião de classe? 

Profa. J.: Sim. Mas tem pais que nós não conhecemos ainda. 

P.: E a reunião é geral ou não, como que é? 

Profa. J.: É geral. 

P.: Todos os alunos. 



 

 
 

Profa. F.: Às vezes a gente convoca pais que a gente quer conversar só que... 

Profa. J.: Eles não vem. Dificilmente aqueles que são convocados vem. Em reunião de pais... 

Profa. F.: Normalmente, aqueles que tem mais problema os pais não vem. 

Profa. A.: Eles não vem. Os mais problemáticos não vem. 

Profa. J.: Não aparecem. Aí na reunião de pais aparecem aqueles pais que sempre estão aí no 

portão, que vem trazer que vem buscar todos os dias. 

P.: Ãh? 

Profa. J.: E aí se vem um ou outro que tem um problema a mais a gente depois chama em particular 

e conversa, mas os casos gritantes, não tem acompanhamento, não tem.  

P.: Eles não vem? Vocês chamam e eles não vem? 

Profa. J.: Não vem. 

Profa. A.: Não vem. 

Profa. F.: O meu muito assim, que é o mais difícil de lidar, agora até to indo bem com ele. Eu 

conheci a mãe esses dias atrás. 

Profa. R. volta para a sala de reunião. 

Profa. F. continua: De tanto eu chamar, chamar, chamar, chamar, aí acho que ela resolveu aparecer. 

Também ele teve um comportamento a mais aí fora da sala. 

P.: Quem que é esse aluno? 

Profa. F.: É o E.  

P.: E. 

Profa. F.: Aí a mãe dele apareceu. Aí até no meio da conversa ela tá com a guarda dele, ela não é a 

mãe dele.  

P.: Ah. 

Profa. F.: Que ela ia devolver, “já que tá dando tanto problema também, to dando pra adoção”. 

“Mas, acho que a senhora tem que insistir, se a senhora pegou ele, tá com ele há onze anos, agora 

vai devolver o menino?” 

P.: Ãh. 

Profa. J.: Pra você ver que eles não tem muita responsabilidade. Filho de dentro ou do coração eles 

não querem a responsabilidade. Ah, deu trabalho, devolvo, eu largo, abandono. 

Profa. F.: É o que eu falei pra ela: “to te chamando hoje aqui pra gente, juntas, procurar ajudar ele e 

não que eu quero que ele suma daqui. Se eu não tivesse nem aí pra ele, eu nem tinha chamado a 

senhora”. Conversei com ela, assim, tentei. 



 

 
 

P.: É, e ela? 

Profa. F.: Então, aí ela falou que ia conversar com ele tudo. Eu achei que assim, até que ele 

melhorou, mas ele fica muito assim: “pro, se eu fizer isso. Vamos supor, se eu deixar de fazer 

alguma bagunça, você escreve no meu caderno, parabéns, só pra minha mãe vê?” 

P.: Hmmm. 

Profa. F.: (risos) Sabe assim. 

P.: Ãh? 

Profa. F.: Aí depois, sei lá, eu eu dou uma proposta de uma atividade. (imita a fala do aluno) “se eu 

fizer isso daí, depois você escreve no caderno é... Continue assim”. Ele inventa lá: “ótimo, não sei 

que só pra minha mãe vê?” 

P.: E o que que você fala? 

Profa. F.: Aí eu converso com ele, mas é legal? Será que a sua mãe vai ver, será que isso é 

verdade? Eu converso com ele. Mas ele também não é de se abrir. Eu sei que ele tem problema 

com a mãe, com o pai. Mas ele não tem uma relação legal comigo assim. Assim, ele conversa, ele 

até num, não tem tanto enfrentamento, ele, de vez em quando, ele enfrenta, mas, mas ele não conta. 

P.: Mas, que nem, esse exemplo que você deu: “SE eu fizer tal coisa, você escreve parabéns?” 

Você chegou a falar: “Então tá bom, se você fizer eu escrevo”? 

Profa. F.: Pra ele? 

P.: É. 

Profa. F.: Não. Eu sempre questiono ele. Eu falo assim: “Eu vou escrever parabéns quando 

realmente achar que você tá melhorando, que não sei o que”. Eu já escrevi parabéns pra ele, até por 

um incentivo pra ver se ele melhorava. 

P.: Porque é assim, que nem, o fato de você ter chamado a mãe, foi pelo caderno também, 

escrevendo? Ou não? Um bilhetinho, ou não? 

Profa. F.: Ele... chamavam ele, porque estava ao ponto (risos) 

P.: Mas, assim, o processo que você fez pra chamar essa mãe, qual foi? 

Profa. J. se dirigiu à profa. F. e falou: Foi comunicação ou foi pelo caderno?  

Profa. F.: Ah, bilhete no caderno? 

P.: É. 

Profa. F.: Não. A última tentativa que ela veio, foi a A. que falou para uma tia dele falar pra ela que 

se ela não aparecesse, não entrava mais na escola. 

P.: E as outras tentativas, como foram? 

Profa. F.: Foi convocação. 



 

 
 

P.: Que? 

Profa. F.: Convocação.  

P.: É por escrito, é isso? 

Profa. F.: É. 

P.: A criança que leva? 

Profa. F.: Isso. Foi ligando, mas todos os telefones não... 

P.: Mas essa convocação, que que vai escrito? 

Profa. F.: Pra ela comparecer e tudo, não tem... 

P.: Diz o motivo? 

Profa. F.: É. Às vezes, tem lá, pra você especificar o motivo, tem lá, é... 

P.: Ãh? 

Profa. F.: tem brincadeiras na sala, não sei que... 

Profa. J.: Agressividade. 

P.: Hmmm. E você chegou a marcar alguma coisa? 

Profa. F.: NO caso do E., eu acho que eu não marquei nada não, eu só pedi pra ela vir, escrevi 

embaixo uma observação: “se a senhora não puder vir, me ligue pra gente conversar.” 

P.: Hmmm. 

Profa. F.: Porque o caso dele não é assim: isso ou aquilo, tinha que sentar e conversar com ele pra 

ver o que que é. 

Profa. J.: É um montante. 

P.: O que que tá acontecendo? 

Profa. F.: Então, agora ele tá até bem, assim... 

P.: Anhã. 

Profa. F.: Desde o início até agora... Até que outro dia aqui ele me surpreendeu, deu uma briga com 

um menino aqui nessa sala aqui. 

Profa. A.: Ah é. 

P.: Ãh? 

Profa. F.: Tipo brava, tirou sangue. 

Profa. A.: Tirou sangue. 



 

 
 

P.: Ãh? 

Profa. F.: Mas, ele tava, ele tá indo bem, assim, no geral dele, desde o início do ano que eu tive 

tantos problemas com ele, tá indo bem, teve uma melhora. E eu senti que foi depois que eu falei 

com a mãe,  a mãe fez um novo contrato com ele. 

P.: Hmm. 

Profa. F.: Eu sei que em outubro é aniversário dele e ele tá falando direto: “pro, em outubro é meu 

aniversário, você vai me dar presente?” “Te dou um pirulito” 

P.: Risos 

Profa. F.: “Ah, mas que pirulito?” “Sabe aqueles da Chiquinha? Aí eu posso te dar um pirulito” 

“Ah, mas eu quero um celular”. 

P.: Risos 

Profa. F.: Aí ficou conversando, então assim, ele tá se aproximando ali... 

P.: E me dá um exemplo só de algum problema que ele apresentava. 

Profa. F.: Subiu na caixa da’água, fez cena, disse que ia se jogar, não sei o que. 

P.: Ah é? No meio da aula? 

Profa. F.: É... Porque a gente teve um problema na sala, eu falei assim: “é o seguinte, nós vamos 

pro pátio, quem tá dando problema aqui na sala não vai participar da brincadeira”. A gente ia fazer 

uma brincadeira lá no pátio. 

P.: Anhã. 

Profa. F.: Ele fez de tudo: jogou estojo, fez tudo, aí eu falei: “então, você não vai participar, vai 

sentar aí, ficar perto de mim sentado.” Aí ele disse: “eu vou subir que nem o homem aranha”. Foi e 

subiu lá em cima. 

P.: E aí? 

Profa. F.: Na primeira semana que eu tava conhecendo eles. Aí depois, uma coisa atrás da outra, 

quebrou todos os lixos do banheiro. 

Profa. R.: Não foi ele que quebrou o vidro também? 

Profa. F.: Arrancou o vidro da janela. 

P. se dirigiu à profa. R.: Ah, foi aquele caso que você falou. 

Profa. F.: Ele faz de tudo. Eu, assim, eu acho que é pra chamar atenção. Só que ele... Eu não sei 

explicar, é... eu não sei se foi logo que eu também (SI)  Eu não sabia lidar com ele, que ele já era já 

muito assim explosivo. Do nada, que nem a gente tá conversando aqui, imagina, a gente tá 

conversando todo mundo com você, de repente, do nada eu surto assim, levanto, começo a jogar 

tinta assim. 



 

 
 

P.: Ele fazia isso? 

Profa. F.: Do nada assim. 

P.: Do nada? 

Profa. F.: Dá um instalo nele, ele muda totalmente a figura. Aí ele começa a a mexer com um, 

mexer com outro. 

P.: Hmmm. 

Profa. F.: Vai na lousa e escreve coisa assim em cima do que eu escrevi sei lá. Fui conversando 

com ele, com paciência. 

P.: E o que que você conversava com ele assim? Dá um exemplo de algum... 

Profa. F.: Às vezes eu saio lá fora e falo: “O E. o que que tá acontecendo? Quero trabalhar. Tô aqui 

pra ajudar vocês, porque que você tá fazendo assim comigo? Você tá me enfrentando. Por que, o 

que que você quer da pro?”Ah, aí ele chegava assim, e agora, do nada, assim, com um conflito ele 

olha pra minha cara. A J. mesmo vê, quando a gente dá bronca nele, ele olha assim... 

Profa. J.: Ele faz assim oh (fez gestos com o rosto, olhando para cima) 

Profa. F.: Ele canta. 

P.: Sem olhar para a sua cara assim. 

Profa. J.: Ele olha pra qualquer ponto fixo, fica assim, aí você tá falando, ou ele não responde nada. 

Aí ele vê que você cansou ele fica: “lá lá lá”. Dá uma vontade desse “lá lá lá” (risos e gestos de 

força com os braços). 

P.: E o que você sentiu que surtiu algum efeito foi depois da conversa com a mãe? 

Profa. F.: Foi daí que eu senti, porque ó, eu já conversei, e eu sou paciente, heim? Eu já conversei, 

eu já conversei, já descontrolei, já gritei, já... “oh, não vai fazer isso”, de castigo vai: “não vai fazer 

isso”. De todas as formas. 

Profa. J.: As regras, né? Os combinados ele não consegue. Então de todas as formas, eu já vi que 

ela já tentou. Só que, quer dizer, é outro caso, o dele aqui, a gente vê com mais facilidade , mas ele 

não é maldoso... 

P.: Quem? 

Profa. J.: O L. ele faz, mas não é na maldade, ele faz parece que, sei lá. Desliga um lado e liga o 

outro. 

Profa. F.: Mas aí, por exemplo, o L., eu não conheço ele direito, mas por exemplo, o L. deve ser 

assim: “bati na A. ela vai me revidar, ela vai me responder” Deve ser assim com o L. 

Profa. J.: Isso. 

Profa. F.: O E. não. Ninguém fez nada com ele, nem chegou a olhar pra ele, mas ele vai mexer com 

você até te descontrolar. 



 

 
 

Profa. J.: O E., sinceramente, eu não sei se o problema do E? é chamar a atenção, carência absurda. 

Ele quer, ele precisa, ele me olha, me olha, me olha, só eu existo, na hora da noite não sou mais 

nada. Eu não sei se é algum problema de bipolar, agora tá bom, daqui alguns segundos nada serve, 

e ele dá uns... 

Profa. F.: A mãe me contou que a mãe dele mesmo de vez em quando aparece, promete mundos e 

fundos e desaparece. 

P.: Mas ela tem alguma relação com a mãe dele adotiva? 

Profa. F.: Ah, deve ser, eu não sei se tem alguma relação, eu acho que é só de vez em quando ela 

vai lá. 

P.: E essa mãe deixa ela ir lá? 

Profa. F.: Deixa, ela falou que ela vai lá, promete um monte de coisa prá ele. 

P.: E como ele fica? 

Profa. J.: Ele chora. 

Profa. F.: Eu acho que deve de chorar, e deve também... 

Profa. J.: Ou ele fica, ou ele quer chamar a atenção porque minha mãe promete mundos e fundos e 

agora pode esquecer porque ela nem deve lembrar que eu existo. Ou ele tem alguma coisa, tipo 

assim, bipolar que hora tá bom, hora "por que que você tá me olhando?" Ou ele tem crise de 

abstinência. 

P.: Como crise de abstinência? 

Profa. J.: Crise de abstinência de que ele (SI) Normal gente, se ele fala assim "agora eu vou subir 

em cima da caixa d'água". Não tem quem segure, ele tem uma força, ele tem uma coisa. 

P.: Ele tem quantos anos? 

Profa. J.: Onze. 

Profa. F.: Óh, outro dia ele apareceu com a mão toda assim, aqui, esses dedos todo suado saindo 

sangue, todo machucado. Eu falei "que que é isso?" E ele não tinha essas conversas comigo e ele tá 

tendo agora, maior intimidade comigo. 

P.: Anhã 

Profa. F.: E também ele não queria sentar perto de mim. 

P.: Ãh. 

Profa. F.: Eu sempre tentei pôr ele perto de mim, pra chamar ele, ele sempre foi rebelde, tudo o que 

eu falava assim: "você vai fazer isso?" Fazia tudo (SI) mas agora ele tá chegando, então agora ele 

senta perto de mim. Aí de vez em quando eu faço uma brincadeira com ele, ele participa, ele 

também brinca. 

P.: Hmmm. 



 

 
 

Profa. F.: Mas, assim, aí ele machucou e eu perguntei: "que isso na sua mão?" "Nossa professora 

você não sabe o que aconteceu, eu apareci com um celular lá em casa, meu irmão pegou um pedaço 

de madeira mas deu tanto nas minhas mãos, tanto que machucou tudo." "Mas você apareceu com 

um celular?" "Ah, acho que alguém roubou e falou que fui eu que roubei." Aí olhei pra cara dele, e 

ele mente, o E. também mente. Por exemplo, ele pega esse caderno e põe aqui, você viu, óh, aí 

você fala: "O F. por que você colocou o caderno aqui? Você tá ficando louca, eu não pus esse 

caderno aí, é doida?" 

Profa. J.: O caso dele é serio. É um caso mais assim minuciosa porque ele é dissimulado, ele 

segura. Se você pegar, vai, o caderno, qualquer coisa assim, ele segura que não foi ele, não foi ele, 

não foi ele e ele vai até o último minuto. Ele tá morrendo e "não fui eu". 

Profa. F.: Eu falei pra mãe levar na psicóloga, disse que já levou, mas a psicóloga falou que ele não 

tem nada. Eu acho que ele não tem nada desses problemas psicológicos, eu acho assim, pode ser 

que a psicóloga conversa e tira dele os sentimentos dele, entendeu? Quanto à mãe, quanto ao pai, 

quanto essa mãe dele que parece que ele tem um carinho muito grande. Toda vez que é a mãe é 

outro assunto, entendeu? 

P.: Ele chama as duas de mãe? 

Profa. F.: Não ele fala, ele mesmo, pra mim, ele só fala dessa mãe. 

P.: Que é a quem vive com ele? 

Profa. F.: (meneios afirmativo) Oh, a mãe dele veio outro dia e contou que ele já está metido com 

tráfico. 

P.: Você já perguntou isso prá ele? Já conversou? 

Profa. F.: Ainda não porque agora que ele tá chegando. Então eu tenho medo também de assustar 

ele. 

Entrou uma abelha na sala de reuniões e causou alvoroço entre os participantes. 

Profa. J.: Então, prá ele é um caso que tinha que ter mais tempo. Tinha que ter mais tempo para 

poder diagnosticar para poder ajudá-lo. 

Profa. F.: Ele tem o domínio sobre a sala, sobre os colegas. 

P.: Que ele faz pra mostrar esse domínio? 

Profa. F.: O que ele fala pra eles fazer eles fazem. No dia que ele foi na feira do livro, nossa... 

P.: Ãh? 

Profa. F.: Parecia um artista da TV. 

Profa. J.: Se ele fala assim: " Ninguém aqui vai conversar com a L. hoje, acabou, até a melhor 

amiga dela não conversa. 

P.: Nossa que poder. 



 

 
 

Profa. J. Ele tem uma liderança assim, eu falo gente, assim ele chega à presidência. 

Profa. F.: Não, o que acontece. Ele faz comigo... 

Profa. J.: Não sei se ele tem medo, tem um poder, que todo mundo tenta tirar, mas ninguém segura, 

não sei o que acontece, o que ele falou é lei. 

P.: Você já perguntou pras outras crianças? 

Entrou uma aluna na sala de reunião. 

Profa. J.: Olha que menina mais linda, vem aqui, vem aqui. 

P.: (dirigiu-se à menina) Como que é seu nome? 

Profa. J.: Fala seu nome. 

L.: L. 

Profa. J: L. Você gostou da experiência. 

L.: (meneios afirmativo) 

Profa. J.: Foi legal, não foi? Agora tem mais continua estudando. Verdade, foi difícil, L.? 

L.: (meneios afirmativo) 

Profa. J.: É cansativo, é muita coisa. 

Profa. R.: É um atrás do outro. 

P.: O que que é? 

Profa. J.: Jornada de matemática. 

P.: Ah, tá. 

Profa. J.: Lá, por exemplo, eles dão uma linha de exercício pra eles resolverem de cálculo mental, o 

tempo pra fazer a conta é 30 segundos pra resolver. Vai lá L. Parabéns, viu? 

P.: Tchau. 

Profa. J.: Tchau. 

P.: Então, voltando um pouquinho o assunto do E. E você já observaram como que ele faz isso de 

falar pros outros alunos o que que eles tem que fazer? Vocês já observaram? 

Profa. J.: O que eu observei é com muita naturalidade. 

P.: Ah, é? 

Profa. J.: É com muito assim com muito mimo, parece assim que ele é o presidente que está 

discursando assim: "amanhã, senhores, não teremos energia elétrica, obrigada." Acabou. Não é uma 

coisa assim, que ele se altera, que ele se irrita. 



 

 
 

Profa. F.: Eu achei assim, ele mais, achei ele humano assim, eu até falo assim... 

Profa. J.: Se surpreendeu. 

Profa. F.: Não, e porque é assim, eu fico procurando coisas nele. Até falo pras meninas, eu não 

acho ele mais criança assim, né?  

P.: Hmm? 

Profa. F.: Eu acho ele mais assim, que nem, tem um menino que senta junto com ele agora na sala, 

chama K., um amorzinho, sabe? Muito sossegado. É amigo dele. Assim a sala toda é ao redor dele, 

teve um menino ontem que (fez gestos com os braços, representando briga) mas gosta dele 

também. E então, esse K. tá sentado e aí ele pega, faz um risco de caneta na, não sei, pegou, virou e 

pá, deu um soco. E o K. chorou, invés do K. revidar ele chorou. Eu falei assim: "nossa, que atitude 

é essa? Que isso?" Falei, falei e ele só ouvindo. Falei assim: "Que que o K. fez pra você?" "Ah..." 

"Mas, E. isso, isso". Falou, tá, passaram cinco segundos e muito muito tempo depois o K. ainda de 

cabeça baixa, assim, chateado, nervoso. Aí ele foi e pediu desculpa. Do jeito dele. Eu tava fazendo 

outras coisas, falando com outras pessoas e aí, tô o tempo todo ligada nele, porque um minuto que 

eu desligo dele, já... O K. aceitou, assim. Levantou, demorou um pouquinho, mas já levantou, já 

abriu o caderno de novo. 

P.: Mas, tá vendo, acho que é interessante ver como vocês mesmo foram encontrando caminhos. E 

esses caminhos podem não surtir efeito hoje, mas ele vai a longo prazo. Como você (se referindo à 

profa. F.) falou, quantas vezes você pediu e não veio, aí veio, você já está conseguindo observar 

muitas coisas diferentes, é ou não é? Conversar com você. Nisso você já está começando a observar 

coisas diferentes em relaçao ao E. Então, acho que vocês mesmo conseguiram encontrar alguns 

caminhos, né? E acho que o importante é olhar isso. Que efeito que dá, que não dá, as perguntas. 

Mesmo que não falem, você já conhece um pouco da história dele. Talvez, aos pouquinhos, às 

vezes, perguntando, "às vezes eu acho que...". Falar um pouquinho da conversa que você teve com 

a mãe dele, se ele gostaria de saber como que foi. Sabe, a gente vai abrindo alguns caminhos com a 

criança. "Gostaria de saber o que ela contou?" Se quer, quer, fala, se não quer, não quer. Se você 

fala, ela me contou isso, isso e isso, que que você acha? Porque a gente faz a nossa interpretação, 

mas é importante abrir pra ver o que que é. Às vezes a gente pode achar mil coisas. 

Profa. J.: É, então, porque, por exemplo 

P.: E, às vezes, nenhuma dessas mil é que está acontecendo com a criança. 

Profa. J.: Por exemplo, o ano passado, a gente tinha o I. Ele começou a ter uma agressividade fora 

do normal, ele gritava, ele cantava, mandava todo mundo tomar naquele lugar, a R., o inspetor de 

alunos, era assim, festa. 

P.: Quantos anos ele tinha? 

Profa. J.: Ele tinha uns doze. 

P.: Doze. Quarta série? 

Profa. J.: É. Aí, eu estava assim, conversando com I. e ninguém mal podia olhar pra ele que... Era... 

E aí, chamei a mãe, a mãe não veio a primeira, quando chegou quase no final do ano a mulher 

apareceu. Eu falei, "mãe a gente vai ter que descobrir o que tá acontecendo, porque se você diz que 



 

 
 

você é presente. Aqui na escola ele não é contrariado, não é maltratado, só que eu não tenho mais 

como ficar com o gênio do teu filho". Porque é verdade, gente, era a mãe todo dia, me deixando 

louca, reclamando " Ah, o I. machucou meu filho". E machucava mesmo. 

Profa. F.: No começo do ano muitos alunos vieram reclamar. 

Profa. J.: Eu não tinha mais argumento pra falar porque hoje o aluno chega apanhado, amanhã 

chega de novo, e a professora lá do lado, dava a impressão que eu não tava fazendo nada. 

P.: E eles fazem isso aonde? 

Profa. J.: Ele, em todo lugar. Ele, era tanto que era dentro da sala, no recreio, dentro do banheiro. 

Em qualquer lugar assim... Por isso que eu falei a gente tem que... Aí a mãe foi procurar saber, tal. 

Aí ele vinha um dia, faltava o outro. "Mãe, ele tá faltando". "Não, ele sai todo dia pra ir na escola e 

chega no mesmo horário." Eu falei: "não, peraí, então eu tô mentindo, tô doida? "não, professora". 

"Ele não vem, você procura saber na vizinhança." Sabe o que ele tava fazendo? Ele estava 

cabulando aula e ficava na roda alí no Sem Terra fumando narguile porque ele achava que narguile 

era natural. Aí a mãe pegou ele fumando narguile e aí ele foi, diz que tem sabor de menta, laranja, 

não sei o que, só que eles colocavam pedra junto, maconha ou crack. Então ele tava faltando, 

porque ele chegava aqui não tinha, ele tava acostumado que naquele horário ele saía para fumar o 

narguile dele. Aí se transformava numa coisa. E eu tinha umas mães que não podia nem olhar. Não 

que seja esse o caso do E. Mas, é difícil pra gente diagnosticar . 

Profa. F.: Isso que eu ia falar. Eu mesmo... 

A abelha entrou novamente na sala e causou alvoroço entre os participantes. Ligamos o ventilador 

para espantá-la. 

Profa. F.: Então, aí com a mãe dele. Eu também falei que ele tava faltando demais. 

P.: A mãe de quem? 

Profa. F.: Do E. 

P.: do E. Ãh. 

Prof.a. F.: Aí ela falou assim que ela não tem como vê porque, prá ela, ele tá vindo. Só que ela sai 

pra trabalhar antes, ela acorda ele e sai pra trabalhar. 

Profa. J.: No ano passado era à tarde. E essa mãe chegava onze horas da noite do serviço. Ele saía 

daqui as cinco, quando vinha pra escola, saía daqui às cinco e ficava até dez e meia na rua fazendo 

o que? Aí quando ela chegava ela não sabia, depois a mãe dele explicou que aí foi procurar saber, 

foi ao médico, ele ia dormir. Porque dormindo ela não percebia pelos olhos, não percebia o efeito. 

Profa. F.: Eu, eu não sei. 

P.: Mas, peraí, esse é o mesmo? 

Profa. J.: Não. O outro. 

P.: Ah, você tá falando do I? 



 

 
 

Profa. J.: É. 

Profa. F.: Eu não sei muito identificar, é, se o aluno tá ou não tá. Assim, eu acho que num... 

Ainda... Eu não sei se ele usa ou já usou, mas acho que ele... Não é o caso, não sei. 

Profa. J.: É difícil da gente diagnosticar. 

Profa. F.: Eu acho. 

Profa. J.: Eu acho que também não. 

P.: Não é o caso do que? 

Profa. F.: De ser usuário de droga. 

P.: Ah, tá. 

Profa. F.: Eu tenho um aluno que eu até suspeito, mas ele eu acho que não é o caso, não sei. Não 

posso afirmar. 

Profa. J.: É que a gente tem que olhar todas as hipóteses, né? Quando a gente não sabe tem que 

investigas todos os... 

P.: Aí é que é com as hipóteses que é importante investigar, é ir complementando, perguntando, 

porque é aí que você vai trazendo na fala da própria criança. 

Prof.a. F.: É que como ele era muito agressivo assim, corrido, de... Ele não me dá abertura. Então 

eu também fiquei meio assim com ele. Não vou mexer com o... Com a abelha lá. 

Prof.a. J.: No vespeiro. 

P.: É. 

Profa. F.: Se não vai... Então, pra mim era mais cômodo ele tá lá no cantinho dele do que eu ir lá 

buscar, se não na sala, podia ter muito mais problemas. 

P.: Não podia vir. Anhã. 

Profa. F.: Então, eu fiquei na minha e ele ficou na dele. Então agora que ele está Se abrindo, eu tô 

com medo de assustar ele de novo e ele... Outro dia mesmo a J. tava na porta na brincadeira e falou 

"Ah, e a namorada, não sei o que?". Ele chegou pra brincadeira. Ele não é disso. 

Profa. J.: Eu sempre ia lá, brincava com todos, ele sempre ficava excluído. 

(falas simultâneas) 

Profa. F.: É, ele sempre ficava de lado. Ele pode até ficar falando alguma coisa. 

Profa. J.: Você sempre brinca, pula, mas ele nunca se envolvia. 

Profa. F.: E isso chegou nele, até puxei, falei uma coisinha mexendo com ele, e ele riu, é porque eu 

tô indo devagar. 



 

 
 

P.: Mas, acho que é esse o caminho mesmo. Você ir abrindo, e o abrindo é isso, é porque "Ah, tô te 

percebendo assim, assim, assado, o que que é? Ah, eu acho que pode ser isso, eu acho que pode ser 

aquilo, tô certa ou tô errada?" 

Profa. F.: Tem situações que a gente não sabe lidar. 

P.: Me fala uma que você não sabe lidar. Me dá um exemplo. 

Profa. F.: Ah... É... A gente tem assim, não uma autoridade, a gente tem um respeito dos alunos, 

por exemplo, o E. não tem muito respeito comigo, agora ele tá tendo mais. Quando a gente tava no 

auge da nossa crise. 

P.: Anhã. 

Profa. F.: Então, se ele me dá uma resposta perante a sala. Eu acho que eu tenho que tá... Tendo um 

enfrentamento com ele, e... Eu não posso perder meu respeito perante os outros por isso. Então já 

que é assim, também vou responder. 

P.: Ãh? 

Profa. F. Então eu fico engatinhando, eu tava engatinhando com ele, agora eu já tô caminhando 

junto com ele. 

P.: Mas, qual que foi a situação, não entendi direito. 

Profa. F.: De ter que responder. 

P.: Responder como? 

Profa. F.: Ah... Às vezes eu falo alguma coisa pra ele, igual, por exemplo, de um lugar "Óh, você 

vai sentar aqui." "Eu não vou sentar aí não, vou sentar onde eu quiser, eu não quero sentar aí." 

P.: E aí, o que você fala?  

Profa. F.: Então, aí eu vou na conversa, eu não sou de explodir. Pra eu explodir é depois de muito 

tempo. Aí eu vou na conversa, vou na conveersa, só que ele não me respeitava de jeito nenhum. 

P.: E por que que você queria que ele sentasse em determinado local? 

Profa. F.: Eu, é... Como ele tem dificuldade de aprendizagem eu queria chamar ele mais pra perto 

de mim pra eu dar mais atenção alí pra aquele grupinho que está mais perto de mim. 

P.: Você disse isso pra ele? 

Profa. F.: Então, eu tentei... Igual no reforço mesmo, se bloqueou, ele não queria ir. 

P.: Ele não queria ir? 

Profa. F.: É. Eu falei "vai, vai um dia. Vai lá e vê, você vai gostar, lá é diferente." Aí foi, aí agora 

vai. 

P.: Hmm. É porque acho que pensar um pouco nessa... Aonde tá, até aonde vai o seu e até aonde 

vai o do outro... Esse exemplo que você tá dando, é... Ah, você pede pra ele sentar e ele não quer. 



 

 
 

Então, é como se ele estivesse te desrespeitando, não está fazendo o que você quer. Mas, vamos 

supor, se na hora você fala: "olha E., tô te chamando pra você sentar aqui porque eu acho que você 

precisa de uma atenção maior para que você consiga aprender o que eu estou te passando." "Ah, 

mas eu não vou." "Ah, então você não quer? Então tá." Que aí é responsabilidade dele. Ele não tá 

querendo, não é sua porque não conseguiu trazer, você chamou. Aí acho que vai um pouco do... 

Até onde é responsabilidade do professor, até onde é a responsabilidade do aluno. Quantos anos ele 

tem? 

Profa. F.: Onze. 

P.: Já tem responsabilidade, até o bem pequenininho. E realmente, como você falou: " como é que 

eu vou debater, como é que eu vou..." Aí você perde a autoridade. Aí é que pega naquilo que... 

Sabe... É... Sabe quando "desmonta" o outro, você desmonta o outro, é aí que ele ganha força. A 

hora que você devolve pra ele a responsabilidade dele, aí não tem força sobre você. Entende a 

diferença? 

Profa. F.: (meneios afirmativos) 

P.: Aí numa próxima, chama novamente, como foi no reforço. Não foi uma insistência até que 

agora ele vai? 

Profa. F.: (meneios afirmativos) 

P.: Você mesmo vão dizendo de alguma maneira as situações que vocês fazem, fazem e uma hora 

vai. É esse o caminho mesmo. É um jeito que.... Tem coisas que a gente não faz pelo outro e não 

faz o outro fazer aquilo que a gente quer que ele faça...(risos). Não é? Não vai. Vocês devem 

encontrar muito isso no caminho, eu na clínica também vejo, lá no Projeto a gente vê. 

Profa. A.: A R. sempre fala a gente toma a responsabilidade da gente, mas tem que devolver a 

responsabilidade pra eles. 

P.: É. (dirigiu-se à profa. A.) A gente não tava falando dos relatórios, das coisas que aconteciam 

nas reuniões, pontos negativos, pontos positivos  e assim, tanto os positivos quanto os negativos é 

da responsabilidade de todo mundo que tá lá. Não é de quem coordena. 

Profa. F.: Eu tava falando pra ela (dirigiu a palavra à profa. A. Que chegou no meio da reunião) do 

E., né? A mãe dele veio, aí não sei que momento ali ele mudou comigo, ele tá mais próximo à mim 

assim, de alguma forma. 

P.: Você não sabe que momento? Que foi? 

Profa. F.: Então, não sei, aí de alguma forma, eu tô também me abrindo de novo pra ele, porque eu 

tava... 

A abelha entrou novamente na sala e causou alvoroço entre os participantes. 

Profa. F.: Mas, a A. é quem mais ... (SI) 

P.: Mas isso que é importante também F., você também começou a perceber que havia uma 

resistência em você também. Assim, por ele agir de alguma forma, você também tava e agora ele 

agiu de uma outra e você também. É isso que vai se deslocando, sabe?  



 

 
 

Profa. A.: O E. era difícil, como ele deu muito trabalho, até a gente conseguir alguma coisa, tirar 

dele, conversar um pouquinho, né? Foi complicado. Na sua frente, na sala, "faz isso e ele pá". 

Chamando a mãe, a mãe tinha muito de falar assim "é que a mãe dele largou ele", essa que cria ele, 

"a mãe dele é maloqueira, vou entregar ele pra mãe dele." Era bem assim, né? Aí nós chamamos, 

conversamos, Óh, tá acontecendo isso, ele fica magoado, ele gosta de você. Ela cria ele desde 

pequenininho. Aí ela deu uma melhorada. Dessa vez ela nem tocou no assunto, né? 

Profa. F.: Ela chegou a falar que pensou em desistir dele. Que tava pensando em desistir dele, 

devolver ele. Eu disse, mas não é isso. 

A abelha apareceu novamente na sala e saiu. 

P.: (dirigiu-se à profa. F.) Que que vocês estavam falando? Estavam falando da reunião, né? 

Profa. F.: É que eu falei pra ela não que eu quero que a senhora vai e devolva ele. To te chamando 

pra gente ajudar ele. Uma forma da gente conversar e ajudar ele. Não é pra desistir dele ou pra... 

Profa. A.: (risos) A primeira experiência da F. com ele, ele subiu na caixa d'água. 

P.: É, ela contou. Foi marcante, né? A experiência (risos). 

Profa. A.: Logo na primeira semana de aula. 

Profa. J.: Mas a primeira semana de aula esse ano foi um sucesso. 

Profa. A.: Risos. 

Prof.a. J.: Foi o E. em cima da caixa d'água. A A. mordendo o supervisor. Risos. 

Profa. A.: Risos. 

Profa. F.: Risos. 

Profa. R.: Risos. 

Prof.a. F. : Até hoje eu falo pra J. ela tem uns adesivos na pasta dela do homem aranha, eu falo, 

serve.. (SI). Risos. 

P.: Risos. 

Profa. A.: Risos. 

Profa. J.: Risos. 

Profa. R.: Risos. 

Profa. A.: Mas, fora isso ele é super carinhoso, né? 

Profa. F.: É o que eu tô falando pra ela, agora que ele até pediu desculpa pro menino, agora que eu 

tô conhecendo mais ele assim. Porque também eu dei uma bloqueada com ele, tava indo, ele tava 

me levando e eu levando ele. Agora ele já tá mais próximo, tá dando pra conversar, fazer umas 

brincadeiras nele. 



 

 
 

P.: Mas isso que é importante poder detectar que bloqueio é esse pra poder ir atravessando um 

pouco isso. Porque por mais que não se tem um diagnóstico, vamo lá, a gente precisa ver o que que 

tem, o que que tem, não tá na sua mão. O que tá na sua mão é isso. 

Profa. F.: Dia vinte e quatro é aniversario dele, ele quer um festa, ele quer que eu mande bilhetinho 

de parabéns, de ótimo, não sei o que. 

P.: Risos. Mas, F. e se ele fizer a lição do jeito que ele tá colocando, não é a troco do nada que ele 

quer um parabéns. Risos. 

Profa. F.: Mas não é só fazer a lição. Tem que respeitar o seu amigo, obedecer a pro. 

A reunião foi finalizada. 

 

Data: 01/10/2012 

 

Objetivo: Exibir a segunda parte da 5ª aula: Teoria de aquisição da Linguagem II e abrir para o 

diálogo com os professores.  

Aspectos Teóricos da 5ª aula:  

A questão norteadora desta aula é: “Como se adquire a linguagem?” Esta aula implica em 

discutir as diferentes vertentes teóricas que explicam como se adquire a linguagem oral e escrita. 

Os modelos teóricos são: Cognitivismo e Interacionismo. 

A prof. Ana Paula explica que o Cognitivismo, influenciado por Jean Piaget, afirma que a 

criança constrói uma compreensão sobre o funcionamento do mundo físico a partir de suas ações. 

Seu objetivo prioritário foi o de entender a natureza do conhecimento humano, sendo suas análises 

sobre a linguagem secundárias e decorrentes dos estudos em torno da questão de como a criança 

desenvolve a sua coginição, de como ela aprende. Para Piaget, a linguagem não é inata, só o 

funcionamento da inteligência é hereditário, sendo dependente de ações sucessivas, exercidas sobre 

os objetos (ambiente). A partir dessa perspectiva, o funcionamento intelectual, resultante de uma 

hereditariedade, viabiliza a interação do organismo com o mundo físico. Dessa interação são 

geradas estruturas da inteligência que, ao se desenvolverem, passam por uma série de estágios que 

se desenvolvem a partir da ação dos sujeitos sobre o mundo. 

Tais estágios construídos hierarquicamente em razão de certas propriedades do pensamento 

dividem-se em: sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. Para 

Piaget (1993), o surgimento da linguagem está na dependência de construções próprias da 

inteligência sensório-motora. 

Segundo a profa. Ana Paula, as principais críticas feitas ao cognitivismo são: subestimar os 

aspectos culturais e históricos, bem como o papel das relações sociais no desenvolvimento da 

criança; subordinar o desenvolvimento da linguagem ao desenvolvimento cognitivo; desconsiderar 

a importância da linguagem no desenvolvimento cognitivo e considerar a aquisição do 

conhecimento como fruto da interação entre organismo e ambiente, e não entre sujeitos. 



 

 
 

O Interacionismo, proposto por Vygotsky, parte do princípio de que pensamento e 

linguagem não podem ser pensados separadamente, uma vez que atribui à atividade simbólica, 

viabilizada pela fala, uma função organizadora do pensamento. 

Nesse processo, ao social é atribuído papel de destaque, uma vez que é a partir dele que 

ocorre a inserção do sujeito no plano simbólico. Ou seja, a criança, no início da aquisição de sua 

linguagem, não é um sujeito já constituído, cujo acesso ao objeto linguístico se dá de maneira 

direta, isto é, não mediado pelo outro. Pelo contrário, Vygotsky considera que o sucesso de tal 

aquisição por parte da criança depende do outro, ou seja, de um membro de sua espécie, 

representante da ordem simbólica que mediará, por sua vez, a relação da criança com estados e 

coisas do mundo. 

Esse autor compreende que o importante papel da linguagem na constituição do sujeito se 

manifesta pelo que chama de internalização da ação e do diálogo. Entende o processo de 

internalização como uma reconstrução interna de uma operação externa, para a qual deve ocorrer 

uma atividade mediada pelo outro, já que a efetivação da internalização vai depender da reação de 

outras pessoas. Por fim, que a internalização de conhecimentos e da própria linguagem ocorrerá, 

dependendo da forma como a interação com o outro modificar e ampliar os recursos da criança. 

A profa. Ana Paula chama a atenção para o fato de que tal orientação teórica é 

extremamente fecunda para o ensino. Uma vez que, para Vygotsky, a linguagem tem papel 

preponderante na aquisição dos conhecimentos, há uma interdependência dos indivíduos no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Discussões: 

A profa. L. chegou logo após o início da reunião, sentou- se fora do semi círculo em que o grupo 

estava reunido. P. pediu para que se aproximasse, disse que preferia ficar ali. 

Às 13h as profas. M. e L. saíram para dar aula. 

P. inicia a transmissão da vídeo aula. 

A primeira parada na transmissão do vídeo foi quando a profa. Ana Paula começou a falar sobre o 

Cognitivismo e citou o estudioso J. Piaget. 

P.: E aí, você conhecem um pouco da teoria piagetiana? 

Profa. R.: Eu não lembro. Vou falar pra você, eu estudei. 

P.: Risos. 

Profa. F.: Estudei direto na faculdade o Piaget, Vygotsky. 

P.: Ah, é? Piaget e Vygotsky. Ela vai falar nele hoje, depois (apontou para o vídeo). Você lembra? 

Profa. R.: Do positivismo, Piaget é do positivismo. 

Neste momento, a reunião foi interrompida por uma funcionária da escola que entrou na sala para 

coletar assinatura das professoras, a profa. A. disse: 

Depois passa. 



 

 
 

A funcionária referiu que tinha que entregar tal documento à diretora até às 14h. 

Profa. A.: Hoje tá tumultuado. Risos. 

Enquanto aguardavam as assinaturas, houve conversas paralelas entre as professoras. 

P.: Não sei se a prática pedagógica tem a ver com o Piaget, o que vocês praticam aqui, ou não? 

(silêncio) 

P.: É nessa linha ou não? 

Profa. R.: Um pouco de cada, né? 

Profa. M.: É, eu acho que é um pouco de cada que a gente usa. 

P.: De cada quem? 

Profa. R.: Piaget, do Ski... Skinner, né? 

P.: Skinner foi o que a gente já ouviu. 

Profa. R.: É. 

P.: É? 

Profa. M.: Já falou de Jussara Hoffman aí? 

P.: Não. 

Profa. M.: Então, eu uso, acho que também tem Jussara Hoffman também. 

P.: Qual que é a teoria da Jussara Hoffman? 

Profa. M.: Aquela da ação, reflexão e ação. 

P.: Hmmm (meneios negativos) 

Profa. M.: Você se auto... (pigarros)... Eu tô demais, heim? (risos). Não, a Jussara Hoffman, por 

exemplo, você vai aplicar, você tem uma didática lá, você vai aplicar uma matéria pro teu aluno. 

P.: Ãh? 

Profa. M.: E você vai ver se eles entenderam ou não. 

P.: Ãh? 

Profa. M.: E aí, dependendo do que acontecer, você vai fazer uma reflexão. 

P.: Ãh? 

Prof.a. M.: E fazer uma outra ação pra aquele mesmo problema. 

P.: Ãh? 



 

 
 

Profa. M.: Por exemplo: o que deu certo o que que não deu certo, aonde foi que eu errei. Aí 

também é o professor, né? 

P.: Ah, reflexão da própria atitude. 

(fala simultânea) 

Profa. M.: Porque, às vezes, a criança, você pensou numa... Num pedagógico de uma maneira pra 

ele conseguir entender, mas não funcionou. 

P.: Ãh, e como você vê que não funcionou? 

Profa. M.: Na hora que você tá avaliando. 

P.: Ah, tá. 

Prof.a. M.: Quando eu digo avaliar, não é só escrever, é tudo, né? O que ele faz, o comportamento 

da... Da ... Escola. 

P.: Anhã. 

Profa. M.: Das atividades, né? 

P.: Ãh? 

Profa. M.: Aí você vê se deu certo, se deu certo ou se não deu. 

P.: E se não deu, o que que é feito? 

Profa. M.: Aí você faz de uma outra maneira, você vai tentando novas estratégias, pra você 

conseguir o seu objetivo, o caso. 

P.: Hmmm. 

Profa. M.: Do aluno não aprender. 

P.: Mas isso ela (se referindo a autora em discussão) fala, é... Mais ou menos .... (risos)... Nós 

vamos conversando a gente vai esclarecendo mais... Mas ela não tem um modelo assim que tenha 

que seguir, se não der certo esse, tenta um outro? 

Profa. M.: Não, na verdade, eu nunca vi, eu só li assim, a respeito, eu tava estudando, entendeu? 

P.: Ãh? 

Profa. M.: Mas acho bem interessante. E ela tem um livro. 

P.: É? 

Profa. M.: É. Ela tem um livro a Jussara Hoffman, ela é do Rio Grande do Sul. 

P.: Ah. 

Prof.a. M.: Tem, eu não lembro qual que é esse livro, mas eu posso vê. A menina até falou, esse 

livro aqui é bom ter. E ela dá dicas. 



 

 
 

Profa. A.: De avaliação de aluno? 

Profa. M.: É.  

P.: Você conhece também, A. 

Profa. A.: (meneios afirmativos) 

Profa. M.: Ela é muito legal. Ela, a Adelia Lener também. É mais ou menos assim. 

Profa. F.: É que ela fala de avaliação. 

Profa. M.: É. 

Profa. F.: No caso desses daí tem a teoria do aprendizado. 

P.: É. Mas, tem a ver alguma coisa com o que ela diz? 

Profa. F.: Não. É, tem a ver... 

(SI) 

Profa. M.: Por isso que a gente fala é que, o Piaget, o Vygotsky, né? Vygotsky que é da zona 

proximal, não é?  

P.: É. 

Profa. M.: Eu lembro mais ou menos. 

P.: Anhã. 

Profa. M.: E... Então, e a gente estuda esses autores aí, aí você vê que você pega um pouco de um, 

um pouquinho de um, um pouquinho de outro, pra você ir fazendo o seu trabalho. Por isso que é 

uma mistura. 

Profa. F.: A gente tem que atingir o aluno. 

Profa. M.: É. De alguma maneira. Entendeu? 

P.: Ah.... Vamos... 

Profa. M.: Você viu como eu participo, né? (risos) 

Profa. R.: Risos 

Profa. A.: Risos 

Profa. F.: Risos 

Profa. M. Risos 

P.: Risos. Por que que você está querendo que eu veja que você participa? 

Profa. M.: Não. Porque eu falo pra caramba, né? 



 

 
 

P.: Que bom, tá aqui pra gente falar. 

Profa. M.: (se dirigiu à profa. F.) Então, falei certo, né, F.? Falei certo, né? 

Profa. F.: (meneios afirmativos) 

Profa. F.: A grosso modo. Não entendo muito. 

P.: Não, tudo bem. Não precisa... Acho que o importante, eu não conhecia... 

Profa. M.: Então, procura lá: Jussara Hoffman, Adelia Lener. Adelia Lener também ela trabalha 

com construtivismo, né? 

P.: Ah. 

Profa. M.: E ela, ela fala. Eu lembro que a professora falava do dinossauro. Me lembro do 

dinossauro, são vários pedacinhos que você constrói um todo. 

P.: Que professora que é esta? 

Profa. M.: A menina que fez cursinho. Aplicou o cursinho pra mim. Não, não é daqui. 

P.: Ah, você fez um curso, é isso? 

Profa. M.: Eu fiz um cursinho preparatório. 

P.: Ah. 

Profa. M.: Pro concurso da prefeitura do ano passado. E pro Estado. 

P.: Ah. 

Profa. M.: Então, por isso que eu sei, aprendi um pouco com eles, então, eu tô lembrando. 

P.: Entendi. Que bom, vem partilhar aqui. 

Profa. M.: É, tô compartilhando com vocês. 

P.: Esse é o objetivo. (risos). Bom, vamos ouvir um pouquinho até pra ver o que que é conhecido, o 

que que não. 

P. retoma a transmissão do vídeo. 

Outra parada da transmissão do vídeo após a explicação da teoria Cognitivista. Antes de serem 

apresentadas as críticas à teoria. 

P.: Bom, antes das críticas (risos) queria saber o que que vocês acham dessa... dessa concepção? 

(silêncio) 

Profa. M.: Fala R. 

Profa. R.: É... Precisa usar um conjunto, o que a criança já sabe, o conhecimento prévio dela com o 

novo conhecimento e aí sim, desse novo partir pro trabalho, né? Não fugir da realidade dela. 



 

 
 

P.:Hmm. 

Profa. R.: Que vai ficar muito mais difícil dela aprender. 

(minutos em silêncio) 

P.: Vocês concordam, não concordam? Alguma crítica?  

(silêncio) 

Profa. M.: Eu acho que não pode deixar muito a vontade também, né? 

P.: Ãh.... Como assim? 

Profa. M.: Risos. Ah, não. 

Profa. A.: Se não aquilo que já sabe às vezes não é adequado. Risos. 

Profa. M.: Risos. 

P.: Como? Não entendi. 

Profa. A.: Às vezes, aquilo que eles já sabem não é adequado. 

Profa. M.: É. É. 

P.: É? Como assim? Você tem algum exemplo assim? O que não seria adequado? 

Profa. A.: Não, porque as criancinhas, eles têm, muita gente de rua, né? Então, você tem que saber 

separar, sem saber você tá ali, aí é perigoso. 

P.: Se deixar à vontade o que que pode acontecer? 

Profa. A.: É. Risos. 

Profa. M.: Tem que ter limites, tem que ter regras, se não... Risos. 

P.: É? 

Profa. M.: Risos. Vamos, vamos construir, vamo lá, brincar na terra, vê todo mundo com lama, ai 

que delícia. É gostoso pra caramba. 

P.: Ãh? 

Profa. M.: Muito legal... Risos. Mas, não dá. 

Profa. A.: Impressionante. 

Profa. M.: É. 

P.: Hmmm. 

(tempo em silêncio) 

P. perguntou da profa. A. que estava ausente e presente nas últimas reuniões. 



 

 
 

Profa. R.: Então. 

Profa. M.: Ela estava me substituindo. 

Profa. L.: Você pode explicar melhor pra gente assim, por exemplo, você que tá... é, por exemplo... 

Temos que trabalhar com a criança o que está em volta dela, né? Assim, a convivência da criança. 

P.: Ãh? 

Profa. L.: Você pode explicar isso melhor pra gente? 

P.: Como que seria essa vivência? Qual que é a sua pergunta? 

Profa. L.: É. Assim, nós temos que trabalhar... eles falam que a gente tem que trabalhar mais assim, 

com a criança, o... estar mais em volta da criança, né? Não trabalhar com coisas assim, que... a, o 

dia a dia da criança, seria isso? 

P.: É o que ela disse aqui (apontando para a profa. Ana Paula do vídeo), isso? 

Profa. L.: É. Isso mesmo. 

P.: É, eu acho que sim, eu acho que... pedir para ela falar um pouquinho do cotidiano dela, a partir 

daí, através de desenhos, o que eles vão conhecendo. 

Profa. L.: Você também não vai poder comparar, por exemplo, uma criança lá do Bandeirante com 

uma criança daqui, né? Lá do Salesiano, da primeira série com uma criança daqui. Diz que lá tem 

uns trabalhos. 

P.: É, acho, num seria... Acho que qualquer lugar que a criança esteja com o professor, 

independente do lugar, do ambiente, é claro que são classes diferentes, né? Bem diferentes, a gente 

sabe, mas não impede de você também saber que conhecimento que essa criança tem. É diferente, é 

diferente partir do que ela já sabe do que você trazer uma coisa que prá ela não faz a menor, o 

menor sentido. 

Profa. L.: Não pode ter cobranças, não é isso? 

P.: É... Acho que... 

Profa. L.: Porque eu já escutei assim, por exemplo, uma professora cobrava muito da criança que 

ela não fazia lição de casa. 

P.: Ãh? 

Profa. L.: A criança falou assim: "vou fazer como? Na minha casa não tem mesa?". 

P.: Hmmm. 

Profa. L.: Entendeu? Eu acho que mais assim, né? 

P.: É, talvez, assim, ao invés de cobrar, pode perguntar "por quê não tá fazendo?", é diferente de 

você cobrar: "Ah, você não fez". É diferente, de um jeito e de outro. Perguntar: "tô percebendo que 

você não tá fazendo, o que tá acontecendo?" Daí pode vir: "Ah, porque não tem mesa. Ah, mas será 

que não tem um outro lugar, um outro jeito de fazer?" 



 

 
 

Profa. L.: Ter recursos, né? 

P.: É. Você vai junto com a criança, às vezes, vendo algumas possibilidades... Eu vejo um pouco 

desta maneira, essa teoria, essa forma que ela (apontando para a profa. Ana Paula na TV), se 

alguém vê de outra, vocês falam. 

(silêncio) 

P.: Vocês têm mais experiência que eu... Risos. 

(silêncio) 

P.: Bom, então vamos ouvir um pouco das críticas que ela (profa. Ana Paula) faz à teoria, depois 

discutimos. 

P. continua a transmissão do vídeo. 

P. pausa a transmissão do vídeo no intervalo proposto pela vídeo aula. 

P.: Aqui, acho que M., tem um pouco a ver com o que você falou, né? Não dá pra deixar só num 

ambiente, é o que ela (a profa. Ana Paula) fala, desconsidera um pouco a participação do outro, 

como se somente a criança e o objeto fosse suficiente. 

Profa. F.: Na faculdade a gente fazia teste com as crianças. 

P.: É? 

Profa. M.: Risos 

P.: Como que eram esses testes? 

Profa. A.: Risos. 

Profa. F.: É pra ver que estágio tava se era pré operatório. 

P.: Ah.... E como que eram esses testes? 

Profa. F.: Ah, tinha, o professor dava pra gente: "você vai sentar com a criança, um grupo de 

criança, você vai fazer tal atividade, aí você vai observar." Porque a gente não, igual ele falou, 

facilitar, você vai deixar alí, eles vão participar, aí você vai ficar só observando, pra depois você 

ver que estágio que aquela criança tava e a gente fazia um monte. Aí, é o que ela (apontou para o 

vídeo) falou da crítica, que, né? Que ali a criança tá, você tá só observando e outra coisa é que, eu 

acredito, assim, que não é que aquela criança de cinco anos cai naquele estágio, pode ser que ela 

não esteja naquele estágio, pode ser que a vivência dela, a relação dela, da vida, o que aconteceu 

com ela ela já passou aquele estagio e já está em outro, e aí não tem assim uma fase óh: de tanto a 

tantos anos é aquele estágio, de tanto a tantos anos é aquele outro. 

P.: Você via essa diferença nos testes que você fazia? 

Profa. F.: Então, a gente via diferente, a gente.... Sempre... É... A gente montava, né? Fazia, tinha a 

folhinha, relatório e depois a gente levava lá pra sala. Na hora que ela (profa. Ana Paula) falou dos 

estágios alí eu lembrei dos testes que a gente fazia. 



 

 
 

P.: Risos. Não necessariamente as crianças da mesma idade estavam na mesma fase? 

Profa. F.: Então, num... É como hoje, a gente tem de tudo numa sala, não é... Por isso que... É que é 

tanta crítica em apostila, crítica por que? Você não pode lidar com um... Cada um tem o seu, tá no 

seu movimento alí da aprendizagem, tá no seu nível. Difícil, né? Não é só um teste. 

P.: É... Oi? (se dirigiu à profa. A.) 

Profa. A.: É bem falho. 

P.: Falho, né? E outra que também fica uma... Só a escrita diz o que você sabe o certo. O certo é 

(SI), e aí? 

Profa. A.: Não tem valor o que você pode fazer com ela. 

P.: E desconsidera realmente o outro. Até pra fazer aquilo que ela (a criança) está fazendo, como 

que ela chegou até lá. Só manipulando objetos? Que nem ela (profa. Ana Paula) falou, é só um 

facilitador. A expõe, mas não faz nada com isso.... Bom, vamos ouvir um pouco da outra (teoria) 

que acho que vocês devem conhecer bem também. 

Profa. L. se despediu e saiu da sala. Profa. M. saiu logo em seguida. 

P. continua a transmissão do vídeo até o fim. 

P.: E aí? O que vocês acham? 

Profa. F.: Eu acredito é o que a gente procura fazer, que é a proposta que o Estado manda prá gente. 

O Ler e Escrever. Como ela (profa. Ana Paula) falou: leitura compartilhada, roda de conversa, 

partir do que a criança traz.... É... Aquele negócio que a gente faz de sondagem, que a gente... E a 

gente agrupa, criança que tá com o nível abaixo com uma que tá perto para que elas interajam e 

consigam uma ajudar a outra. 

P.: Ãh? 

Profa. F.: Através de diálogo... É praticamente o que a gente tenta fazer. 

P.: Por que tenta, F.? 

Profa. F.: Ah, porque... É difícil, né? Junta muita criança numa sala, é difícil a gente alcançar, mas 

a gente tenta fazer isso daí. 

P.: E qual... E como você tenta, como você avalia? 

Profa. F.: Então, aí vem a questão... 

P.: Ãh? 

Profa. F.: É... É... Eles é, igual, falando que a proposta que o Estado manda pro Ler e Escrever... 

P.: Anhã. 

Profa. F.: É... É uma proposta legal, uma proposta bem legal, só que aí depois você tem que dar 

uma nota pra essa criança. 



 

 
 

P.: Ãh? 

Profa. F.: Aí foge tudo... Depois você tem que dar um teste pra essa criança. 

P.: E como que é esse teste? 

Profa. F.: Alternativas, né? 

P.: Hmm. 

Profa. F.: Então, aí cadê tudo essa beleza, diálogo, da interação. Claro que você vai, a gente tira 

leite de pedra, às vezes, a gente... 

Profa. A.: Tem que ter prova documental. 

Profa. F.: É. Aí depois vai, vai pra isso e aí... 

P.: Será que teria uma outra forma de avaliar? 

Profa. F.: Então, eu, por exemplo, assim, igual a profa. M. falou de ação, reflexão e ação, aí a gente 

sempre... Vai ver o que a gente tá fazendo que não tá funcionando, que não tá dando certo pra 

poder fazer diferente pra atingir a criança. A mesma coisa que a criança faz, ela me traz uma coisa, 

eu vejo que ela não tá conseguindo. Aí eu vou observando como que ela tá fazendo, eu vou 

procurando outros meios de avaliar, não só pela prova. Não vou... Ela fez aquela prova, Ah, tirou 

cinco, ponho cinco, não é assim, tem tudo... Vejo como que trabalhou na sala. Só que eu faço isso, 

mas o teste não vai fazer isso, o SARESP não vai fazer isso e todas as outras coisas, o vestibular 

não vai fazer isso, quando ele for arrumar emprego, não vão fazer isso com ele. Então... 

P.: E você consegue... 

Profa. F. fala simultaneamente à fala de P.: A gente acaba não preparando pra... Pra depois. 

P.: Mas se essa outra avaliação, esse olhar que você tem pra avaliar, ele é de alguma forma 

valorizado, tem algum valor isso? Ou não? Valor de nota? Valor de... Entra em alguma coisa na 

avaliação ou não? 

Profa. F.: Bom, eu, no caso, eu, ajudo assim em questão à nota, mas, mesmo assim, ele passa, né? 

Tem a progressão. Então... 

P.: Com essa observação você pode melhorar a nota dele ou... Abaixar? Você tem essa 

possibilidade? 

Profa. F.: Mas a nota também num... Eu acho que a nota num... Se fosse o regime antigo que é de 

repetir, não sei o quê, a nota vale, mas hoje em dia a nota num... É tão importante, mais importante 

que a gente chegue no aluno, o aluno chega, né? A gente vê ele, o crescimento dele até o fim do 

ano. 

Profa. A.: Os avanços que ele tem. 

P.: Mas isso é visto através da nota? 

Profa. A.: Meneios negativos. 



 

 
 

P.: Através do que? 

Profa. F.: Risos. 

Profa. A.: Sondagem, aí você vê uma evolução dele. 

P.: Por mais que não tenha repetência, mas tem a nota que pode avaliar se está melhorando ou não 

está, não é? 

Profa. A.: Mas, vai pro ciclo II, o professor do ciclo II não tem a visão que a gente tem. 

P.: Não? Por que? 

Profa. F.: É o que eu tô falando a gente acaba não preparando o aluno pra nada. 

Profa. R.: Quando você é professor do ciclo um, você sabe onde o aluno tem mais dificuldade, se é 

em português, se é em matemática. 

Profa. A.: A gente discute, "Ah, o que eu posso fazer?" Elas discutem. No ciclo dois tem cinqüenta 

minutos, dá a atividade, acabou, tchau. 

P.: Mas, eles têm o mesmo material do Ler e Escrever, ou não? 

Profa. A.: O deles são apostilas. 

P.: Apostilas, da onde que é? 

Profa. A.: De todas as matérias. 

P.: Tem umas empresas que confecciona. 

Profa. A.: É tudo pelo Estado. 

P.: E é testes, assim, ou não? Como que é? 

Profa. A.: Elas são, as apostilas são bem complexas. Já de.... 

P.: E é a mesma coisa, também tem nota?  

Profa. A.: Tem as atividades, aí vem por bimestre. 

Profa. M.: O professor trabalha com jornal, né? Bem no início deste projeto foi trabalhar com 

jornal, né? 

P.: Que Projeto? 

Profa. M.: Do Projeto Ler e Escrever. É um Projeto também, né? 

Profa. A.: Mas, eles não tem a visão que a gente tem. 

Profa. M.: Não, não tem. 

Profa. A.: Dos avanços da criança. 



 

 
 

Profa. M.: A gente sempre tenta olhar de um lado positivo, né? Há sempre uma melhora. O aluno 

melhorou, como ela falou (apontou para a profa. A.) um avanço, né? Como um todo. De repente, 

uma assiduidade, uma participação, um trabalho em grupo. Já os cinqüenta minuto é uma coisa 

limitada, né? Não dá pra esse professor avaliar o aluno como um todo. Tem professores que não 

tem boa memória, a gente percebe que às vezes, não sabem nem o nome do aluno, porque ele tem 

tantas, tantas salas de aula, tantas, tantos diários para preencher que ele não sabe nem o nome do 

aluno, e nós, dentro da sala de aula, com todo o tempo que nós temos, quatro horas, quatro horas e 

meia, nós sabemos o nome de cada aluno, sabemos quem é que veio, quem é que não veio. Não 

precisa nem fazer uma chamada. Você senta ali e já faz a sua chamada. Às vezes a gente sabe até 

da família, qual o problema familiar, a fundo nisso. O professor do ginásio, devido o tempo escasso 

que eles têm, às vezes eles não tem tempo. Mesma didática, mesma dinâmica, né? É meio difícil, 

né? 

Profa. A.: Da a atividade, né? Fez tudo bem, se não fez é analfabeto. 

Profa. M.: É mais difícil, né? Fica mais cerceado o trabalho dos professores, né? Do ciclo dois é 

totalmente diferente do nosso trabalho do ciclo um.  

P.: E essa diferença de trabalho que vocês observam, o efeito deste trabalho o resultado deste 

trabalho, como vocês avaliam? Tanto de um quanto de outro. 

Profa. M.: Ah, do ciclo um, é... As notas vão ser melhores, já na questão, quesito nota, quesito 

atribuição de conceito serão melhores, com certeza. Que é o que eu falei, nós vamos analisar o 

progresso deles, o avanço dele. Que que ele tá fazendo? Ah, começou lá na primeira série com uma 

garatuja no início. Agora ele tá fazendo uma letrinha, aí já teve um avanço, né? Ele já tá tendo a 

aquisição da linguagem, então, nós... tempo pra ter roda de conversa, que ela (apontou para a profa. 

F.) falou, roda de leitura, vários, né? É... A releitura de um texto, que é entendimento do texto, que 

é falado. 

P.: Hmm. 

Profa. M.: Então, a gente tem todo um processo de comunicação professor aluno, interação entre 

professor e aluno. Então essa interação é importante. Os professores do ginásio, eles não tem tanta 

essa interação, por ser tudo muito rápido, né? Muito, (entre aspas) um fast food, você não come 

uma comidinha aquele arrozinho, feijão e saladinha, né? Degustar aquela comida, é a mesma coisa. 

Nós tentamos fazer esse aluno degustar essa comida. Ah, é... Não tá sabendo cortar direitinho, a 

gente tá cortando, fatiando os alimentos é a mesma coisa. Nós estamos esmiuçando a matéria. Ele 

não entendeu essa matéria, nós vamos dar de um outro jeito, com uma outra didática, com uma 

outra dinâmica, com outro olhar pra ver se esse aluno entende aquilo que foi feito, né? Não talvez 

de um "Ah, cuidado, uma forma mais mecânica, ele não entendeu, você dá uma forma mais 

brincando, mais lúdica até ele compreender aquilo. "que que você não entendeu?" Você pergunta 

pro aluno. O professor do ginásio ele não tem nem tempo pra falar: "que que você não entendeu?" 

Entendeu? Talvez, ele não tem esse feedback, essa volta de depois retornar a mesma matéria, não, 

ele vai cumprir aquilo ali,  e o professor do ciclo um entende esse feedback, Ah, o aluno foi 

melhor, não aprendeu tal coisa, vou voltar. 80% da classe não aprendeu, vou voltar essa matéria, 

vou dar uma retomada, aí a maioria aprendeu, é porque não tem dificuldade, vou chamar 

individual. Professor de ginásio não tem isso. 



 

 
 

P.: E com todos esses dados, como vocês vêem o resultado dessas crianças do ginásio que não 

tem... 

Profa. A.: Indisciplina. Os alunos que já tinham dificuldade na quarta série, vieram pra quinta, e 

não tem esse outro olhar, dá muito trabalho. A gente vê de manhã, né? (dirige-se às professoras). 

Profa. F.: Porque quebra o professor, a gente faz um trabalho... 

(falas simultâneas) 

Profa. A.: Esse vínculo, eles ficam... Muito indisciplinados. 

P.: E a questão da avaliação, como que é? 

Prof.a. F.: Aí vai pro teste mesmo, igual tô falando, a gente prepara para uma coisa, aí depois cai 

num teste, cai num isso, num aquilo, aí... Risos. Aí é cruel com a criança. 

Profa. M.: E professor de ciclo dois, eu percebo, o professor, por exemplo, de português que ele 

tem mais aulas por semana, dá pra ele fazer um trabalho mais assim, próximo do ciclo um, né? 

P.: Anhã. 

Profa. M.: De feedback, dele entregar uma atividade, o aluno devolver aquilo pra ele, ele analisar, 

fazer uma reflexão do que o aluno entendeu, se não, dar uma mudada na didática, por exemplo, eu 

passo uma matéria, percebo que a classe gostou, uma dinâmica, aí eu faço essa dinâmica, eu 

questiono aquilo com os alunos, faço um levantamento. Eles fizeram uma avaliação ou escrita ou 

oral eu já registro uma nota, daí a próxima matéria, registro outra nota. Os professores de algumas 

disciplinas que tem uma aula por semana, inglês tem duas aulas por semana, por exemplo, ele não 

tem muito esse tempo, né? Muito esse tempo pra poder fazer tudo isso, só se ele der uma matada na 

matéria e fazer é, um jogo rápido, mas o professor de português tem mais essa disponibilidade, né? 

Prof.a. A.: Aqui a gente tem a R. e a M., mas tem hora que uma vem muito atrás da gente, né? 

Procurar atividades, se preocupa mais, já a outra já nem tanto. 

P.: Você acha que isso diferencia também de professor? 

Profa. A.: Sim. 

Profa. M.: Distingue de professor, de trabalho. 

P.: É interessante porque a gente vai vendo, né? Onde que falha, o que que está na própria mão pra 

fazer. Na hora que vocês falam que a questão está no professor, há um sistema funcionando, mas há 

também quem está nele, que jeito que tá?  

Profa. A.: O professor do ciclo dois é mais fechado, né? 

Profa. M.: É. 

Profa. A.: Pra, o diálogo, não aceitam. 

P.: Vocês tem reuniões assim? Eles também participam da reunião de HTPC? 

Profa. M.: Tem, só que é o E. que faz. Só a reunião de planejamento, alguma coisa que sim. 



 

 
 

P.: Ah... Interessante a discussão. 

P. encerra a reunião e agenda a próxima com os professores presentes. 

Profa. M.: Bom tá dando uma relembrada no magistério, né? No antigo magistério. 

P.: Sim. É. Você fez magistério? 

Profa. M.: Fiz o antigo magistério, sou formada em Letras também, né? 

P.: Ah. 

Profa. M.: Não sou formada na área de Pedagogia, né? E eu tô falando do professor do ginásio 

porque eu já tive prática de sala de aula, né? Também já fui professora de português, de inglês, de 

leitura, então os alunos percebiam a profa. M. é professora do primário também. Eu tinha esse 

estilo que os outros professores não tinham, né? É um diferencial do professor, a letra do professor 

na lousa é diferente... Risos. O professor do ciclo um é caprichoso, tem uma letra bonita, né? 

Profa. F.: Mas tem que ver também como esse professor é preparado. 

Profa. M.: Tem, então, tem. 

Profa. A.: Tem professores dando aula no ciclo dois que estão no segundo ano da faculdade. 

P.: E pode dar aula? 

Profa. A.: O ano passado ele tava no primeiro, antes não podia, mas está em falta. Pega professor 

ingressante. 

P.: Mas, nem estão formados ainda. 

Profa. F.: Eu acho que a formação é diferente, não tem muito pedagógico, tipo não vai tratar de 

autores que falam do desenvolvimento da criança. Eu acho que é mais específico. Então... 

Profa. A.: Além disso, tem professor ingressando na faculdade dando aula. 

P.: Eu lembro que isso acontecia, mas no colégio. Eu tive aula com professores que estavam na 

faculdade. 

Profa. A.: Eles caem de para quedas. 

Profa. M.: Tava falando das (SI) eu tava vendo meu bebezinho já jogando os objetos. 

P.: Ah, é? 

Profa. M.: Às vezes fico de observadora, sou adulto deixa eu observar, ele fica batendo potinho 

enquanto eu vou fazendo as coisas. Eu falo: "vai bate assim, não sei o que". Vai olha pra mim, bate 

direito. Aí ele vê o cachorrinho: "óh o au au". Ele: "au au". Olha ele tá bravo (fez som do rosnar do 

cachorro e reproduziu a repetiçao do filho). 

P.: Risos. 



 

 
 

Profa. M.: Tem dez meses. O pessoal chega em casa com algum cachorro, uma coisa, ou passa na 

rua, eu falo "olha lá o au au" e ele (fez som do rosnar do cachorro). 

P.: Olha aí o outro, né? A participação. 

Profa. M.: Dez meses ele já tem essa cognição, não é? Já tá "mãe" (imita o filho chamando). Dez 

meses ele fala "mãe" quando eu saio de perto dele "mãe". Aí eu vou ele fica quieto. Eu saio ele 

começa a querer chorar, eu já vejo que ele não gosta de solidão, gosta de ficar em sociedade, né? 

Nessa parte do diálogo que o Vygotsky fala diferente do Piaget, né? 

P. : É. 

Profa. M.: É essa parte do diálogo, né? 

P. encerra a reunião com os professores. 

 

Data: 22/10/2012 

Objetivo: Exibir a 6ª aula: Aquisição da linguagem oral e abrir para o diálogo com os professores.  

Aspectos Teóricos da 6ª aula:  

A questão norteadora desta aula é: “Como a criança adquire a linguagem oral?” Esta aula 

implica em discutir, de modo mais aprofundado, como as linguagens oral e escrita são 

desenvolvidas, para então encaminhar a análise para possíveis problemas que podem ocorrer ao 

longo desses processos. A profa. Ana Paula deixa claro que sua posição está assentada nos estudos 

interacionistas, uma vez que concebe a linguagem enquanto processo de significação, constitutivo 

dos sujeitos e da realidade social. 

A prof. Ana Paula explica que a criança quando nasce, manifesta de alguma forma suas 

necessidades, a partir de movimentos corporais e produção de sons. Tais manifestações, 

inicialmente difusas, produzem efeitos nos adultos responsáveis pela criança, uma vez que estes 

passam a interpretá-las e a atribuir-lhes sentidos. Há um ajuste mútuo nas conversações entre 

adulto e criança, de maneira que as vocalizações não caem num vácuo comunicativo. 

Se, nos primeiros anos de vida, a criança é interpretada pelos adultos, com o passar do 

tempo ela, imersa no jogo dialógico, começa a se lançar em tentativas de enunciações diferenciadas 

e direcionadas, condição para constituir-se como sujeito que tem necessidades e as manifesta. 

No decorrer do processo de aquisição da linguagem, espera-se que a criança passe a 

produzir enunciados que, apesar de dependentes da interpretação e estruturação dos adultos, vão se 

tornando cada vez mais autônomos. Para explicar que operações a criança realiza para efetivar 

esses processos, Lemos (1989) identifica três processos dialógicos: o de especularidade, o de 

complementaridade e o de reciprocidade. 

O processo de especularidade estabelece-se pela iniciativa do adulto em espelhar as 

produções vocais da criança e, ao atribuir sentidos a estas, leva a criança, por sua vez, a espelhar a 

forma produzida pelo adulto. Fruto desse mecanismo de recíproco espelhamento, no qual os 



 

 
 

parceiros ocupam seus turnos incorporando pelo menos parte do enunciado produzido pelo outro, 

são produzidas as primeiras emissões linguísticas da criança, reconhecidas como palavras. 

O processo de complementaridade prevê nesse jogo dialógico a inclusão de um novo 

elemento, formando uma unidade estrutural com um elemento já incorporado pelo par 

internacional. Em outras palavras, esse processo refere-se ao momento em que a criança ou o 

adulto retomam o enunciado do outro, e o complementam. Esse processo dá origem às primeiras 

combinações de palavras e também à própria progressão e coesão dialógicas. 

A reciprocidade ocorre quando há reversibilidade de papéis, quando o adulto e a criança 

interagem de modo a permutar também os seus papéis dialógicos. 

Segundo a profa. Ana Paula, o quadro de desenvolvimento da linguagem oral traçado 

nesta aula, obedece a uma determinada visão do problema, chamado, genericamente, de 

interacionista. Obviamente, o quadro seria outro se a interpretação seguisse outro enfoque teórico. 

Contudo, uma coisa é certa e de interesse dos educadores envolvidos com o processo de ensino-

aprendizagem: quando vai para a escola, a criança já percorreu parte de um longo caminho para a 

elaboração de sua linguagem, uma vez que está inserida na língua de sua comunidade. 

Linguisticamente, a criança não é tábula rasa. Ela irá continuar a aprender formas pertencentes a 

outras variantes linguísticas, dentro e fora da escola. Assim, cabe à escola compreender e respeitar 

o conhecimento que a criança já possui e propiciar experiências para que tenha acesso à norma 

culta e, principalmente, adquira autonomia em sua fala. 

Discussões:  

Antes de iniciar a transmissão do vídeo, P. pediu às professoras que falassem sobre a aula anterior 

para a profa. J. que não estava presente.  

P.: Não sei se vocês lembram alguma coisa, a F., a M. também tava. Uma coisa que possa ter 

ficado mais na mente. 

Profa. J.: Conta aí, M. O que ficou mais, o que que chamou mais atenção? Risos. 

P.: Risos 

Profa. J.: Então me conta, agora fiquei curiosa. 

Neste momento entrou uma aluna para falar com uma das professoras. 

Profa. M.: Se nós podemos chamá-los de autores pedagógicos, não é? 

P.: Quem? Do que que você tá falando? 

Profa. M.: Retomada da aula passada, né? 

P.: Ah, é, isso. 

Profa. F.: Falou do Vygotsky, Piaget. 

P.: Isso. 

Profa. M.: Os mais mais, aí. 



 

 
 

Profa. F.: Bam, Bam, Bam. 

P.: Você conhece, J.? 

Profa. J.: Conheço. 

P.: Continuou um pouco sobre aquela discussão das teorias de linguagem, né? Aí falou do... Era o... 

Interacionismo que aí entrava a questão do Vygotsky, né? E o Cognitivismo que era do Piaget, não 

foi? 

Profa. F.: Meneios afirmativos. 

Profa.: M.: Meneios afirmativos. 

P.: Então, aí discutiu um pouquinho sobre isso, tá? Mas, assim, agora, essa aula, acho que é super 

interessante que ela (profa. Ana Paula) vai falar sobre a aquisição da linguagem oral, né? E é uma 

teoria que a gente embasa bastante lá na Puc, no nosso grupo de pesquisa, o que a gente usa... Na 

clínica, então é uma concepção que a gente utiliza bastante, e eu acho importante, não sei se vocês 

conhecem e aí... 

Neste momento, toca um alarme de carro. 

Profa. J. se dirige à P.: Não sei se é o meu, o seu... 

P.: Ah, é alarme de carro? 

Profa. J.: Vou ali. 

P.: Não sei. Risos. É engraçado porque eu não reconheço o alarme do meu. Mas parece mesmo. 

Profa. J.: É alarme de carro, não sei, porque aí eu não sei identificar se é o meu. 

P.: Eu também não sei. 

Profa. J. saiu da sala para verificar. 

Profa. F.: Parou. 

Os demais participantes da reunião aguardaram o retorno da profa. J. para iniciar retomar a reunião. 

Enquanto isso, as professoras F. e M. ficaram conversando sobre as atividades da escola. Após 

alguns minutos a profa. J. retornou dizendo que não era de nenhum dos dois carros. Era o da R. 

P.: Vamos lá, então... 

Começa a transmissão do vídeo. 

Novamente dispara um alarme de carro. 

Profa. J. chama a atenção: Olha lá. 

Profa. J. e profa. F.: De novo. 

P.: Mas, é o da R. É que para um pouco e volta. Se não for lá desligar. Você avisou pra ela? 



 

 
 

Profa. J.: Avisei. O E. foi lá e coisou, mas tá disparando de novo. 

P. para a transmissão do vídeo na questão norteadora da aula: Como a criança adquire a linguagem 

oral? 

P.: Vocês primeiro. Risos. Como vocês acham que a criança adquire a linguagem oral? 

Profa. M.: Nasce copiando do adulto, né? Das pessoas ao redor falando também, né?  

P.: É? 

Profa. M.: Por isso que aconselham, geralmente os pais a não ficar "nhe, nhe, nhe" com aquela 

linguagem infantil, se não ele vai começar com aquela linguagem infantil. 

Profa. F.: É. 

Profa. J.: E de ouvir, né? 

P.: Hmmm. 

Profa. M.: Você falando, né? 

P.: Hmmm 

Profa. M.: E a criança, às vezes é um bebê, é uma coisa, ou ele tem pouca idade, chama a atenção a 

cor vermelha, a cor amarela, né? Às vezes é tão pequenininho e já sabe identificar um, não sei, um 

Mc Donald's, um M grande, quando o pai entra muito, a mãe entra muito, né? Não é o meu caso, 

mas... Risos. 

P.: Mas você acha que ele identifica isso sozinho?... As cores, como você falou. 

Profa. M.: Mas ele vai observando acho que ao redor, não é? 

Profa. J.: Não, ele observa a cor, mas pra ele aprender, ele percebe que são diferentes, mas pra ele 

aprender a cor de cada uma é através de alguém falando pra ele: "Óh, pega a blusinha vermelha, 

olha... O ursinho amarelo, né?" 

Fala simultânea a da profa. M.: Mais direcionado, né? 

P.: É... 

Profa. M.: Brinquedinho. 

P.: É... 

Profa. J.: Ele diferencia cor, claro que é a cor que vai chamar mais atenção, que ele vai gostar mais. 

P.: Anhã. 

Profa. J.: Mas, ele não vai saber dar o nome, o nome ele vai dar de acordo com o que foi ensinado 

pra ele. 

P.: É. 



 

 
 

Profa. J.: É de ouvir, é meio papagaio, né?  

P.: É? 

Profa. J.: É... No começo, é, no começo ele... 

Fala simultânea da profa. M.: Tem que ter um modelo, né? Acho que ele tem que ter um modelo. 

Profa. J.: É, Óh. (mostra uma folha) papel, ele vai associando, papel, papel, depois ele... Né... Ele 

faz a frase. 

P.: Papagaio, você diz que é de repetir? 

Profa. J.: De repetir, né? 

P.: Ah, tá. 

Profa. J.: De repetir, de tanto... Aí depois ele... 

P.: Vai repetindo pedaços, né? Da fala. 

Profa. J.: Isso. Depois ele consegue fazer associação, né... E falar convencionalmente. 

P.: Hmmm. 

Profa. M.: Meu bebezinho, às vezes ele fala, "pá, pá, pá, pai." Eu falo: "não K., eu sou a ma, ma, 

ma, mãe, a ma, mãe." 

P.: Risos. 

Profa. M.: "ma, ma, ma, mãe, se você quiser falar, mas é mamãe." Ensinando ele. 

P.: Você já está significando aquela fala como papai, né? 

Profa. M.: É. Cachorro, " óh, o cachorro lá, o cachorro tá bravo, ele (rosna). Cachorro bravo" Ele 

faz (imita o som do rosnar do cachorro). Aí ele já faz o ronco do cachorro. 

P.: Risos. É... isso do repetir, né? Que você falou. 

Profa. M.: É. Ele fica repetindo aquela fala. Eu penso que seja assim, não tenho certeza. 

P.: E a F? Risos. 

Profa. F.: Eu acho que é também, né? Interagindo com os outros, com a mãe, com os mais 

próximos. 

P.: Hmmm.  

Profa. F.: Observando também. Observa a mãe mexendo alguma coisa, eu acho que ele já vai... 

Tendo alí que aquilo serve pra isso. Igual o carro, ele vê a mãe dirigindo já tem uma noção do que 

que é. 

P.: Hmmm. 



 

 
 

Profa. M.: Através da observação, né?  

Profa. F.: É, observando e interagindo. 

Profa. M.: Meu filho fica sentado no... Bercinho portátil, né? No... Aí, ele... Ele tá brincando com 

um brinquedo e eu posso tá fazendo qualquer coisa: lendo, assistindo alguma TV, e eu estou 

observando ele, e ele é tão esperto que ele tá brincando, ele faz assim: para, olha pra ver se eu tô 

olhando pra ele, e eu tô assim, olhando prá ele. Eu olho prá ele, ele olha pra mim, pára e começa a 

brincar com o brinquedinho. 

P.: Ah.... Risos. 

Profa. M.: Ele faz assim (faz gesto de levantar a cabeça) estica a cabecinha pra ver se eu tô olhando 

pra ele. 

P.: É... 

Profa. M.: Ah, se eu sair de lá, e for tomar alguma coisa ele já começa com a mãozinha estendida, 

já começa a querer chorar, sozinho ele não quer ficar. 

Profa. F.: A fala, igual, por exemplo, aconteceu um problema com a minha sogra, ela teve um 

AVC, e ela perdeu a fala. Aí ela tava fazendo uma sessão com a Fono e tudo. Aí no caso, hoje eu 

acho que é como se fosse uma criança, assim, ela sabe que isso é um caderno, mas ela não lembra 

que chama caderno. Aí você tem que falar pra ela: "você quer o caderno ou o livro?" 

P.: Ãh? 

Profa. F.: Aí ela sabe que ela quer o caderno, aí ela lembra, sei lá, se é assim que eu falo, ela lembra 

que é caderno, aí ela fala: "caderno". Mas é que nem a criança, você vai estimulando. Dando os 

nomes das coisas para a criança. Talvez, ela, de tanto te observar ela sabe que alí, você faz a 

comida, ali, naquele negócio, mas ela não sabe o nome daquele negócio, você vai ensinar. Talvez 

de tanto observar ela sabe que quem tá mais próxima é você ali. Mas, aí você fala, eu sou a mamãe. 

Aí ela vai saber, dar significado o nome, o significado que ela já dá, de tanto observar, talvez ela já 

sabe. 

P.: Hmmm. 

Profa. M.: Vai fazendo uma associação, né? 

P.: É.... 

Prof.a. M.: Associação mental, né? 

P.: É interessante essa relação que você faz, F., do..., né, da sua sogra com AVC, porque se a gente 

pensar na aquisição da linguagem e a perda da linguagem que o caso de um Acidente Vascular 

Cerebral, no caso. É... Qual que é o processo dessa reabilitação, né? A... Apesar de que o adulto já 

tem a Língua, né? Ele já é capturado pela Língua, então ele já... É diferente da criança que tá alí 

sendo, tá nesse processo. 

Profa. F.: Igual assim, o nome mesmo das pessoas, igual do filho dela, é Leandro, né? Aí, às vezes, 

a gente pega e fala assim: "quem é que chegou aí? Quem tá chegando?" Aí ela olha, aí ela sabe 



 

 
 

quem tá chegando, mas ela não consegue falar que é Leandro, aí, tem que... A gente dá duas opções 

prá ela, aí ela fala: "É Leandro". 

P.: Hmmm. 

Profa. F.: Mas, só depois... 

P.: Então, mas, é... Dando pista ela consegue? 

Profa. F.: Ela consegue. 

P.: Ah... Isso é importante porque você vai dando um caminho, né? Pra ela. Às vezes se depender 

só dela, não vem. A partir do caminho que você vai proporcionando ela consegue. Né? Dando 

pistas. 

Profa. F.: Acho que é que nem, talvez, né? Não sei se eu tô fazendo uma comparação certa, que 

nem a criança, a gente vai ensinando, qual o nome de cada coisa. 

P.: Você acha que é o adulto que vai ensinando? 

Profa. F.: Ah, a gente vai decodificando, ele sabe mais ou menos o que que é isso. 

P.: Às vezes não acontece assim da criança falar alguma coisa que você nem falou prá ela, nem 

ensinou nem nada e de repente ela fala? Já aconteceu? Já observou? 

Profa. F.: Não sei. Agora é vocês (se dirigiu às outras professoras) que tem mais contato com 

criança. Risos. 

P.: Risos. 

Profa. F.: Só da aquisição a fala porque eu, eu, assim, eu nunca dei aula, assim, pra, pra educação 

infantil. 

P.: Anhã. 

Profa. F.: E... Meu convívio com criança é mais é primo, essas coisas. 

P.: Anhã. 

Profa. F.: Eu tenho assim pouco convívio, mas eu acho que é mais assim, você ensinar aquilo que 

você está mostrando, falando. Eu falei, às vezes, já até sabe o que que, tem uma ideia do que é 

aquilo, mas não sabe o nome daquilo. 

P.: Anhã. 

Profa. J.: E, às vezes, pode acontecer dele te falar uma palavra que você nunca falou prá ele, mas 

que indiretamente, ele ouviu num rádio, você não percebeu, viu você, você acha que ele não 

entende, tá lá passando novela. Ele tá lá brincando, mas eles estão ouvindo. Então, de repente, ele 

pode sair de lá como "Tufão" vai, mas... Pode ser coincidência...  

Profa. F.: Mas, é comunicação, né? 

P.: É... 



 

 
 

Profa. J.: É comunicação. Vai chegar num determinado ponto que ele vai, é... Passando, num 

primeiro momento sim, você tem que ficar "caderno, livro, livro, caderno" (mostrando o objeto). 

Mas, chega um outro que ele já começa já a fazer, né? Quer dizer, todo dia você tá lá, vai... Vou 

pegar a mamadeira. 

P.: Anhã. 

Profa. J.: Então, já "Toma mamadeira, toma mamadeira", vai ter uma hora que ele vai falar: "essa é 

a mamadeira que serve pra tomar leite".  

Profa. F.: Mas desde que ele esteja interagindo com o meio. Igual a R. tava contando que a filha 

dela. 

Neste momento entrou uma aluna na sala de reuniões e falou da porta com a profa. M: "Foi ótimo o 

ensaio" 

Profa. M.: Risos. Não pode, não pode, peraí gente, vamos lá fora (falou para a aluna). 

Profa. J.: Risos. Ligada no 420, só ela. Risos. 

Profa. F. retoma sua fala: Ela tava comentando que a filha dela tá vindo da creche e tá cantando 

uma música lá, né? 

Profa. J.: É. 

Profa. F.: E ela falou: "eu não ouço em casa, nem sei da onde é." Ela tá tendo algum estímulo, 

alguém tá... 

Profa. J.: Então, tem algum contato com aquilo, né? 

P.: Hmmm. 

Profa. J.: É através de algum contato dele, ou uma música, ou na escolinha, ou no convívio com 

criança ou com adulto ou, ou... Na TV, algum contato ela teve com aquilo primeiro pra... 

P.: Pra poder falar, né? Interessante... Bom, vamos ouvir aí um pouquinho... 

P. retoma a transmissão da vídeo aula. 

A profa. M.: voltou para a sala de reuniões. 

P. pausou a exibição do vídeo no momento em que a profa. Ana Paula fala sobre a visão 

interacionista sobre Aquisição de linguagem, e disse: Só falar, a gente falou do Interacionismo na 

aula passada, mas na visão do Vygotsky, né? Aqui, ela vai trazer uma outra teoria, uma outra 

autora, aí depois eu vou querer saber se vocês conhecem. 

Segue a transmissão do vídeo. 

P. pausa novamente o vídeo após alguns minutos no momento em que a profa. Ana Paula diz sobre 

dar sentido às manifestações do bebê: choro, movimentos, risos, entre outros e diz: É... O exemplo 

que você deu, né M., do seu filho na hora que ele olhou prá você, você olhou. Não existiu fala alí 



 

 
 

no sentido da oralidade, mas existiu um diálogo, né? É isso que ela (profa. Ana Paula) é dar sentido 

pra aquilo que ele tá fazendo.  

Profa. M.: Meneios afirmativos. 

P. segue a transmissão do vídeo. 

P. pausa novamente o vídeo quando a profa. Ana Paula diz sobre o adulto ter um papel 

preponderante na inserção da crinça no mundo da linguagem e tem o papel de estruturador e de 

atribuidor de sentidos às manifestações da criança, e diz: Acho que foi um pouco do que vocês 

falaram, né? Da importância do outro de falar, isso é importante. 

Profa. M.: Meneios afirmativos. 

Profa. J.: Meneios afirmativos. 

Profa. F.: Meneios afirmativos. 

P. retoma a transmissão do vídeo. 

P. pausa o vídeo no momento em que a profa. Ana Paula diz sobre a interpretação que o adulto 

deve fazer à fala da criança, dos efeitos que a fala da criança provoca no adulto, como isso vai e 

como isso volta, constituindo o jogo dialógico, não está restrito apenas quando a criança está 

iniciando o processo de aquisição da fala, mas pensar o início e depois ir acompanhando e 

discutindo o andamento desse processo, e diz: Aqui,   F., acho que entra um pouco do que ela tá 

falando o exemplo que você deu da sua sogra com AVC, do significado de dar ao gesto dela. 

Quando  você falou chegou o filho, né? Ela olhou, queria falar o nome do filho, tudo isso, vocês 

também, quem tá fora, tá interpretando tudo isso, entendeu? E é isso que vai fazer ela também 

conseguir falar, né? Também entra na mesma discussão pra gente pensar. 

P. retoma a transmissão do vídeo. 

P. pausa o vídeo no momento em que a profa. Ana Paula se refere à linguista Cláudia Lemos, e diz: 

Vocês conhecem essa autora? 

Profa. J.: Não. 

Profa. M.: Meneios negativos. 

Profa. F.: Meneios negativos. 

Profa. M.: Meneios negativos. 

P.: Não? Hmmm... É muito interessante o que ela traz. Retoma a transmissão do vídeo. 

Neste momento a diretora R. entrou na sala de reuniões, pediu licença à P. e conversou com cada 

professora em particular. P. pausou a transmissão do vídeo durante dois minutos e meio e retomou 

quando R. saiu da sala. 

P.: Podemos continuar? Parei porque esses conceitos, como vocês não conhecem, acho bom a gente 

ir com calma com eles, né? 



 

 
 

Profa. F.: Meneios afirmativos. 

Profa. M.: Meneios afirmativos. 

Profa. J.: Meneios afirmativos. 

Profa. M.: Meneios Afirmativos. 

P. pausa a transmissão do vídeo no momento em que a profa. Ana Paula fala sobre o processo de 

especularidade, e diz: Só uma coisa, esse da especularidade, foi o exemplo que você deu, M. Do 

"pá pá" do seu filho. Quando ele falou "pá pá", você reproduziu a fala dele "não, não é o papai é a 

mamãe." Esse é esse processo. 

Profa. M.: Meneios afirmativos. 

P. se dirigiu às outras professoras: Meninas, tudo bem?  

Profa. F.: Meneios afirmativos. 

Profa. M.: Meneios afirmativos. 

Profa. J.: Meneios afirmativos. 

P.: Risos. 

P. retoma a transmissão do vídeo. 

Profa. M. sai da sala de reuniões. 

Durante a transmissão do vídeo, a profa. J. manisfestou o desejo de falar. P. pausou a transmissão 

do vídeo e disse à ela: Quer contar? Pode contar. 

Profa. J.: Se você quiser terminar. 

P.: Não. Pode... Depois a gente continua. 

Profa. J.: Que... Realmente, assim, tem adulto, com adulto, assim, exemplo do adulto. Meu 

sobrinho, quando era pequeno, ele demorou muito pra começar a falar, ele morava com a gente e a 

gente levou pro médico. Ele ficava: "iiii, aaaa" e não saía disso. 

P.: Ãh? 

Profa. J.: Aí um belo dia, a casa que eu morava tinha uma janela bem grande, com vitror, aqueles 

bem grande. E minha irmã estava com ele, brincando lá na sala aí entrou uma barata voadora. Ele 

não falava nada, a gente ficava "mamãe, papai, titia", nada, não saía. 

P.: Ãh? 

Profa. J.: Aí ela começou a pular, gritava e pulava em cima do sofá e corria e a barata voando prá lá 

e prá cá. Quando ela encostou lá, que ela pousou lá, ele olhou prá ela e fez "a barata", acho que de 

tanto ouvir ela "a barata" (gritando). A primeira palavra que ele falou foi barata. Risos. 

Profa. F.: Risos. 



 

 
 

Profa. M.: Risos. 

P.: Risos. 

Profa. J.: Não foi papai, não foi mamãe. Risos. Acho que ele pensou "uma velha, desse tamanho, 

com medo de um bichinho desse." Risos. Ela pulava, naquele tempo, não sei se tinha na época de 

vocês, aquela mesinha de centro de vidro, e ela pulava, na casa inteira. E, na hora que ela pousou, 

ele: "a barata".  

P.: Risos. E depois disso como que ficou a fala dele? 

Profa. J.: Aí depois ele deslanchou, ele começou, a gente começou a falar e ele já começou a repetir 

palavras. Começou "vô, vô, vô", tanto que a gente ficou preocupado em levar ele no Fono, achando 

que ele não ia, tinha mais de dois anos e num... (meneios negativos), só ficava "hum, hum, hum". 

Aí a Fono falou que era normal, tinha que esperar um tempo, né?  

P.: É. 

Profa. J.: Que desenvolve. Fez os exames tal, disse que não tinha nada, mas, pra gente, naquela 

ansiedade, todo mundo adulto, só ele de bebê ali, passeando no meio, então, minha irmã mais nova 

já tinha dezessete anos, então todo mundo adulto. A bonequinha, um boneco na mão de todo 

mundo, né? 

P.: Ãh? 

Profa. J.: Então a primeira palavra dele foi... Então, quer dizer, acho que é muito do... Sei lá, 

daquilo que chamou atenção dele, da novidade. 

Profa. M.: Um insight, um estalo que dá na criança, né? 

Profa. J.: Pode ser. 

P.: Pode ser. 

Profa. J.: Ele era, bom até hoje, que ele já faleceu, ele era completamente apaixonado pelo meu pai, 

ele não conseguia falar "vô".  

P.: Mas tem uma coisa, como você fala, que tinha muito adulto que fazia tudo prá ele. Você vai 

vendo que qual a necessidade daquela criança pedir? Daquela criança dizer... 

Profa. J.: Meu pai chegava, "vovô chegou". "ô" . Água: "a, a, a". Não completava nada. A gente 

ficou, então, quer dizer, ele talvez, deve ter sido o momento dele e tal, a gente estimulava, mas a 

primeira palavra dele foi barata. A gente tira sarro dele até hoje, né? E foi porque minha irmã ficou 

gritando lá, ou ele pensou que o bicho era muito pequeno e ela tava gritando de bobeira, não sei o 

que que deu na hora. 

P.: Mas isso é o que, quando ela (profa. Ana Paula) fala, explica sobre o efeito é isso, um monte de 

coisa é feita alí com a criança, pela criança, é falado, só que você só vai observar isso depois, o 

efeito de tudo aquilo. 

Profa. J. fala simultaneamente com C: É o efeito. Ele nunca tinha escutado... 



 

 
 

P.: Então você vê que essa situação toda olha o efeito que provocou nele, entendeu? 

Prof.a. J.: Ele não conhecia uma barata e nem tinha escutado, porque meu pai dedetizava a casa 

direto, né? Chamava o dedetizador de três em três meses, dedetizava, levava a gente pra viajar para 

não sentir o cheiro. Arrumava tudo e a gente não via na minha casa, hoje se eu bobear, aparece, 

mas enquanto eu morei com os meus pais não tinha. Que era muito dedetizada. 

P.: Anhã. 

Profa. J.: Então isso, prá ele, foi... 

Profa. M.: Uma novidade. Risos. 

Profa. J.: Risos. 

Profa. F.: Risos. 

P.: Risos.... Interessante. 

Profa. J.: Então, quer dizer, é muito do... Acho que do momento, da situação. 

P.: É aí vem que cada um tem um tempo. 

Profa. J.: É, cada um tem um tempo. 

P.: Por mais coisas que se faça, é... Acho que tem que esperar o que vem ali daquela criança... 

Profa. J.: É porque é assim, a gente entende que até uns... um aninho é normal a criança só tá 

balbuciando, mas depois a gente começa naquela ansiedade, a gente já quer ouvir “mamãe, papai”, 

e tem crianças que... (SI) que não fala... 

P.: E a hora que vai limpando, né? Descartando as possibilidades de impedimento... Risos. 

Profa. J.: É. Graças a Deus não era nada, né, mas... 

P.: É, aí vai vendo o que é possível. 

Profa. M.: Eu não espero o K. chorar... (SI). Quando ele quer mamadeira eu pego, da geladeira, 

ponho no microondas pra esquentar também, aí eu pego a mamadeira, aí antes de pegar a 

mamadeira ele tá brincando, mas eu não penso “será que ele tá com fome?” Eu to vendo que ele tá 

bem, né? 

P.: Anhã. 

Profa. M.: Mas sabe como que é mãe de primeira viagem, também, eu só tenho ele aí eu falo “K. 

você quer mamadeira?” Ele olha pra mim e faz assim (meneios negativos) e faz assim que não 

quer. Aí eu falo: “acho que ele não entendeu o que eu falei”. 

P.: Risos. 

Profa. M.: Eu vou lá pego a mamadeira. 

P.: Ãh? 



 

 
 

Profa. M.: Aí faço assim, ele sobe no, na plataforma assim, sentadinho, sobe, aí eu ponho na 

boquinha dele e ele faz assim (meneios negativos). 

P.: Não mesmo.  

Profa. M.: Não quer, não quer de jeito nenhum. 

Profa. J e profa. M. falam simultaneamente não sendo possível transcrever. 

P.: É, aquilo que eu falei, não é só o que se ensina, né? 

Profa. M.: É. Quando ele fala alguma coisa, eu falo que não. Mas, ele, não sei quem ensinou ele a 

fazer assim com a cabecinha que ele não queria. A primeira vez que eu falei assim prá ele: “K. 

você quer a mamadeira?” Ele já fez assim (meneios negativos) que não. Até falei, mas eu acho que 

ele não entendeu, ah eu não posso deixar ele com fome, aí ele subiu para dizer pra mim que ele não 

queria e não tomou de jeito nenhum. 

P.: Isso que é importante, você deu sentido em tudo aquilo, você disse.  

Profa. M.: Vai ver ele viu isso em outra coisa e associou, né? 

P.: É. Pra você ver que está no mundo. 

Profa. M.: Tão pequenininho, né? 

P.: É, isso é verdade, tá atento. 

Profa. M.: Eu sempre to... Risos... É papinha, né? Aquela de legume, verdura. 

(conversas paralelas entre as professoras J. e F.) 

P.: É, então, interessante. 

Profa. M.: Eu saio e falo: “não esquece de dar comida, dando papinha”. Tá bom.  

P.: Risos. 

Profa. M.: Eu não espero ele chorar, minha sogra falou: “ah, mas eu dou um pouquinho de comida, 

espero o choro”. (meneios negativos), ele não chora sou eu que vou dando a comida. “Que 

estranho”. (SI). Risos. 

P.: Risos. Interessante. 

P. antes de retomar a transmissão do vídeo, pergunta à todas as professoras: Está dando pra 

acompanhar esses conceitos?  

Profa. M.: Dá. 

Profa. J.: Meneios afirmativos. 

Profa. F.: Meneios afirmativos. 

P.: Acho que com o exemplo que ela dá vai ficando claro, né? 



 

 
 

Profa. M.: É. 

Profa. J.: Sim. 

Profa. F.: Meneios afirmativos. 

P. retoma a transmissão do vídeo. 

Neste momento, entra uma funcionária da escola na sala e pergunta: até que horário vocês vão ficar 

aqui? 

P. pausa o vídeo e diz: até uma e vinte. 

P. transmite o vídeo até o final da aula proposta.  

P.: E aí, o que vocês acharam dessa... parte aí que ela falou da... do que cabe ao educador, né? 

Vocês que estão aí na sala de aula, que que vocês acham? 

Profa. J.: Eu acho que quando a criança chega, principalmente no EMEI, ela não sabe se... ela fala, 

mas ela não sabe expressar exatamente aquilo que ela tá sentindo. 

P.: Anhã. 

Profa. J.: Ou que ela tá pensando. Então ainda cabe ao educador, ao professor que tá ali com ela a 

interpretar e a interagir, por exemplo, tem criança que chega até a primeira série e ele espera até a 

hora que ele não consegue mais segurar ele pede para ir ao banheiro, pra avisar que pode ir ao 

banheiro.  

P.: Ãh? 

Profa. J.: Que ele não conseguiu ainda, você vê que tem alguma coisa mudando, mas ele não sabe 

exatamente o que é, por isso muitas vezes ele molha a roupa na escola. 

P.: Anhã. 

Profa. J.: Né? E isso é um processo de conhecimento do corpo. 

P.: Ãh? 

Profa. J.: De comunicação, de ele conseguir se comunicar com o... porque eles tem, eles se 

comunicam bem dentro da família e ali eles conhecem todo mundo e quando eles chegam num 

ambiente diferente, eles tem que ter a intervenção do professor pra que essa comunicação se 

amplie, o vocabulário dele aumente, se enriqueça. 

P.: Anhã. 

Profa. J.: E é por isso que é tão importante a história, que a história desperta a criatividade, o sonho, 

mas também fala da realidade. 

P.: Mas, você acha que isso acontece só no EMEI, por exemplo? 

Profa. J.: Não. Com todos, eu falo assim, quando eles chegam na escola, são menores, eles têm 

mais... conforme eles vão crescendo aí a dificuldade é outra, por exemplo: “ah, eu acho que (SI), 



 

 
 

mas eu não vou falar, se não vão achar que eu não...” tá na chamada, ou uma palavra diferente 

porque a língua portuguesa ela é regional. 

P.: Ãh? 

Profa. J.: Quando chega um aluno de outro Estado, eles não conhecem a macaxeira e a mandioca, 

então eles já ficam meio... 

P.: Anhã. 

Profa. J.: “E eu vou perguntar? Vou ficar com vergonha, vão achar que eu sou burro.” Então aí eles 

vão ampliando o vocabulário. 

P.: Que é no diálogo. 

Profa. J.: É no diálogo, é. 

P.: No jogo dialógico, é isso, ele acontece o tempo inteiro. 

Profa. J.: É nas trocas de experiência, no próprio diálogo ali, na conversa um com o outro, um 

ensina uma brincadeira, outro ensina uma música, eles vão conversando, vão ampliando seu 

vocabulário e vai... Vai ser enriquecido. 

P.: Vocês observam isso na sala de aula? Mesmo com os alunos maiores? 

Profa. J.: Sim, é sempre a mesma coisa. 

Profa. M.: O professor, ele faz a leitura diária, né?  

P.: Ãh? 

Profa. M.: A gente escolhe o livrinho, a gente vai... a gente faz a nossa leitura como professor, né? 

P.: Ãh? 

Profa. M.: Acho muito importante porque a gente tá (SI). 

P.: E como você faz essa leitura? Dá um exemplo, assim. 

Profa. M.: Tem uma caixa de leitura, né? Na sala a gente escolhe. 

P.: São livros do quê? De histórias? Narrativas? É. 

Profa. J.: Meneios afirmativos. 

Profa. M.: É pára didáticos. A gente vai escolhendo. 

P.: Sei. 

Profa. M.: E se você acha que tem uma leitura que você percebeu ali, antes, você folheou, você leu 

antes e você pode perceber, ah, esse eu vou fazer uma entonação de voz diferente. Que aí você vê 

que todo mundo nem respira direito pra saber aquilo, né? É bom, porque daí você vai chamar a 

atenção na hora de, nessa entonação de voz também, aquelas paradas na vírgula, parada total no 

ponto final. Você vai ajudar também no processo de pontuação. Você pode até introduzir essa 



 

 
 

pontuação numa, num outro momento é, com trabalho de dinâmica mesmo, dentro da sala de aula, 

numa roda de conversa, numa roda de leitura, isso é importante. 

Profa. J.: É o saber ouvir, não é? 

P.: Como assim? 

Profa. J.: É se envolver mesmo e saber ouvir. 

P.: Hmmm. 

Profa. J.: Porque quando eles chegam, eles geralmente tem o pai, a mãe, o tio, o irmão, fala todo 

mundo junto, ou ele é o centro das atenções, então... e aí, eles querem todos falarem ao mesmo 

tempo, eles querem expor a opinião ao mesmo tempo. 

P.: Ãh? 

Profa. J.: Eles querem... então, eles têm que desenvolver, através da leitura, através de conversa e 

tudo mais, desenvolver o saber ouvir. Que quando ele aprende a ouvir, ele aprende a se expor. É, 

ele sabe a hora de... ele respeita eu terminar a frase e depois você começa a sua. Ele sabe a hora 

dele interagir, sabe a hora dele intervir, é... ele sabe quais são as palavras que ele pode usar, porque 

numa situação, eu posso falar, na mesma situação, eu posso me expor e ser grosseira só de me 

expor e posso expor a mesma opinião, né? Achando não essa caneta não é azul essa caneta é cor de 

ouro. 

P.: Ãh? 

Profa. J.: E eu posso te convencer disso de uma maneira sutil, não é? 

P.: Anhã. 

Profa. J.: Então, isso eles aprendem... 

P.: É colocar o seu ponto de vista, né? 

Profa. J.: É. Dar o seu ponto de vista, respeitando o do próximo, o que é importante. Nos maiores, 

você vai percebendo que eles aprendem a ouvir, respeitar a opinião do outro, respeitar sentimentos, 

opiniões. E eu acho que eu sou muito apaixonada, não é possível. Risos.  

P.: Risos. 

Profa. J.: Nossa... então, é uma coisa que, assim, que nos menores, como eu te falei, seria uma 

dificuldade grande de expor “ah, eu to com sede”. Os maiores a dificuldade deles é de ouvir, saber 

o momento certo de falar e de ouvir e isso a gente vai, com o tempo, você vai vendo que eles vão se 

aprimorando tanto no vocabulário quanto no respeito ao próximo, quanto no... na reflexão. Você 

fala alguma coisa pra ele agora ele pode até não gostar, mas ele para pra refletir. 

Profa. F.: O repertório de palavras que ele tenta, eles vêm assim, né? Fala o que eles têm aqui só e 

lendo um livro, uma palavra diferente, saber o que é. Ou a gente tá fazendo uma atividade fala 

alguma coisa, às vezes até conto um palavrão, falo um negócio: “ah, que que é isso?” E eles vão 

aprendendo, vão ... 



 

 
 

P.: Vai permitindo essa... esse aumento de vocabulário. 

Profa. F.: Isso. Palavras novas, conceitos novos, através do diálogo, da conversa, de uma leitura, 

uma roda de conversa. Cada um com uma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: A posição do aprendiz no discurso dos professores. 

Você está convidado(a) a participar desta pesquisa que tem o objetivo de analisar a 

posição do aprendiz no discurso dos professores, discutir as relações subjetivas entre esse 

discurso e o processo de constituição da escrita pela criança, do ponto de vista 

fonoaudiológico, realizada pela mestranda Cinthia Ferreira Gonçalves, sob orientação da 

professora Dra. Regina Maria A. C. Freire, vinculada à Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo como requisito à obtenção do título de Mestre em Fonoaudiologia. Se decidir 

participar dela, é importante que leia estas informações sobre o estudo e o seu papel nesta 

pesquisa, pois é preciso que você dê o seu consentimento livre e esclarecido por escrito. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar os dizeres do professor sobre seus 

alunos. Estes dizeres serão transcritos e analisados e os sujeitos não serão identificados. 

Para participar da pesquisa o indivíduo deverá permitir a sua gravação em áudio durante as 

reuniões de ATPC (Aula de trabalho pedagógico coletivo). A gravação levará em torno de 

90 minutos. 

Nesta pesquisa não haverá nenhum tipo de risco ou gasto para o participante e a 

identidade do mesmo será preservada. O conhecimento adquirido a partir da participação 

na pesquisa poderá beneficiá-lo com informações e orientações em relação à alfabetização.  

É importante que você esteja consciente de que a participação neste estudo é 

completamente voluntária e que você pode recusar-se a participar desta. Você receberá 

uma cópia deste termo onde consta o telefone da pesquisadora, podendo tirar suas dúvidas 

sobre o estudo, agora ou a qualquer momento.  

Caso você tenha mais perguntas sobre este trabalho, favor ligar para a pesquisadora 

responsável, número abaixo. 

Nome: Cinthia Ferreira Gonçalves Telefone:  

Agradeço antecipadamente. 

  



 

 
 

Declaração de Consentimento: 

Li as informações contidas neste documento antes de assinar este termo de 

consentimento. Declaro que fui informado sobre os métodos, riscos e benefícios da 

pesquisa. Declaro que tive tempo suficiente para ler e entender as informações acima. Dou 

meu consentimento de livre e espontânea vontade e sem reservas para participar desta 

pesquisa. 

________________________________ 

Nome do Participante (em letra de forma) 

________________________________ _________________ 

Assinatura do participante legal  Data 

Atesto que explicamos cuidadosamente a natureza e o objetivo deste estudo, os 

riscos e benefícios da participação do mesmo, junto ao participante. Acreditamos que o 

participante recebeu todas as informações necessárias, que foram fornecidas em uma 

linguagem adequada e compreensível e que ele/ ela compreendeu essa explicação. 

__________________________ _______________ 

Assinatura do Pesquisador responsável  Data 

Cinthia Ferreira Gonçalves 

CPF:  
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