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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo investigar a formação de um Grupo de Apoio (GA) em 
uma escola, considerado como instrumento e sistema de atividade que propicia um 
importante contexto para a construção colaborativa e partilhada de conhecimentos e 
transformação de práticas na comunidade escolar. As perguntas que nortearam esta 
pesquisa são: Nas atividades de um Grupo de Apoio: 1-Que papéis e divisão de 
trabalho são compartilhados e transformados? 2-Que conhecimentos são construídos, 
partilhados e transformados?  Seguindo uma linha etnográfica crítica de cunho 
colaborativo (Magalhães, 1994, 1996a, 1996b, 2000, 2002, 2003); (Magalhães & 
Celani, 2005); (Magalhães et al., 2006); (Magalhães & Fidalgo, 2008), os dados foram 
coletados no decorrer de oito reuniões do GA formado em uma escola particular de 
ensino fundamental e médio, na periferia da zona Sul de São Paulo. Além da 
pesquisadora que exerce o papel de diretora e mantenedora da escola, participaram 
da pesquisa pais de alunos, professores, coordenadores pedagógicos, funcionários e 
alunos. A pesquisa ancora-se nos pressupostos teórico-filosófico-metodológicos da 
Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) (Vygotsky, 1932, 1934; 
Leontiev,1978, 1981;  Engeström, 1987, 1999, 2003, 2008), na perspectiva dialógica 
da linguagem (Bakhtin/Volochinov, 1929) e na concepção de que a linguagem é uma 
ferramenta psicológica fundamental no processo de interação, aprendizagem e 
desenvolvimento entre sujeitos (Vygotsky, 1934; Bernstein, 1987). Apoia-se também 
nas discussões sobre a formação de grupos colaborativos com a finalidade de 
problematizar e ressignificar problemas comuns que afligem seus membros (Daniels & 
Parrila, 2004). Os dados coletados foram analisados a partir das seguintes categorias: 
pela análise linguística como viés numa perspectiva da Teoria da Atividade 
(Engeström, 1999), do modelo D-Analysis (Middleton, 2007) e do uso de turnos e 
palavras (Kerbrat-Orecchioni, 2006). Os resultados apontam para a dificuldade de 
transformar os papéis e a divisão de trabalho no GA e, portanto, a dificuldade de 
transformação das práticas. Uma das possíveis explicações para essa conclusão é 
que o GA se constituiu como um grupo bastante heterogêneo que foi formado pela 
iniciativa da diretora e do qual participavam membros da comunidade escolar que já 
tinham lugares diferenciados e hierarquizados. Os resultados mostram que, apesar de 
haver uma pequena transformação e, portanto, um aparente pequeno deslocamento 
do objeto do sistema de atividade, o GA pode ser considerado como um instrumento 
de propulsão. É importante ressaltar que segundo a TASHC, a questão da 
historicidade somente pode ser considerada se tomarmos como foco um processo de 
mudanças de práticas e nas práticas que compreendam grandes períodos nos quais 
as práticas ocorreram e, nesse sentido, pode-se dizer que as pequenas 
transformações são bastante significativas.  Em um âmbito mais abrangente, esta 
pesquisa poderá ajudar professores, diretores, coordenadores e pais na organização 
e constituição de espaços nos quais sejam discutidas ações pela negociação de 
papéis, que venham a contribuir para um ensino que contemple as necessidades da 
comunidade escolar. Em termos mais específicos, tenciona contribuir para a 
compreensão do GA como espaço democrático de mediação entre os membros da 
comunidade escolar visando, em última análise, a formação do nosso aluno como 
indivíduo bem integrado na sociedade, autônomo, capaz de expressar seus pontos de 
vista e de tomar iniciativa em conjunto com outros (Vygotsky, 1932). 



ABSTRACT 

This study aims at investigating the formation of Support Team Work (STW) in a 
school. STW is considered in this research as a tool and at the same time as a system 
of activity which serves as an important context for the collaborative construction of 
knowledge and transformation of practices in the school community. The questions 
which guide this research are: In the activities of STW: 1- What roles and division of 
labor are shared and transformed? 2-What knowledge is built, shared and 
transformed? Following an ethnographic, critical and collaborative approach 
(Magalhães, 1994, 1996a, 1996b, 2000, 2002, 2003; Magalhães & Celani, 2005; 
Magalhães et al., 2006; Magalhães & Fidalgo, 2008) the data  were collected during 
eight meetings of the STW, gathered in a private junior and high school, situated in the 
farthest south zone of São Paulo city. Besides the researcher, which is the director 
and owner of the school, the other participants were students’ parents, teachers, other 
members of the school and students. This research is rooted to the Social Historical 
Cultural Activity Theory (TASHC) (Vygotsky, 1932, 1934; Leontiev, 1978, 1981; 
Engeström, 1987, 1999, 2003, 2008), to the dialogical perspective of language 
(Bakhtin/Volochinov, 1929) and to the conception that language is a fundamental 
psychological tool for the process of interaction, learning and development (Vygotsky, 
1934; Bernstein, 1987). This work is also based on the discussions about the 
formation of collaborative groups aiming at thinking about, reflecting about and working 
out troubles that affect their members (Daniels & Parrila, 2004). The collected data 
were analyzed according to the following categories: by linguistic analyses in the 
perspective of the Activity Theory (Engeström, 1999), by the D-Analysis model 
(Middleton, 2007) and by the use of  turns and words (Kerbrat-Orecchioni, 2006). The 
results lead to the difficulty of the transformation of practices. One of the possible 
explanation for the results is that STW was constituted as a very heterogeneous 
group, formed by the initiative of the director of the school, in which the participants 
were members of the school community that have different places and roles which are 
well marked also by hierarchy. The results showed that there was little transformation, 
but even this slight movement of the object of the activity can be considered as a 
propulsion tool. It is important to relate that according to the TASHC, historicity can 
only be taken into consideration if one focuses on a process of change of practice that 
comprehend large periods of time in which the practices have occur. This way, it can 
be said that the little transformations were greatly significative. As far as this research 
is concerned it will be able to help teachers, students, parents, members of school 
staff, directors in the organizations and in the constitution of places where actions 
might be discussed by negotiations of roles, which can contribute to the learning that 
the community aims for all students. In specific terms this research aims at contributing 
to the fact that STW can be a democratic place of mediation among members of the 
school community looking forward to help in the education of all students, in order to 
make them autonomous citizens, well integrated in the society, able to express points 
of view and to take initiatives with others (Vygotsky,1932). 
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INTRODUÇÃO 

Há um tempo em que é preciso 
abandonar as roupas usadas,  

que já têm a forma  
do nosso corpo,  

e esquecer os nossos caminhos,  
que nos levam sempre 

aos mesmos lugares.  
É o tempo da travessia... 

e se não ousarmos fazê-la, 
teremos ficado, para sempre, 

à margem de nós mesmos. 

Fernando Teixeira de Andrade, 
2007

Esta epígrafe de Fernando Teixeira de Andrade leva-me a refletir sobre o 

trabalho que podemos desenvolver dentro de nossas escolas, mas que muitas 

vezes, temos medo de enfrentar, de ousar e, se não o fizermos, se não ousarmos, 

nós continuaremos a usar as roupas “que já têm a forma do nosso corpo”. Tudo o 

que é continuará sendo da forma em que está.  

Devemos encarar as questões que nos preocupam e que parecem ser 

sempre as mesmas, como “a velha calça desbotada, ou coisa assim”1: indisciplina, 

violência, problemas de aprendizagem, dificuldade em trabalhar de forma coletiva, 

questões burocráticas, questões salariais, questões pessoais e a indiferença das 

famílias, entre outras. Entretanto, se tudo for, como sempre, colocado dentro do 

balaio do desânimo, o melhor mesmo é nos conformarmos e nos sentarmos à 

beira do caminho, “à margem de nós mesmos”. 

Entretanto, como educadora, muitas vezes me questiono se haverá solução 

para os problemas que encontramos em nossas escolas. Desde o início da 

década de 90 do século passado estou trilhando um caminho de estudo e 

                                               
1  Trecho da música “Detalhes”, de Erasmo e Roberto Carlos (1971). Essa música, cantada por Roberto 
Carlos, é muito conhecida e uma das mais relevantes de sua carreira. A referência no texto à ‘calça 

desbotada’ vem ao encontro da metáfora presente na epígrafe, que sugere ao leitor deixar de vestir as roupas 
já bastante desgastadas com o uso, numa alusão à mudança, às transformações que podemos fazer em nossas 
ações. 
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pesquisa para construir conhecimentos e buscar transformações significativas nas 

minhas práticas, pois vejo que não só eu, mas os educadores em geral, devemos 

encarar novos desafios para melhorar o ensino em nosso país. 

Freire (1970, 1979, 1992) fala, em suas obras, do complexo processo de 

ensino-aprendizagem. Segundo ele, o que se deve almejar na educação é a 

transformação de todos os envolvidos no processo de aprendizagem escolar. 

Ancorando-se na transformação, Freire (1970, 1979, 1992) enfatiza a concepção 

de que, no processo de educação, nós não “somos”, nós “estamos sendo”. Vamos 

nos formando, nos tornando pessoas pelas nossas vivências e experiências no 

mundo social. Vamos  nos constituindo no e pelo social, pelas transformações e 

mudanças que acontecem a cada dia em nossas ações. Isso significa poder 

pensar também em transformações no panorama preocupante que se descortina à 

nossa frente, para que o trabalho que estamos realizando em nossas escolas 

contemple os objetivos da proposta pedagógica, e que estes venham ao encontro 

das expectativas e necessidades da comunidade escolar. 

No meu caso, trabalhar na direção de uma grande escola particular pode se 

apresentar à primeira vista como estar num posto privilegiado, de onde se pode 

vislumbrar todo o trabalho pedagógico e, vez ou outra, partilhar com a equipe 

docente da solução de alguns entraves para o bom desenvolvimento da prática 

educacional. Porém, dessa posição de diretora pedagógica e mantenedora de 

uma grande escola particular, meu olhar não pode, nem deve ser contemplativo. 

Quem poderia ter esse olhar, gerindo uma escola? 

A escola onde trabalho existe há vinte e quatro anos, participando de luta 

exaustiva, mirando sempre horizontes cada vez mais amplos para a comunidade 

de nosso bairro, carente de esperança no sistema de ensino público do nosso 

país. As famílias reconhecem que o ensino público na região é precário e 

sucateado, com escolas à mercê de toda sorte de privações. 

No entanto, nossa escola, que oferece instalações apropriadas e ensino 

considerado de qualidade pelos pais dos nossos alunos, tem problemas também. 

Olhando de uma forma superficial pode parecer que nossa tarefa transcorre de 

forma simples e facilmente equacionável; contudo, observadas a fundo, as 
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dificuldades que temos amedrontam, perturbam e preocupam. Isso porque muitos 

de nossos alunos têm problemas. Nossos professores têm problemas diversos. 

Nosso ensino também apresenta muitos e muitos problemas. A escola, em 

consequência, tem muitos problemas também. Nesse sentido, é possível dizer que 

na escola em que trabalho os problemas encontrados, segundo observei, são 

bastante semelhantes aos das demais escolas, sejam públicas ou particulares. 

No entanto, algumas questões sobressaem. A mídia, representada ora 

pelos jornais e revistas, ora pelos noticiários em rádio e televisão, decanta 

diariamente os conflitos que envolvem muitas escolas, apresentando situações de 

violência e consequente desrespeito ao patrimônio público, privado e pessoal. 

Esse parece ser um problema social com bastante destaque nos dias de hoje. 

Pensando como educadora, como professora, diretora e mantenedora de 

uma instituição de ensino, julguei necessário discutir maneiras de enfrentar e 

buscar soluções para os problemas que prejudicam o ensino na minha escola, 

dentre eles, a violência. Essa preocupação com os problemas de violência na 

escola e na comunidade já foi explorada na pesquisa que realizei no meu trabalho 

de Mestrado (Pinheiro, 2004). Verifiquei que a violência está presente, de forma 

clara ou velada, nas relações entre os sujeitos dentro da escola, nos discursos e 

nas ações da prática educacional, no dia-a-dia em nossa escola. 

Vale ressaltar que a violência no país e, de forma específica, em nossa 

região, periferia da zona sul de São Paulo, tem assustado a comunidade com 

todos os tipos de acontecimento a ela relacionados: crimes, roubos, furtos, 

depredação, agressões verbais e físicas. E, infelizmente, a violência não está 

restrita apenas aos espaços extramuros escolares.  

O evento que motivou a escolha do tema da minha dissertação de Mestrado 

foi o assassinato de um de nossos funcionários dentro da recepção da escola, por 

motivos supostamente ignorados, mas com indícios de ter sido motivado por uma 

advertência feita pela vítima a um aluno que havia usado substâncias químicas em 

sala de aula. Decidi, naquele momento, que havia chegado a hora de questionar 

os valores com os quais estávamos trabalhando, para que pudéssemos favorecer 
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dentro de nossa instituição escolar uma cultura de não-violência como atitude 

desejada e como legado a ser ofertado para o futuro de nossa sociedade. 

Assim, decidi que deveria realizar uma pesquisa que resultou no meu 

trabalho de Mestrado (Pinheiro, 2004), no qual discuti o discurso pedagógico2

como veículo para que a não-violência pudesse ser trabalhada como um valor. 

Nas considerações finais da dissertação de Mestrado, apontei que a 

organização e a realização do discurso pedagógico sejam no planejamento da 

aula do professor, sejam nas regras de conduta da escola, poderiam levar alunos 

a desenvolver comportamentos inadequados. O referencial teórico utilizado 

naquele trabalho estava apoiado na concepção sócio-histórica do 

desenvolvimento e da aprendizagem (Vygotsky, 1932/2002, 1934/2002), nos 

pressupostos da Teoria da Atividade (Engeström, 1987; Daniels, 2003) e no 

conceito de discurso pedagógico (Bernstein, 1987). 

Pude perceber nessa pesquisa que, quando o trabalho na sala de aula está 

centrado apenas no professor, quando o professor não oferece oportunidades 

para que os alunos tenham voz no processo de aprendizado, eles tendem a se 

desinteressar pela construção do conhecimento naquela aula, pois se sentem 

excluídos na divisão do trabalho. Estando à margem do processo educacional, 

sentindo-se alheios ao processo de construção colaborativa do conhecimento3, 

alguns desses alunos começam a se envolver em atividades paralelas, a 

promover movimentos de indisciplina e, por vezes, a usar de violência. 

Percebi também, por esse estudo, o predomínio do discurso regulatório 

sobre o discurso instrucional4. Segundo Bernstein (1987), quando esse 

predomínio ocorre, quando não há equilíbrio entre esses discursos, conflitos são 

criados de uma forma negativa, de modo que a construção partilhada de 

conhecimentos torna-se uma tarefa difícil. O discurso apoiado exclusivamente em 

regras que não foram discutidas, mas impostas, pode promover violência ao invés 

da construção da não-violência como atitude cidadã.
                                               
2 O termo discurso pedagógico será apresentado na seção 1.2.2  
3 Um dos mais significativos desenvolvimentos nas abordagens educacionais contemporâneas propõe que o 
conhecimento seja observado não como uma representação abstrata e descontextualizada situada na mente, 
mas como um processo construtivo que emerge de situações e contextos específicos (Lave & Wenger, 1991). 
4 Esses termos serão apresentados na seção 1.2.2 
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A presente pesquisa é um aprofundamento da citada (Pinheiro, 2004), no 

sentido de procurar discutir, de forma colaborativa, os conflitos e problemas 

encontrados, que estão dificultando as práticas educacionais e, 

consequentemente, o aproveitamento escolar do nosso alunado. O maior desses 

problemas é a violência. Continuo com extrema preocupação no que diz respeito 

às questões que não colaboram para que o ensino na escola que dirijo seja 

compatível com os objetivos da proposta pedagógica.

Percebi que deveria oferecer espaços para a construção da não-violência.  

Nessa direção, propus-me a promover ações com o objetivo de colaborar com 

uma prática educacional próxima aos anseios da comunidade escolar, ou seja, 

trabalhar com questões que são motivos de preocupação para o corpo docente e 

para as famílias dos alunos.  

Entendo que a violência com a qual nos deparamos tem diversas facetas: 

de forma explícita e manifestada por meio de embates físicos e agressões entre 

alunos; de maneira verbal, desde insultos, xingamentos, palavrões, apelidos, até o 

silêncio acintoso e a omissão. Tais comportamentos apenas refletem a falta de 

respeito em geral: ao que é alheio, às diferenças, às normas de conduta, aos 

professores e funcionários; enfim, o que falta – e faz falta – é o respeito como 

valor central. 

Sendo assim, me parece que há um caminho a percorrer em busca de 

transformar as práticas no contexto de pesquisa por ações colaborativas que 

serão discutidas neste trabalho, tendo em mente que poderemos modificar 

atividades que também vão nos modificar como agentes e participantes das 

mesmas. 

Indo nessa direção, podemos pensar num espaço de construções 

colaborativas e que se apresente como um contexto onde as questões de 

violência sejam discutidas com relações mais simétricas; um local onde 

conhecimentos coletivos possam ser construídos.  

Desta forma, objetivo com meu trabalho criar um grupo formado por 

membros da comunidade escolar que possam discutir e promover mudanças de 
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práticas, através de ações dirigidas para auxiliar na solução dos problemas que 

estão prejudicando o bom desenvolvimento do ensino na escola.  

Conforme Engeström (1999), a divisão do trabalho, os papéis que as 

pessoas exercem e o deslocamento do objeto da atividade, isto é, a construção de 

novos conhecimentos, podem proporcionar as transformações de práticas na 

atividade. Neste estudo, entendo como atividade as reuniões do Grupo de Apoio 

formado na escola onde trabalho, o qual tem a possibilidade de construção de 

novos conhecimentos5. 

Atualmente existem grupos em diversos segmentos da sociedade com a 

função precípua de ajuda na solução de problemas. Alguns desses grupos têm 

como participantes pessoas com problemas de dependência química: alcoolismo, 

tabagismo e uso de drogas em geral. Há também grupos que se reúnem para 

ajudar pessoas com problemas de ordem psicológica: os enlutados, os que sofrem 

de crise do pânico e demais transtornos. Existem, na verdade, grupos com a 

finalidade de ajudar pessoas que sofrem com os mais diversos problemas, desde 

incompatibilidade conjugal, até a maternidade ativa, passando pela obesidade, 

dentre muitos outros. 

Há grupos de apoio específicos para pessoas com doenças crônicas como 

diabetes, Mal de Alzheimer, mal de Parkinson, bem como grupos que trabalham 

com aqueles que sofrem de doenças terminais. Esses grupos são organizados por 

terapeutas que acreditam que compartilhar o problema pode ser um excelente 

recurso. Existem, também, grupos de apoio que ajudam a família desses 

pacientes a compreender como poderão ajudá-los a ter melhor qualidade de vida, 

dentro das possibilidades de cada um. 

Esses grupos diversos, segundo seus idealizadores, podem ser definidos 

como diferentes formas de organização, mas todas com o objetivo de oferecer 

apoio a um grupo com problemas específicos. A partir da comunhão das 

experiências individuais dos pacientes, o grupo discute e divide suas aflições e 

esperanças em relação à doença. Geralmente esses grupos funcionam com a 

                                               
5 Tais conceitos da Teoria da Atividade serão aprofundados na seção 1.1.1 
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orientação de profissionais ligados à área da saúde, mas podem também contar 

com a liderança de um paciente. 

Esses grupos de apoio podem ser também o primeiro passo para um 

tratamento mais complexo, auxiliando o paciente em questões como inserção no 

mercado de trabalho, discussão de direitos, podendo essas questões serem 

levantadas pelos próprios grupos. 

Há, ainda, grupos de apoio dentro do ambiente de trabalho, os quais usam 

a experiência e a capacidade individual de empregados para que as empresas 

possam atingir objetivos comuns e compartilhar diferentes pontos de vista. 

Engeström (2008: 1) desenvolveu uma pesquisa com grupos no ambiente 

de trabalho, a qual resultou em um manual que elenca as responsabilidades 

desses grupos, desde “resolver problemas de qualidade do produto para manter a 

satisfação dos clientes até ensinar o manuseio correto e eficaz de máquinas”. Ele 

também nos fala que possibilidades de inovação emergem num Grupo de Apoio: 

transições em expansão são identificadas, movendo-se de coordenação para 

cooperação e comunicação, dependendo da forma como esses grupos interagem 

e se relacionam com o objeto da atividade (Engeström, 2008: 118). 

Engeström (2008) e Daniels & Parrila (2004) desenvolveram trabalhos com 

Grupos de Apoio dentro do sistema educacional. O trabalho de Engeström (2008: 

90) mostrou uma pesquisa com professores e pais que trabalharam de forma 

colaborativa para redefinir o currículo de suas escolas com base no que 

chamavam de Educação Global; um enfoque mais real e atual de ensino, que foi 

por eles considerado como mais apropriado para a comunidade em que as 

escolas estavam inseridas.  

Daniels & Parrilla (2004: 9) definiram os Grupos de Apoio que serviram de 

base para suas pesquisas como oportunidades de desenvolvimento de culturas e 

estruturas de colaboração entre colegas de trabalho, vinculando três temas 

especialmente relevantes e significativos em contextos educacionais: a 

colaboração entre professores, o apoio à escola e a atenção à diversidade. 
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Daniels (2007) procurou, em contexto hospitalar, desenvolver Grupos de 

Apoio para discutir problemas de pacientes com câncer, de forma a buscar 

soluções colaborativas para amenizar o sofrimento dos doentes. 

Engeström (2008: 64) também realizou pesquisas com Grupos de Apoio em 

hospitais, com o objetivo de proporcionar um espaço no qual os profissionais 

pudessem desenvolver ferramentas específicas através de colaboração e reflexão 

coletiva. O objetivo final era que as ferramentas construídas pelos participantes 

dos grupos pudessem interagir com os objetos do trabalho. Ele discutiu que 

procedimentos clínicos complexos como cirurgias com alto grau de dificuldade 

operacional sempre requerem trabalho de grupo colaborativo. 

Nesta pesquisa, que tem como campo de atuação uma escola particular, 

conforme dito anteriormente, pensei que a criação de um Grupo de Apoio formado 

por alunos, pais, funcionários, professores e direção, poderia possibilitar um lócus 

de discussão colaborativa dos problemas enfrentados pela escola. De maneira 

mais específica, procurei discutir e criar ações significativas que tivessem como 

foco a transformação de práticas e de valores preconcebidos como violentos. 

Como apresentado, o problema da violência tem, entre outros, afetado bastante o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas na escola.  

O que muitas vezes pode parecer uma brincadeira entre colegas de classe, 

na realidade, esconde atitudes de desrespeito, discriminação e ofensa. Pensando 

em conscientizar a comunidade escolar para que o respeito seja um valor central 

em todas as relações dos envolvidos no processo educativo, todos os anos, no 

início das atividades escolares, regras de conduta são apresentadas e discutidas 

com os alunos, professores e funcionários. 

Tais regras de condutas são de conhecimento dos pais, desde quando 

procuram fazer a matrícula dos filhos para um novo ano letivo, uma vez que 

recebem uma cópia do documento junto com a proposta pedagógica da escola. 

Mesmo assim, alguns pais reclamam no decorrer do ano, afirmando discordarem 

de alguma norma, como, por exemplo, trazer materiais estranhos ao ambiente 

escolar. 
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Como diretora da escola que delimita o contexto de pesquisa deste 

trabalho, penso que um grupo de apoio pode ser também uma oportunidade de 

ouvir outras vozes, porque percebo que a minha voz é a mais presente dentro da 

escola. Outras vozes podem significar que diferentes pessoas assumam 

responsabilidades para com as transformações desejadas nas ações que não 

correspondem às que promovem mudanças e desenvolvimento. 

Gostaria, por exemplo, de que a proibição do uso de celulares dentro da 

sala de aula fosse uma regra observada e cumprida. Quase todos os alunos têm 

celulares e mesmo havendo uma norma que proíbe a utilização dos mesmos, nem 

todos desligam seus aparelhos durante as aulas. Os professores queixam-se 

desse fato, porque enquanto os alunos estão se dedicando a lidar com o celular, 

não estão atentos às aulas. Além do mais, com o avanço da tecnologia, os 

celulares podem se transformar em câmeras fotográficas, pagers, calculadoras, 

gravadores, filmadoras, mini-games, mp3, rádios etc... Inúmeras são as situações 

de violência causadas pelo descumprimento dessa norma. Isso porque alunos, por 

vezes, são agravados por colegas que usaram o celular de modo a desrespeitá-

los, tirando fotos sem autorização ou filmando o colega em situação às vezes 

embaraçosa e divulgando foto, vídeo ou ambos em rede mundial. Além do mais, 

há também o recorrente furto desses aparelhos, fazendo com que os alunos se 

acusem pelo fato. O cumprimento da regra que proíbe o uso de celulares na 

escola é um exemplo de assunto que poderia ser discutido num Grupo de Apoio, 

no qual as vozes dos participantes fossem, talvez, instrumentos de deliberação e 

consenso. Ou seja, os participantes teriam voz para discutir e entrar em acordo 

sugerindo ações que viessem a auxiliar a escola não só em casos como os 

citados acima, mas também em outras situações que estivessem dificultando o 

bom desenvolvimento dos alunos. 

Outra regra fundamental, que é quebrada muito frequentemente pelos 

alunos é a que prega respeitar todos os membros da comunidade escolar, mas 

principalmente os colegas. Alguns alunos não respeitam nem seus pares, nem 

seus professores e muito menos os funcionários da escola. Esse desrespeito é 

manifestado de várias formas, verbais e não verbais. Às vezes alguns alunos 



���������	
������	
����������������

�����	�����
10

chegam à agressão física como forma de resolver conflitos ou mesmo tentar se 

impor pela força. Os alunos que sofrem com agressões de colegas experimentam 

situações de humilhação, de exclusão ou muitas vezes são forçados, pelas 

circunstâncias, à aceitação vexatória de inferioridade com consequente apatia. 

Como decorrência do que foi acima relatado, a direção, os professores, os 

alunos e suas famílias são confrontados com situações nas quais cada uma das 

partes envolvidas toma posição pensando somente nas suas razões e, assim, ao 

invés de, juntos, buscarem situações nas quais possam propor soluções de forma 

colaborativa e construtiva, temos embates pessoais. Exemplificando e usando o 

que foi relatado anteriormente, quando o professor recolhe o celular do aluno ao 

observar que este está se distraindo com o aparelho, ao invés de se envolver nas 

atividades de classe, os pais às vezes consideram essa uma atitude errada, 

mesmo sabendo que o aparelho é devolvido ao final da aula. Defendem, como 

ocorre com frequência, o direito do filho de ficar com o aparelho ligado durante o 

tempo todo em que está na escola. Pensando que existem sempre diferentes 

prismas para se olhar um mesmo fato, reafirmo que encontros com membros da 

comunidade escolar para discutir e buscar saídas de forma colaborativa para 

esses embates sejam oportunidades para encontrar soluções, construindo 

conhecimento. 

É nesse contexto de trabalho, na escola de que sou mantenedora e 

diretora, e com o objetivo já estabelecido de criar espaços de transformação das 

práticas escolares, que proponho uma pesquisa que se apoia na Teoria da 

Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC). Esse referencial teórico foi escolhido 

porque ajuda a compreender as transformações que ocorrem no desenvolvimento 

dos seres humanos que se constituem como tal no e pelo contexto social, em 

interação com outros.  

Os seres humanos, de acordo com os pressupostos da TASCH descobrem 

possibilidades em cenários onde seus pares convivem e colaboram uns com os 

outros para que cada sujeito tenha chances de entender hábitos, estilos, métodos 

de trabalho e crenças através de comparação e contrastes entre colaboradores na 

atividade. 
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A partir da ideia de que desenvolvimento e aprendizagem são processos 

sociais mediados, a colaboração entre pares surge como chave para refinarmos, 

alargarmos, mudarmos e redirecionarmos nossas possibilidades individuais e para 

encontrarmos soluções para transformações de práticas em cenários nos quais 

convivemos com objetivos comuns. Assim, penso que Grupos de Apoio, tal como 

serão discutidos mais adiante, são contextos colaborativos e podem ser uma 

alternativa inovadora – e por que não? – eficaz na produção de conhecimentos 

que venham transformar as práticas em direção da solução de problemas e 

conflitos de forma colaborativa.  

Com base no que relatei acima, proponho perguntas de pesquisa que 

pretendem discutir a atuação de um Grupo de Apoio como ferramenta para auxiliar 

o desenvolvimento das práticas educacionais. 

Nas atividades de um Grupo de Apoio: 

• Que papéis e divisão de trabalho são compartilhados e 

transformados? 

• Que conhecimentos são construídos, partilhados e 

transformados? 

Há muitas pesquisas embasadas pela TASCH tanto no cenário 

internacional quanto em nosso país. No Brasil, encontrei trabalhos baseados na 

colaboração entre pares dentro do cenário educacional tendo como suporte a 

TASCH. Ninin (2006) buscou em seus estudos discutir e caracterizar a pesquisa 

colaborativa considerada como um sistema de atividade que propicia um 

importante contexto para a construção crítico-colaborativa do conhecimento de 

diretores de escola em ambientes educacionais. Mateus (2005) focaliza em sua 

pesquisa a colaboração entre docentes nas suas atividades de ensino objetivando 

ressignificar as fronteiras entre o mundo e a universidade-escola. Motta (2004) 
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discute em seu trabalho a colaboração entre pares para promover a inclusão de 

alunos portadores de necessidades especiais por meio do aprendizado da língua 

inglesa. Entretanto, meu trabalho difere basicamente desses estudos 

pesquisados, que focam suas lentes na colaboração entre pares no sistema 

educacional, porque pretendo trabalhar não somente com grupos de professores, 

mas também com coordenadores, diretora, pais, alunos e outros membros da 

comunidade escolar.  

Há, ainda, muitas pesquisas voltadas para a discussão sobre Grupos de 

Apoio. Algumas já foram citadas anteriormente. Outras pesquisas relevantes no 

cenário internacional encontramos em Creese, Norwich & Daniels (1998), cujo 

trabalho se concentrou em pequenos grupos de professores em escolas públicas 

primárias e secundárias na Inglaterra, os quais buscavam transformações nas 

práticas pedagógicas através da colaboração entre pares. Rosenholtz (1989), na 

Inglaterra, também desenvolveu um trabalho que discutia a criação de culturas 

colaborativas, procurando meios para redimensionar escolas urbanas. Ele buscou 

analisar, em suas pesquisas, como professores que trabalham juntos podem 

construir conhecimento técnico e descobrir soluções para problemas desafiadores. 

Nias (1989), também na Inglaterra, centrou sua pesquisa na mudança de prática 

de professores de escolas primárias do Reino Unido, com base em sentimentos 

dos docentes que refletem, em grupos colaborativos, o que significa ensinar como 

trabalho. Fullan & Hargreaves (1992) também buscaram, na criação de 

comunidades de professores, uma alternativa que proporcionasse aos docentes 

discutir e desenvolver seus projetos para confrontar seus pressupostos e crenças 

que estivessem subjacentes às suas práticas. Essas pesquisas parecem 

apresentar um conceito um pouco diferente daquele que usei com o Grupo de 

Apoio, na medida em que buscaram, com o trabalho, intervenção na prática dos 

professores; e o que pretendo criar buscará ações que transformem atitudes da 

comunidade escolar em geral. 

Esta pesquisa almeja ser inovadora, pois os outros trabalhos estudados que 

falam de Grupos de Apoio na escola, no cenário internacional descrevem 

pesquisas realizadas com grupos formados apenas por professores. Quanto aos 
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trabalhos sobre Grupo de Apoio no cenário nacional, encontrei alguns, como, por 

exemplo, Pimenta, Ghedin & Franco (2006), que apresentam em suas pesquisas 

três maneiras de trabalhar com grupos: 1º: Grupo Focal e o conhecimento do 

professores, 2º: Grupos Dialogais e os limites entre pesquisa e formação; e 3º: 

Grupos de Pesquisa e Formação e o desenvolvimento profissional de educadoras 

de crianças pequenas. Gatti (1998) apresenta seu trabalho com Grupos Focais 

como um processo de entrevistas coletivas, estruturadas, interacionais que se 

constituem como elementos básicos para o processo investigativo. Damiani (2003) 

apresentou um projeto na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com Grupos 

de Apoio para professores que, nas suas próprias escolas, trabalharam de forma 

colaborativa para ajudar colegas a resolver problemas referentes ao desempenho 

de suas atividades profissionais. 

A fim de pesquisar a transformação das práticas a partir da criação de 

Grupos de Apoio, adoto a metodologia Crítica de Colaboração conforme 

Magalhães et al. (2006), que aponta que a visão pragmática, suporte da pesquisa 

crítica de colaboração, reconhece a construção do conhecimento como uma 

atividade social, situada contextualmente e mediada pela linguagem. Esse viés 

teórico-metodológico, segundo Magalhães et al. (2006), conduz à compreensão do 

método de pesquisa como atividade prático-crítica, ou seja, atividade 

revolucionária que discute a relação dialética entre “instrumento–e-resultado”, 

deixando de lado uma visão tecnicista de “instrumento-para-resultado” (Newman & 

Holzman, 1993/2002: 51). 

Os dados desta pesquisa, produzidos em oito reuniões do Grupo de Apoio 

na escola, foram gravados, transcritos e discutidos com base em (1) Kerbrat-

Orecchioni (2006), que apresenta a vocação enunciativa, em turnos e palavras, 

fontes duais com as quais os dados foram analisados; (2) Middleton (2007), cuja 

abordagem para análise (D-Analysis) focaliza as formas de ação social que 

derivam das falas de pessoas em interação; e (3) TASCH, que apresenta como os 

sujeitos constroem conhecimentos pelas suas ações, nos sistemas de atividade 

(Engeström, 1999). 

Esta tese se organiza em três grandes capítulos: 



���������	
������	
����������������

�����	�����
14

No primeiro capítulo apresento e discuto o referencial teórico-filosófico aqui 

adotado. Assim, inicio com uma discussão sobre a Teoria Sócio-Histórico-Cultural 

e sobre o conceito de mediação de Vygotsky (1932/2002), que apresenta as ações 

do homem no mundo como sendo sempre mediadas. Em seguida, discorro sobre 

o sentido de práxis, tomando esse como a célula seminal da TASCH sobre cujas 

teorias este trabalho se assenta. Vários de seus conceitos dão suporte para as 

análises com que pretendo responder as perguntas desta pesquisa. Logo após, 

abordo a questão da linguagem, um dos artefatos mais importantes de mediação 

da consciência humana, que será objeto de discussão dentro do Grupo de Apoio. 

A questão da linguagem será discutida nas visões de Vygotsky (1932/2002), 

Bakhtin/Volochinov (1929/2000) e Bernstein (1987). Depois, discuto sobre grupos 

e sua importância na vida dos seres humanos em geral, como ferramenta para a 

sobrevivência humana e também de forma mais específica, em trabalhos com 

Grupos de Apoio.  

No capítulo 2 apresento e discuto aspectos prático-metodológicos deste 

estudo. Trato inicialmente de colaboração, visto que esse é um conceito central na 

pesquisa, uma vez que o trabalho dentro do Grupo de Apoio urge que ações 

possam ser propostas e desenvolvidas de forma partilhada. Após, discuto a 

Pesquisa Crítica, que traz em seu cerne a ideia de transformação e 

desenvolvimento. Apresento também e discuto um modelo de análise, D-Analysis, 

que tem o foco nas formas de ação social que derivam da fala de pessoas em 

interação como dados em uma pesquisa. A seguir, descrevo o contexto da 

pesquisa, bem como os participantes do Grupo de Apoio, que foram os sujeitos de 

pesquisa. Ao final do capítulo apresento o instrumento de coleta de dados. 

No capítulo 3 apresento a análise dos dados, que se organiza em torno das 

perguntas de pesquisa deste estudo. Ao final desse capítulo teço algumas 

conclusões preliminares derivadas da análise dos dados. Encerro o trabalho com 

minhas considerações finais, seguidas das referências bibliográficas adotadas e 

dos documentos utilizados em anexo. 
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Ao pesquisar sobre um assunto que vem sendo abordado apenas nas 

últimas duas décadas e sobre o qual existe pouca literatura, acredito que o 

resultado do presente estudo poderá contribuir para a área educacional. Pretendo 

possibilitar um salto qualitativo nas dimensões do continuum da formação docente 

e das relações escola-comunidade, ao mesmo tempo em que se elabora um novo 

referencial teórico-metodológico para análise das interações nos Grupos de Apoio 

que venham a ser organizados. 
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Capítulo 1 - Fundamentação Teórica 

Neste capítulo apresento os pilares teórico-metodológicos desta pesquisa, 

destacando sua importância para compreensão, análise e discussão dos dados. 

1.1. A Teoria Sócio-Histórico Cultural 

A Teoria Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) está principalmente ancorada na 

práxis humana. Essa teoria, com raízes na Psicologia, tem grande importância 

teórica, implicações e contribuições para a ocorrência de possíveis 

transformações no nível das práticas e políticas sociais. Em termos teóricos, pode-

se dizer que a perspectiva da Teoria Sócio-Histórico-Cultural supõe a sociogênese 

como processo básico do desenvolvimento humano. Essa perspectiva baseia-se 

também na tentativa de superar os reducionismos das concepções empiristas e 

idealistas.  

Isso se evidencia no que Vygotsky (1934/2002) assinala como a “crise da 

psicologia” de seu tempo. Para ele, a psicologia se debatia entre modelos que 

privilegiavam ora a mente e os aspectos internos do indivíduo, ora o 

comportamento externo. Vygotsky busca, então, construir o que chama de uma 

nova psicologia, que deve refletir o indivíduo em sua totalidade, articulando 

dialeticamente os aspectos externos com os internos, considerando a relação do 

sujeito com a sociedade na qual se insere. 

Assim, sua preocupação é encontrar métodos de estudar o homem como 

unidade de corpo e mente, ser biológico e ser social, membro da espécie humana 

e participante do processo histórico. Concebe os sujeitos como históricos, 

datados, concretos, marcados por uma cultura como geradores de ideias e 
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consciência que, ao produzirem e reproduzirem a realidade social, ao mesmo 

tempo se constituem e são por ela constituídos. 

Desta forma, Vygotsky (1932/2002) considera que estava nos métodos e 

nos princípios do materialismo dialético a solução dos paradoxos científicos 

fundamentais com que se defrontavam seus contemporâneos. Um ponto central 

desse método é que todos os fenômenos sejam estudados como processos em 

movimento e mudança. 

Transformar o mundo parece ser um objetivo do ser humano; o homem tem 

poder de criar, poder de ousar, além do poder de transmitir sua história para seus 

descendentes e de refletir sobre seus atos. Com essa capacidade de mudar o 

mundo através de suas ações, o homem se diferencia dos outros animais; 

envolve-se nas atividades mediadas pela sociedade na qual se insere, 

constituindo-se como pessoa, ao mesmo tempo que, dialeticamente, também 

constitui seu entorno social. 

A ideia revolucionária do desenvolvimento humano com raízes no mundo 

social tem origem nas palavras de Marx & Engels (1845-1846/1999), que 

buscaram explicar a historicidade humana oriunda do trabalho, atividade pela qual 

o homem transforma o mundo e também se transforma. 

Baseado, então, nas ideias do materialismo histórico, dentre elas a de 

explicar as relações entre sujeitos, Vygotsky (1932/2002) procurou destacar que 

as origens das formas superiores de comportamento consciente devem ser 

buscadas nas relações sociais que o indivíduo mantiver com o mundo exterior na 

atividade prática. 

Leontiev (1977), psicólogo soviético contemporâneo de Vygotsky, também 

suportado pelas ideias do materialismo histórico, procurou explicar o 

desenvolvimento humano, não apenas pelo trabalho, mas pela forma como o 

homem o realiza e também como se apropria da cultura. Ele acreditava que esse 

processo de apropriação era sempre ativo, ou seja, o indivíduo age sobre o mundo 

pela atividade.  

Segundo Daniels (2003), a categoria atividade, utilizada por psicólogos 

russos no princípio do século passado, tem raízes na filosofia clássica alemã, mas 
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foi Marx quem a caracterizou como a mola a impulsionar a vida humana. Com 

essa concepção, mostra que os homens, diferentemente dos outros animais que 

se constituem somente pela herança genética, apropriam-se da cultura através da 

atividade. Marx & Engels (1845-1846/1999) apontam também, como a principal 

diferença entre os homens e os animais, a produção dos meios da existência 

humana.  

De acordo com Daniels (2003), os escritos de Vygotsky, além de terem sido 

bastante influenciados por Marx & Engels (1845-1846/1999), sofreram também a 

influência de Durkheim, de Spinoza e de estudiosos da psicologia Gestalt. 

Durkheim (2006: 36) acreditava que a sociedade tem sobre o indivíduo uma 

força coercitiva que regula o seu desenvolvimento. Essa ideia parece ter exercido 

uma forte influência no trabalho de Vygotsky. Outro conceito importante na obra 

de Durkheim (2006) e que parece também estar ligado às ideias de Vygotsky é o 

fato social, a espinha dorsal de suas obras. Durkheim (2006: 38) procurou defini-lo 

de várias formas, dentre elas que fato social são todas as maneiras de ser, fazer, 

pensar, agir e sentir, desde que compartilhadas coletivamente. 

Spinoza (1995) influencia Vygotsky em relação ao monismo, ou seja, na 

concepção de que o homem não pode ser dividido entre corpo e alma, razão e 

sentimento, mas que sua vida se constitui da interdependência desses aspectos. 

Percebo que a psicologia da Gestalt se articula com as ideias de Vygotsky 

pelo fato de que ele, também, via o desenvolvimento do homem de forma una e 

indivisível. De modo similar, essa corrente considerava os fenômenos psicológicos 

como um conjunto autônomo, indivisível e articulado na sua configuração, 

organização e lei interna, fundamentando-se também na ideia de que o todo é 

mais do que a simples soma de suas partes (Engelmann, 1998: 21). 

Engels (1880/2006) também parece ter ideias afins com Vygotsky no que 

diz respeito ao papel crítico do trabalho e dos instrumentos na formação da 

relação entre os seres humanos e o ambiente. Outra concordância entre Vygotsky 

(1932/2002) e Engels (1880/2006) é a crítica que faziam às ideias de filósofos e 

psicólogos contemporâneos que sustentavam ”que apenas a natureza afeta o 

homem e apenas as condições naturais determinam o desenvolvimento histórico 
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do homem” (Engels, 1880/2006: 37). Enfatizavam ambos que o ser humano ao 

longo da história também “afeta a natureza, transformando-a, criando para si 

novas condições naturais de existência” (Engels, 1880/2006: 72).   

Vygotsky (1934/2002) olhou para as mesmas questões vistas pelos 

filósofos e psicólogos contemporâneos seus: a interação e a transformação do 

homem – mas pelo prisma do homem na atividade e da atividade no homem. Seu 

interesse era o desenvolvimento, e para estudá-lo, buscou compreender os 

processos pelos quais nos apropriamos das ferramentas psicológicas, meios que 

podem proporcionar aprendizado para todas as pessoas. Assim, considerava que 

o homem era capaz de aprender e se desenvolver, mantendo sua singularidade, 

com suas potencialidades, as quais distinguem cada indivíduo como único e, ao 

mesmo tempo, o constitui como ser social. Seu foco de estudo era, 

fundamentalmente, o aspecto social no desenvolvimento do indivíduo. 

O conceito de mediação de Vygotsky (1932/2002) também tem origem nas 

ideias de Marx & Engels (1845-1846/1999), quando discutem que o homem 

produz apenas para ter o produto de seu trabalho. Marx & Engels entendiam que o 

trabalho do homem expressa a relação de apropriação e transformação da 

natureza e também expressa as relações sociais (homem x homem). Desta forma, 

o trabalho surge como elemento de mediação entre o homem e a natureza e entre 

o homem e o homem. Para esses autores, o modo de produção, a forma como o 

homem executa o trabalho cria condições de mudança das próprias relações de 

produção e também novas formas de mediação do homem com o mundo: 

É com este método que Marx desvenda o mecanismo do capitalismo, 
permitindo compreender a natureza contraditória da afirmação do sujeito 
e do objeto e a impossibilidade de superar tal contradição sem suportar a 
base material que a engendrou. Por isso método dialético representa 
uma alternativa metodológica que, ao apontar a possibilidade de 
superação da dicotomia sujeito objeto, aponta para a necessidade e a 
possibilidade de transformação da sociedade (Bock et alii., 2001: 122). 

Vygotsky (1932/2002; 1934/2002) acreditava que o desenvolvimento do 

homem era proporcionado pelas suas ações e que essas ações eram sempre 

mediadas. Esse é um dos conceitos centrais de sua obra. Seguindo esse mesmo 

pensamento, pesquisadores pós-vygotskyanos concordam que a mediação: 
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abre caminhos para o desenvolvimento numa determinada ação, na qual 
os elementos mediadores se servem como meios pelos quais os 
indivíduos influem sobre determinados fatores e por eles são 
influenciados no desenrolar da atividade humana (Daniels, 2008: 4).  

O conceito de mediação parece ser condição fundamental para explicar a 

gênese das funções psicológicas superiores (Vygotsky, 1932/2002: 73), ou seja, 

dos processos mentais, mecanismos psicológicos mais sofisticados. Esses 

mecanismos são tipicamente humanos e envolvem o controle consciente do 

comportamento, a ação intencional e a liberdade do indivíduo em relação às 

características do momento e do espaço presentes. 

O homem tem a capacidade de pensar em eventos que ocorreram em 

tempos anteriores, de lembrar de pessoas ou de objetos ausentes, de planejar 

ações que irá desenvolver posteriormente, de calcular e de refletir. Esses são 

alguns dos processos mentais superiores, que se diferenciam dos processos 

elementares, mecanismos menos elaborados, como por exemplo, a ação reflexa 

de fechar subitamente os olhos quando são atingidos por uma luz forte. 

A “mediação é um processo essencial para tornar possível atividades 

psicológicas voluntárias, intencionais, controladas pelo próprio indivíduo” (Oliveira, 

2006: 33). É a intervenção de um elemento numa relação que deixa de ser direta e 

passa a ser mediada por este elemento. Discutindo os conceitos vygotskyanos, 

Oliveira explica que é pela mediação do adulto que a criança se incumbe de 

atividades. Para a autora, assim como para outros pesquisadores vygotskyanos, 

as relações do ser humano com o ambiente, desde a mais tenra idade são sempre 

relações sociais. E, nestas, a linguagem6 é, por excelência, um instrumento de 

mediação. Por isso, muitos autores são dedicados a estudar a linguagem e seu 

papel na constituição do homem e das suas relações na sociedade.  

Vygotsky (1932/2002: 33) atribuiu à linguagem uma grande importância na 

constituição do sujeito como ser social, visto que para ele antes de controlar o 

próprio comportamento, o indivíduo começa a controlar o ambiente com a ajuda 

da linguagem. A capacidade que o homem tem de usar a linguagem, como 

característica exclusiva de sua espécie, produz mais tarde a formação da 

                                               
6 A linguagem será discutida mais detalhadamente na seção 1.2., pois é um conceito central neste estudo.  
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consciência, e “constitui a base do trabalho produtivo: a forma especificadamente 

humana do uso de instrumentos” (Vygotsky, 1932/2002: 33). 

Baquero (1998: 38) discute o papel da linguagem na mediação 

caracterizando-a como um dos “instrumentos semióticos mais versáteis e 

desenvolvidos, pois reúne a potencialidade de poder ser utilizada com funções e 

características diversas”.

A ideia de mediação e de que nossos atos são sempre mediados deu 

origem a outro conceito muito importante na obra de Vygotsky (1932/2002): a zona 

de desenvolvimento proximal, doravante chamada de ZPD. 

A ZPD é um conceito que parte do princípio de que existe um 

desenvolvimento real de uma parte, ou seja, o nível de aprendizado atual de uma 

pessoa, aquilo que ela sabe ou consegue fazer por si mesma; e, de outra parte, 

um desenvolvimento potencial, que é aquele que pode ser alcançado com a ajuda 

de outra pessoa, um par mais experiente. Nas palavras de Vygotsky (1932/2002: 

113): 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda 
não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções 
que amadurecerão, mas que estão presentes em estado embrionário (...) 
A zona de desenvolvimento proximal provê psicólogos e educadores de 
um instrumento através do qual se pode entender o curso interno do 
desenvolvimento. 

Transpondo o conceito para a escola, o desenvolvimento potencial, 

segundo Vygotsky (1932/2002: 113), indicaria as tarefas que o aluno pode realizar 

com a ajuda de outras pessoas e as funções psicológicas que fazem parte do seu 

desenvolvimento real seriam aquelas já estabelecidas plenamente pela criança, 

naquele momento. 

O conceito de ZPD de Vygotsky (1932/2002) tem sido discutido 

amplamente por muitos autores7. Esse interesse parece residir na valorização da 

tentativa de Vygotsky (1932/2002) em descrever o desenvolvimento e a 

aprendizagem de uma forma inusitada, a partir de ferramentas psicológicas. 

                                               
7 Dentre alguns dos autores que discutiram o conceito de ZPD cito: Bock et al. (2001), Daniels (2003), Duarte 
(2001), Hedegaard (1998), Moran & John-Steiner (2003), Newman & Holzman (1993/2002), Oliveira (2006), 
Palangana (1994), Rego (1995), Smolka (2003), Schneuwly (2004).  
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Reconheço a importância do conceito de ZPD para o contexto escolar; 

porém, neste trabalho, embora estude a interação entre pares, prefiro aprofundar 

algumas discussões sobre o conceito de mediação em si.  

Desta forma, a mediação pode ser compreendida como o elemento, o elo 

que dá sentido ao mundo no espaço das relações: homem – natureza e homem – 

homem. Portanto, a expressão mediação é uma dimensão de interação entre 

homem e a realidade. 

Indo nessa direção, Bock et al. (2001) discutem a ideia marxista de tomar o 

método dialético em uma perspectiva materialista e apresentar a superação da 

dicotomia subjetividade-objetividade, ou seja, as ações do homem, por essa ótica, 

podem ser explicadas pelas transformações que ele faz no mundo, ao mesmo 

tempo em que ele também se transforma. 

Como já discutido neste trabalho, Vygotsky (1932/2002) buscou na teoria 

marxista formas de estudar o aspecto cultural e histórico da vida do homem. 

Quanto ao aspecto cultural, este compreende os meios como a sociedade 

organiza o conhecimento disponível veiculado pelos instrumentos físicos e 

simbólicos, dos quais as pessoas devem se apropriar para que possam dominar 

as ações que são proporcionadas pelo meio. Dentre esses instrumentos, Dewey 

(1959/2001), assim como Vygotsky (1932/2002), reconhece a linguagem como o 

instrumento dos instrumentos8, pelo papel que exerce na organização e 

desenvolvimento nos processos de construção de conhecimento. Quanto ao 

aspecto histórico, este está intimamente ligado ao aspecto cultural, uma vez que 

foram criados e transformados no decorrer da história social dos homens. 

Enquanto Marx & Engels (1845-1846/1999) chamaram a atenção para a 

função mediadora dos instrumentos de trabalho, definida pelo uso que os homens 

fazem desses instrumentos na luta pela sobrevivência, Vygotsky (1932/2002), 

partindo do raciocínio marxista, mostrou que essa mesma função é 

desempenhada pelos signos no desenvolvimento do pensamento. Os signos 

podem ser definidos como estímulos artificiais com a finalidade de ajudar a 

                                               
8 A linguagem para Vygotsky é a ferramenta psicológica que organiza o pensamento. Trago Dewey neste 
parágrafo porque ele também considerava a linguagem como o instrumento mais importante no 
desenvolvimento de uma pessoa, tratando-a como “o instrumento dos instrumentos”. 
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construção do pensamento; estabelecem relações de mediação entre o homem e 

a realidade. 

Ao analisar o desenvolvimento da consciência ou do pensamento individual, 

Vygotsky (1932/2002) transpôs integralmente a concepção marxista de 

consciência social, ou seja, reconheceu que é na atividade prática que se originam 

e se desenvolvem as funções psíquicas especificamente humanas, nas e pelas 

interações, que os sujeitos estabelecem entre si e com a natureza. O indivíduo 

partilhando ativamente na coletividade, participando das relações de trabalho 

apropria-se da linguagem, dos instrumentos físicos produzidos historicamente e do 

conhecimento acumulado pelas gerações precedentes. 

Vygotsky (1932/2002) escreveu que é pela atividade prática que o conteúdo 

da consciência, aquilo que conhecemos, passa do sujeito para o objeto. O 

conteúdo objetivo da atividade prática dos homens, aquilo que construímos, 

cristaliza-se no seu produto, podendo assim ser transmitido pela linguagem em 

toda sua riqueza. Uma vez objetivado, o conteúdo da atividade torna-se 

socialmente disponível e, ao ser internalizado pelos indivíduos, cria neles a 

imagem psíquica ou a representação da realidade. 

Nesse movimento dialético, segundo Vygotsky (1932/2002), o sujeito do 

conhecimento não tem um comportamento passivo frente ao meio externo. Ao ser 

estimulado pela realidade objetiva, ele se apropria dos estímulos provenientes da 

mesma internalizando conceitos, valores, significados, enfim, o conhecimento 

construído pelo homem ao longo da história. Por esse lado, a prática do sujeito 

está sempre relacionada à prática social acumulada historicamente (Palangana, 

1994)9. 

Molon (1995) reconheceu em Vygotsky a influência do sistema hegeliano 

com relação à ideia de mediação, afirmando que Vygotsky utilizou a noção, tal 

como desenvolvida por Hegel, em três classes de mediação: signos/instrumentos, 

atividades individuais e atividades interpessoais. 

                                               
9 Para Palangana (1994: 89), assim como para Vygotsky, a maturação por si não é suficiente para explicar a 
aquisição dos comportamentos especialmente humanos.
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Podemos afirmar que o conceito de mediação é a grande contribuição de 

Vygotsky para as ciências sociais, o que o diferenciou dos demais psicólogos de 

sua época e da psicologia tradicional. Vygotsky (1932/2002) trabalhou com a ideia 

de que o cerne da ciência psicológica é que todas as ações do homem no mundo 

são mediadas. Assinalou que o objeto da psicologia e da psicologia social é o 

fenômeno psicológico que só existe pela mediação. 

Molon (1995) afirmou que se torna muito difícil procurar uma definição única 

de mediação nos escritos de Vygotsky. Ela é um conceito, um pressuposto 

norteador que perpassa e atapeta todo o arcabouço teórico e metodológico das 

obras de Vygotsky. Para essa autora, a mediação se objetiva em vários outros 

conceitos; não é apenas um ato em que alguma coisa se interpõe. Não está entre 

dois termos que estabelecem uma relação. É, ao mesmo tempo, um processo e a 

própria relação. 

Concordo com Molon (1995) quando afirma que a mediação para Vygotsky 

(1932/2002) não significa a presença física do outro, ou seja, não é a 

materialidade do outro que estabelece a relação mediada. A mediação ocorre por 

meio de signos, da palavra e de outros instrumentos. Concordo, também, que a 

presença corpórea do outro pode não garantir a mediação. 

Para Vygotsky (1932/2002), sem mediação dos signos não há contato com 

a cultura. A mediação pelos signos possibilita e sustenta a relação social, pois é 

um processo de significação que permite a comunicação entre as pessoas. Ou 

seja, para Vygotsky (1932/2002), as funções psicológicas superiores, como a 

capacidade de raciocinar, apresentam uma estrutura tal que entre o homem e o 

mundo real há mediadores, ferramentas auxiliares da atividade humana. Os 

elementos mediadores da relação indivíduo e mundo, instrumentos, signos e todo 

ambiente humano carregado de significado cultural são oferecidos pelas relações 

entre os homens. 

Ao longo da história da espécie humana, de acordo com Vygotsky 

(1932/2002), desde quando o trabalho possibilitou o desenvolvimento da atividade 

coletiva, das relações entre os homens e do uso de ferramentas, as 

representações da realidade têm se articulado em sistemas simbólicos. Esses 



���������	
������	
����������������

���	��
��������
������
25

sistemas fazem a mediação entre o homem e suas relações com o mundo e com 

outros homens. Um desses sistemas simbólicos, a linguagem, é mediadora por 

excelência e exerce seu papel na comunicação entre indivíduos, no 

estabelecimento de significados compartilhados, permitindo apropriações dos 

objetos, dos eventos e de situações do mundo real. 

Para compreender essas relações do homem com o mundo e com outros 

homens, Vygotsky, Luria e Leontiev, ao final dos anos vinte do século passado, 

buscaram uma teoria para abordar o estudo da consciência humana engendrada 

na atividade transformadora concreta. Sobre essa teoria discutirei a seguir. 

1.1.1. Teoria da Atividade 

Baseada na ideia marxista de atividade como práxis mediada, a Teoria da 

Atividade permite compreender como a atividade humana se desenvolve nos 

contextos em que o trabalho medeia as ações do homem com outros homens e 

também com o mundo. 

As raízes genéticas da Teoria da Atividade, segundo Engeström (1999), 

provêm de três fontes: da filosofia clássica alemã dos séculos XVIII e XIX (de Kant 

a Hegel), dos escritos de Marx e Engels e da psicologia soviética, fundada por 

Vygotsky, Leontiev e Luria. 

Engeström (1999) avançou na discussão inicial sobre a Teoria da Atividade 

apresentada por Leontiev (1959/1981) e propôs um construto teórico e

metodológico a partir dela. Atividade foi um conceito que apareceu primeiro nos 

escritos de Marx & Engels (1845-1846/1999) paralelamente ao conceito de 

trabalho. Segundo Leontiev (1959/1981), foi através dessa noção de atividade na 

perspectiva marxista que se originou um método científico para se analisar o 

funcionamento da consciência social e individual do homem, ou seja, a forma do 

homem se desenvolver como ser social. 

Para Marx & Engels (1945-1946/1999), a atividade era a forma como o 

homem realizava o trabalho. As ações humanas na realização do trabalho, para 

eles, são mediadas por instrumentos que o homem construiu no decorrer da sua 
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história. Sendo assim, o conceito de mediação, ou seja, de que todos os nossos 

atos como seres humanos são mediados, também é central na Teoria da 

Atividade. 

Daniels (2008: 4) retoma a discussão sobre desenvolvimento e 

aprendizagem de Vygotsky (1932/2002), que considerou o conceito de mediação 

como ponto fundamental para se compreender a formação do homem como ser 

social, de forma que buscou esclarecer como, em uma determinada situação, os 

elementos mediadores se tornam ferramentas pelas quais o homem age no 

mundo e também pelas quais sofre as ações (por fatores sociais, culturais e 

históricos) desses mesmos elementos no decurso de sua atividade humana.  

Engeström (2008: 18) resumiu a importância da inserção dos elementos 

mediadores para se entender a constituição da consciência social humana: 

A inserção de ferramentas culturais nas ações humanas foi 
revolucionária, na medida em que a unidade básica de análise agora 
ultrapassa a divisão entre o indivíduo Cartesiano e a intocável estrutura 
da sociedade. O homem não poderia mais ser entendido sem seus meios 
culturais; a sociedade também não poderia mais ser compreendida sem 
seus indivíduos que usam e produzem artefatos. Isto mostra que os 
objetos deixaram de ser apenas matéria prima para a formação de 
operações lógicas para o sujeito, como pensava Piaget. Os objetos se 
tornaram entidades culturais. As ações orientadas por objeto tornaram-se 
chave para entender a consciência humana.   

Wertsch (1985) também mostrou a necessidade de se considerar outros 

mediadores como os que chamou de ferramentas psicológicas. Dentre estas, a 

linguagem surge como uma ferramenta cultural de importância ímpar, mediando 

as ações do homem no mundo. 

Essa concepção de que as ações do homem no mundo são sempre 

mediadas (Vygotsky, 1932/2002) foi a mola propulsora para a Teoria da Atividade, 

desenvolvida pela conjunção de ideias e esforços de Vygotsky, Luria e Leontiev 

nas primeiras décadas do século XX. 

Esse passo inicial foi chamado por Engeström (1999) como a primeira 

geração da Teoria da Atividade. Ele considerou que uma segunda geração foi a 

que se nutriu da continuidade das ideias de Vygotsky (1932/2002; 1934/2002) e 

teve em Leonviev (1977) o autor que aprofundou a discussão dessa teoria. A 

terceira geração iniciou-se a partir dos estudos do próprio Engeström, que tomou a 
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Teoria da Atividade como aporte filosófico, teórico e metodológico10 em suas 

pesquisas em vários contextos de trabalho.  

A primeira geração da Teoria da Atividade derivou das ideias de atividade 

social mediada, tal como apresentada por Vygotsky (1932/2002; 1934/2002), que 

buscou expandir a relação do sujeito para além do pensamento behaviorista do 

estímulo/resposta. O produto dessa geração pode ser representado pelo triângulo 

que mostra em seus vértices o sujeito, o objeto e o artefato, sendo que as setas 

representam a mediação. 

A importância da primeira geração da Teoria da Atividade jaz no suporte a 

outros estudos de Vygostky (1932/2002; 1934/2002), a saber, o desenvolvimento 

das funções superiores, bem como o funcionamento mental superior do homem 

como produtos das interações sociais (Wertsch, 1985). 

A segunda geração da Teoria da Atividade nasceu das pesquisas de 

Leontiev (1977), dando seguimento ao trabalho que ele realizara em anos 

anteriores, juntamente com Vygotsky. A sua grande contribuição foi a ênfase na 

                                               
10 A Teoria da Atividade pode ser considerada como um aporte filosófico por suas raízes no Marxismo, na 
corrente do materialismo histórico-dialético e, ao mesmo tempo, um suporte teórico e metodológico, porque 
apresenta conceitos que podem ser utilizados para se entender a práxis humana, a sociedade assentada no 
trabalho do homem que o modifica e transforma a natureza. 
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divisão do trabalho como processo sócio-histórico do desenvolvimento das 

funções mentais. Era a ideia de atividade baseada na concepção de que o ser 

humano é capaz de agir de forma voluntária sobre o mundo para, 

intencionalmente, transformá-lo buscando determinados fins (Leontiev, 1977). 

Assim como Vygotsky (1932/2002; 1934/2002), Leontiev (1959/1981) 

estudou a fala infantil e o seu papel no desenvolvimento da criança. A partir daí 

desenvolveu sua tese sobre o reflexo consciente da realidade, sobre como a 

realidade nos afeta para, dessa forma, explicar a origem da divisão do trabalho

(Mateus, 2005). 

Leontiev era um pesquisador entusiasta que procurava, como Vygotsky, o 

apoio para seus estudos nas ideias marxistas. A partir das leituras de Marx, 

buscou discutir a gênese da divisão técnica do trabalho humano e, assim, 

aprofundar a distinção entre atividade coletiva e atividade individual. Por sua ótica, 

não só a “presença de uma hierarquia primitiva nas relações entre indivíduos” 

(Leontiev, 1959/1981: 87), mas principalmente a capacidade que o homem tem de 

dividir a atividade em fase de preparação e execução, permitem que o indivíduo 

oriente suas ações por objetivos que podem coincidir ou não com os motivos de 

seu trabalho. Formulando uma distinção conceitual entre atividade e ação, ele foi 

capaz de estabelecer outros conceitos como: necessidade, motivo, objetivo e 

condições como componentes da estrutura da atividade. 

Para ilustrar suas ideias, Leontiev (1977) deu o exemplo da atividade da 

caça em uma tribo primitiva. Nesse seu exemplo, as ações de cada participante só 

podiam ser entendidas quando associadas às outras ações praticadas pelos 

outros participantes da atividade. 

Na caça primitiva, cujo objetivo é buscar comida para mitigar a fome dos 

componentes da tribo, há participantes cuja função é matar o animal, mas há 

também os batedores, aqueles que ficam abanando os braços para afugentar a 

caça de forma que o animal corra exatamente para onde se encontram os 

caçadores armados. Quem, de longe, aviste um homem abanando os braços, só 

pode entender sua ação se estiver consciente da atividade que está acontecendo; 

caso contrário, as ações do batedor ficam destituídas de sentido. A capacidade 
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humana de refletir sobre a relação que existe entre o resultado intermediário de 

afugentar o animal, por exemplo, e o resultado final de matá-lo é o que permite dar 

sentido às ações de cada indivíduo em cada atividade. Nas palavras de Leontiev 

(1959/1981: 87) “a consciência do fim de uma ação de trabalho supõe o reflexo 

dos objetos para os quais ela se orienta, independentemente da relação que 

existe entre eles e o sujeito”. Em outras palavras, ao final do processo de trabalho, 

o homem obtém o resultado que existia na sua noção, ou seja, idealmente. 

De acordo com esse exemplo, Leontiev (1977) explicou que as ações se 

relacionam aos objetivos dos indivíduos envolvidos na atividade. Ele esclareceu 

também que as ações podiam ter um aspecto operacional além do intencional; um 

método para realizá-las que depende não só dos objetivos propriamente, mas das 

condições objetivas de sua realização, ou seja, das operações. Buscando 

exemplificar como as operações automáticas se formam no processo de fusão de 

diferentes ações parciais numa ação única, Leontiev (1959/1981: 110) mostra-nos 

o exemplo de um atirador: 

Quando ele atinge o alvo, efetua uma ação bem determinada. Como 
caracteriza esta ação? Em primeiro lugar, evidentemente pela atividade 
em que se insere, pelo seu motivo e, portanto pelo sentido que ela tem 
para o indivíduo que a efetua. Mas ela se caracteriza também pelos 
processos e operações através dos quais se realiza. Um tiro ajustado 
requer numerosas operações, cada uma respondendo às condições 
determinadas da ação dada: é necessário assumir uma certa pose, 
apontar, determinar corretamente a mira, encostar o ombro, reter a 
respiração e premir corretamente o gatilho. Para o atirador 
experimentado, estes diferentes processos não são ações diferentes. (...) 
Na sua consciência há um único fim: atingir o alvo (...) A coisa é 
absolutamente diferente para aquele que se inicia no tiro. Deve primeiro 
ter por fim, agarrar a espingarda: é nisso que reside a sua ação. 

Os exemplos da caça tribal e do atirador foram meios dos quais Leontiev 

(1977) se utilizou para demonstrar a divisão do trabalho na atividade e, também, 

explicar os conceitos de atividade, ação e operação. Esses três elementos se 

tornaram a base do modelo da Teoria da Atividade (quadro 1). 
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Quadro 1: Elementos base do modelo Teoria da Atividade. 

Níveis Atingidos por meio de

Atividade → Motivo→

→ Ação→ Objetivos→

→Operações→ Condições11

Ainda sobre a divisão do trabalho, Leontiev (1977) explicou que a 

necessidade comum orientada para um objeto leva os indivíduos de uma 

determinada coletividade a ações cujo resultado se caracteriza como um elo no 

processo da realização final. Esse resultado intermediário deve ser identificado 

subjetivamente pelos indivíduos, ou seja, deve se apresentar conscientemente 

como o objetivo “que determina o método e o caráter coletivo da atividade” 

Leontiev (1977: 63). Essa representação no indivíduo do caráter coletivo da 

atividade só é possível graças à existência ideal do objeto para ele (Davidov, 

1990). 

Por essa perspectiva, a necessidade levou-me a organizar um contexto na 

coletividade em que a minha escola se insere para que os sujeitos nela envolvidos 

pudessem pensar em ações orientadas para o objeto da nossa atividade. 

O caráter coletivo da atividade é a sua realização, ou seja, a atividade que 

corresponde às necessidades humanas é orientada para o objeto, as ações são 

orientadas por metas e revelam as etapas para a realização da atividade e as 

operações são orientadas pelos artefatos socioculturais (Leontiev, 1977). 

A ideia de que a atividade é realizada por níveis (ações e operações) foi 

construída a partir da divisão do trabalho, que depende também de outros fatores, 

como, por exemplo, da comunidade na qual o trabalho precisa ser realizado e das 

regras que norteiam o funcionamento da atividade. Esses elementos – regras, 

comunidade e divisão do trabalho – deram origem a uma nova representação da 

atividade humana, privilegiando aspectos sociais na realização da atividade. 

                                               
11 As setas indicam movimento. Buscam explicar, por exemplo, que a atividade depende do motivo, que por 
sua vez desencadeia uma ação, que também dele depende. 
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Voltando a Leontiev (1977), outra contribuição essencial para se entender a 

Teoria da Atividade foi a ideia de que toda atividade é orientada para um objeto, 

ou seja, é a transformação de um objeto que motiva a existência de uma atividade.

“O objeto de uma atividade é o seu verdadeiro motivo” (Leontiev, 1977: 62). Com 

isso, podemos afirmar que a atividade não se resume a uma somatória de ações, 

já que essas ações devem ser orientadas para atingir o seu objeto. Nas palavras 

de Leontiev (1977: 64): “a atividade humana não existe senão na forma de ação 

ou de uma corrente de ações”. Do mesmo modo, a ação não pode ser entendida 

senão dentro das condições do trabalho coletivo que a gerou. Fora da atividade 

humana coletiva, a ação é “impossível, é vazia de sentido para o sujeito” 

(Leontiev, 1959/1981: 85). 

Para se entender ainda melhor o conceito de atividade de Leontiev (1977), 

devemos pensá-lo como um construto teórico-prático e também pensar o conceito 

de objeto além do sentido material e físico, pois Leontiev (1977: 62) argumentou 

que o motivo é tanto material quanto ideal: “ele pode se dar em percepção ou 

pode existir somente na imaginação, na mente”.

Procurando explicar o que, para ele, significavam as ações realizadas pelos 

sujeitos da atividade, Leontiev (1977) disse que elas aparecem de forma clara e 

podem ser visualizadas sem dificuldade. As regras que subjazem à realização das 

ações e como ocorreu a divisão do trabalho entre os membros da atividade são 

mais difíceis de serem identificadas, visto que pertencem a um sistema em que 

cada parte se encaixa com razões próprias e lógicas de cada atividade. Para 

ilustrar essa ideia, Engeström (2003) usa a metáfora do iceberg, indicando a 

ponta, parte visível, como as ações realizadas; e a parte submersa como o 

contexto social que orquestra a realização da atividade. 

Essa visão do indivíduo que realiza as ações e que ganha sentido no 

coletivo da atividade nos mostra que “é possível falarmos da atividade do 

indivíduo, mas nunca na atividade individual; somente as ações são individuais”

(Engeström, 1999: 28). A ideia da segunda geração da Teoria da Atividade está 

representada na figura abaixo: 
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Figura 2: Segunda geração da Teoria da Atividade – 
A ideia de Leontiev na expansão do triângulo Vygotskyano 

Outra figura proposta por Engeström (1999) mostra que as relações entre o 

sujeito e o objeto são sempre mediadas por ferramentas socioculturais. Os 

sujeitos pertencem a uma comunidade que os constituem com características 

próprias. As regras, normas e sanções especificam e regulam os procedimentos 

previstos e as interações aceitáveis entre os participantes e medeiam as relações 

entre os sujeitos e a comunidade. A divisão do trabalho medeia todas as 

interações entre o sujeito e as regras da comunidade, principalmente. 

A terceira geração da Teoria da Atividade, portanto, é a que nos permite 

observar que cada componente de uma atividade intercede com um ou vários 

outros sistemas formando uma rede de sistemas. O grande desafio para a terceira 

geração de pesquisadores da Teoria da Atividade é entender a rede e analisá-la 

tanto internamente com nas interações e na interdependência entre os sistemas. 

Engeström (2003: 25) define os objetivos para os pesquisadores que pretendem 

avançar nessa discussão: “A terceira geração da Teoria da Atividade precisa 

desenvolver ferramentas conceituais para entender diálogo, perspectivas, 

múltiplas vozes e redes de sistemas de atividade em interação”12.  

                                               
12 Minha tradução. 
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A figura abaixo representa a terceira geração da Teoria da Atividade, de 

acordo com Engeström (1999): 

, 

  

Figura 3 – Terceira geração da Teoria da Atividade 

Na presente pesquisa, um desafio se apresenta: discutir a atividade que 

está interligada a outras, formando um sistema em que participantes interagem, 

assumindo, na divisão de papéis, diferentes vozes. 

Entendendo a Teoria da Atividade com um construto teórico e metodológico 

que busca explicar as ações dos sujeitos na atividade e também como essas 

ações promovem transformações e mudanças, esse referencial será utilizado 

neste trabalho para a análise e discussão dos dados coletados. 

  

1.1.2. Princípios fundamentais da Teoria da Atividade

De acordo com Engeström (1999: 15), a Teoria da Atividade encerra um 

conjunto de princípios que formam um sistema conceitual genérico, o qual pode 

ser aplicado como um fundamento para a elaboração de outras teorias mais 

específicas. 

Hoje, vemos a Teoria da Atividade reinterpretada com a adaptação de seus 

princípios destinados a outras áreas de atuação, como a informática e a 

matemática13, para citar algumas. 

                                               
13  Há trabalhos científicos, monografias, dissertações e teses que utilizaram como referencial a Teoria da 
Atividade em diversas áreas do conhecimento, como a informática e a matemática. 
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Engeström (1999) procurou resumir a Teoria da Atividade em princípios. 

Cada um desses princípios busca explicar como essa teoria é hoje estruturada. Os 

princípios são: 

1º) Um sistema de atividade coletivo é mediado por ferramentas e orientado 

para o objeto. Sejam as ações individuais ou coletivas dirigidas para um objetivo, 

elas se mostram como unidades relativamente independentes; podem, porém, ser 

entendidas somente quando analisadas contra o cenário de sistemas de atividade 

inteiros, que se realizam e se reproduzem ao gerar ações e operações. As 

ferramentas socioculturais veiculam a experiência social e o conhecimento 

cultural. 

Este princípio incorporou a hierarquia da atividade proposta por Leontiev 

(1977) e a relaciona a sua própria proposta de sistema de atividade.

2º) Um sistema de atividade é permeado pela multivocalidade, com 

múltiplos pontos de vista, tradições e interesses. A divisão do trabalho cria 

posições diferentes para os participantes que trazem consigo suas histórias 

distintas. A multivocalidade é multiplicada nas redes de sistemas de atividade, 

sendo fonte de problemas e inovações que exigem ações de tradução e 

negociação. 

Neste princípio, Engeström (1999) enfatizou a divisão do trabalho para a 

realização da atividade e as regras, que cada participante pode interpretar de 

acordo com sua própria história pessoal. 

3º) A historicidade dos sistemas de atividade traduz o modo como eles são 

transformados em grandes períodos de tempo nos quais podem ser 

compreendidos seus problemas e os potenciais baseados em sua própria história. 

Este princípio procurou apontar para o fato de que cada atividade tem a sua 

história, que está diretamente relacionada às ferramentas utilizadas para a sua 

realização e às instituições em que essas atividades ocorrem. 

4º) As contradições têm papel central nos sistemas de atividade, pois são 

fontes de mudança e desenvolvimento. As contradições não podem ser 

consideradas como problemas ou conflitos, mas como tensões estruturais 

acumuladas historicamente nos sistemas de atividade e entre eles. Elas não só 
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geram perturbações e conflitos, como também renovam tentativas de mudança da 

atividade. 

No quarto princípio, Engeström (1999) discutiu a ideia de que as 

contradições constituem fonte de mudança e desenvolvimento em uma atividade, 

postulando que é das mudanças advindas das contradições que nascem as 

inovações. 

5º) A Teoria da Atividade possibilita a transformação expansiva nos 

sistemas de atividade, que atravessam ciclos relativamente longos de 

transformações qualitativas. À proporção que as contradições de um sistema de 

atividade são agravadas, alguns participantes individuais podem discordar das 

atividades e se afastar das normas estabelecidas. Em alguns casos, essa ruptura 

pode gerar um esforço deliberado para uma mudança coletiva. 

No quinto princípio Engeström (1999) apontou para as reformulações que a 

atividade pode passar em decorrência das contradições. As contradições 

permitem que os participantes que não estejam concordando com as regras

possam se desviar da construção do objeto da atividade e, com isso, trabalhar na 

construção de um novo objeto, de forma isolada, individualmente, ou ainda, 

carregando consigo outros participantes da atividade. 

6º) A unidade entre a consciência e a atividade aponta para o fato de que a 

mente emerge e existe como um componente especial da interação humana com 

seu ambiente, ajudando o indivíduo a se desenvolver e a sobreviver. A mente, 

desta forma, só pode ser analisada pelo conceito de atividade. 

Esse princípio emerge totalmente das ideias de Vygotsky (1932/2002), 

particularmente aquelas que dizem que os seres humanos se constituem como 

pessoas através da interação dentro do contexto social a que pertencem. 

7º) O ambiente no qual os seres humanos interagem é significativo para 

eles, porque consiste de entidades que combinam com todos os tipos de 

características, incluindo aquelas determinadas culturalmente. 

Fundamental para compreender um sistema de atividade é o ambiente no 

qual está ancorado. Engeström (1999) buscou explicar esse princípio pela ideia de 

Leontiev (1977), acrescentando ao modelo inicial da Teoria da Atividade de 
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Vygotsky (1932/2002; 1934/2002), não só a divisão do trabalho e as regras, mas 

também a comunidade, no esquema de interação do homem com suas ações no 

mundo. 

8º) Há uma estrutura hierárquica na atividade de forma que a Teoria da 

Atividade diferencia os procedimentos humanos em níveis: atividade, ação e 

operação, levando em conta os objetos para os quais esses procedimentos são 

orientados. 

Este princípio se refere a como Leontiev (1977) hierarquizou a atividade, 

explicando que as operações realizam as ações, que, por sua vez, concretizam os 

objetos da atividade. 

Ao estruturar a Teoria da Atividade nesses princípios, Engeström (1999) 

procurou descrever de forma sucinta como entendeu essa teoria, mas dedicou às 

contradições um olhar mais aprofundado e classificou-as em quatro níveis: 

� As contradições primárias da atividade são as que surgem entre o 

uso, o valor, a troca, numa visão capitalista; 

� As contradições secundárias apontam para conflitos, perturbações, 

tentativas de mudanças e inovação da atividade, gerados por 

elementos como regras ou divisão do trabalho quando se enfrentam 

com novos elementos; 

� As contradições terciárias aparecem quando um dos representantes 

da cultura introduz o objeto e o motivo de uma forma culturalmente 

mais avançada em relação à atividade central; 

� As contradições quaternárias são as que se mostram entre uma 

atividade central e uma outra atividade próxima em interação.  

Descrevo acima as contradições que Engeström (1999) elencou em níveis; 

mas, neste trabalho, após leitura dos dados, vou utilizar para análise apenas as 

contradições secundárias e terciárias, pois são as que podem colaborar para a 

discussão e análise dos dados desta pesquisa, na medida em que descrevem 
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contradições, conflitos, regras, motivos e revelam como esses conceitos são 

primordiais no deslocamento do objeto da atividade.  

Essas contradições acontecem nas redes de atividade e são povoadas pela 

dialogicidade e pela multivocalidade (Engeström, 1999), ou seja, pela 

orquestração das vozes dos membros da atividade. Por isso, são elementos 

importantes para a análise e a compreensão dos dados coletados, pois a atividade 

Grupo de Apoio será discutida pelas vozes dos membros participantes. 

Engeström (1999) discutiu as contradições como elementos essenciais na 

definição do motivo e do objeto da atividade, o que demanda por sua análise, um 

estudo sobre poder e controle nos sistemas de atividade em desenvolvimento. 

Em suma, Engeström (1999) definiu as características da Teoria da 

Atividade como primeiramente uma teoria ”contextual e orientada para a 

compreensão de práticas locais historicamente específicas, seus objetos, artefatos 

mediadores e organização social”. Concluiu também que era uma teoria “baseada 

na dialética do conhecimento e do pensamento, focada no potencial criativo da 

cognição humana” e, finalmente, considerou-a como “uma teoria desenvolvimental 

que busca explicar e influenciar mudanças qualitativas ao longo do tempo” 

(Engeström, 1999: 378).

Essas características atribuídas à Teoria da Atividade por Engeström (1999) 

parecem ter servido de base para seus estudos posteriores. Assim, ele definiu os 

ciclos expansivos, que são uma relação cíclica entre a interiorização e a 

exteriorização da atividade que está em constante mudança. Para ele, a 

interiorização está relacionada com a reprodução da cultura, com a forma como 

nos constituímos pelo legado de nossas tradições socioculturais; e a 

exteriorização, com a produção de novos artefatos culturais que o homem é capaz 

de produzir, de criar e de recriar. 

De acordo com Engeström (1999), quando os sujeitos questionam práticas 

aceitas, iniciam um novo ciclo expansivo. Desta forma, ele acreditou que conflitos, 

questionamentos e insatisfação são primordiais para a ideia de desenvolvimento 

na Teoria da Atividade. Ele argumentou que a transformação da prática se nutre 

desses elementos. 
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Assim, ele dirigiu grande parte de seu trabalho para a pesquisa baseada na 

intervenção desenvolvimental. Ele apostou no argumento de que este enfoque 

desenvolvimental é de natureza dialética e dialógica com a atividade; que as 

contradições são causativas, perturbadoras e indicativas de potencial. Segundo 

esse pesquisador, quando há intervenções nos sistemas de atividade, existem 

possibilidades da construção “transformativa de novos instrumentos e formas de 

atividade nos níveis coletivo e individual” (Engeström, 1999: 11).14

Para entender a importância do caráter dialógico dos estudos que são feitos 

tendo como pilar a Teoria da Atividade, passo, na próxima seção, a discutir a 

linguagem pelas óticas de Vygotsky, Bakhtin e Bernstein. 

1.2. Linguagem 

1.2.1. A linguagem na constituição do sujeito como ser social 

  

Nesta seção discuto a linguagem, um dos temas centrais desta pesquisa, 

da perspectiva de Bakhtin/Volochinov (1929/2000), aliada à visão vygotskiana, 

apesar de os autores terem objetivos diferentes, ou seja, enquanto a preocupação 

de Vygotsky era centrada essencialmente no desenvolvimento do indivíduo como 

ser social, a de Bakhtin era centrada principalmente na linguagem e nas formas 

como a utilizamos em sociedade. 

Entretanto, podemos afirmar que esses autores estudaram a linguagem e 

que demonstraram afinidades teóricas e metodológicas. Tais afinidades são, em 

parte, reflexos, entre outros fatores, de uma base filosófica comum, mais 

especificamente da teoria marxista. 

Embora Marx & Engels (1845-1846/1999) não tenham se debruçado sobre 

a elaboração de uma teoria do uso da linguagem, sua influência sobre os escritos 

                                               
14 Engeström (1999: 378) considera a Teoria da Atividade como a possibilidade de explicar mudanças 
qualitativas nas práticas humanas ao longo do tempo; por isso, sua pesquisa está centrada no caráter do 
desenvolvimento do homem pela atividade. Para ele esse desenvolvimento se dá de forma dialética, pela 
conciliação com a oposição, e dialógica, pelo entendimento através da palavra. É na atividade que o homem 
tem a possibilidade de construir novos instrumentos individualmente ou em colaboração com seus pares. 
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de Vygotsky e de Bakhtin não pode ser ignorada: ambos partilham de uma 

concepção marxista a respeito do homem como ser histórico e cuja consciência é 

constituída no trabalho pelas relações intersubjetivas, mediadas pela linguagem. 

Nas palavras de Marx & Engels (1845-1846/1999: 43):

A linguagem é a consciência real e prática que existe para outros 
homens, portanto, existe também para mim mesmo: linguagem como 
consciência, nasce somente da carência, da necessidade de intercâmbio 
com outros homens (...) Linguagem, atividade e consciência são 
elementos inalienáveis da/na existência humana.  

Esse pensamento esclarece o argumento de Vygotsky (1932/2002) sobre a 

linguagem como instrumento para que os indivíduos possam se constituir como 

seres sociais. Importante salientar que Vygotsky discutiu a linguagem ligada 

estreitamente à atividade prática e, em seus experimentos, verificou que: 

A linguagem da criança é tão importante quanto a ação para atingir um 
objetivo. As crianças não ficam simplesmente falando o que elas estão 
fazendo; sua fala e ação fazem parte de uma mesma função psicológica 
complexa, dirigida para a solução do problema em questão. 
Quanto mais complexa a ação exigida pela situação e menos direta a 
solução, maior a importância que a fala adquire na operação como um 
todo. Às vezes a fala adquire uma importância tão vital que, se não for 
permitido seu uso, as crianças pequenas não são capazes de resolver a 
situação (Vygotsky, 1932/2002: 34). 

A citação de Vygotsky mostra que ele elegeu a linguagem como 

instrumento privilegiado de mediação do homem com o mundo, de tal forma que 

ela – a linguagem – por sua ótica, se constitui num “objeto central da origem das 

formas caracteristicamente humanas de comportamento” (Vygotsky, 1932/2002: 

35). 

Segundo Vygotsky (1932/2002: 70), para expressarmos essas formas 

humanas de comportamento, usamos signos, definidos por ele como meios de 

adaptação auxiliares para solucionar problemas psicológicos tais como comparar, 

memorizar, escolher, dentre outros. Acrescenta que a linguagem é uma operação 

dependente do uso de signos construídos na interação social e no contexto sócio-

histórico que contorna e conforma as relações entre os indivíduos. 

Nesse sentido, Vygotsky mostra que a linguagem é o próprio meio pelo qual 

a reflexão e a elaboração da experiência ocorrem, sendo esse processo por um 
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lado totalmente individual, mas ao mesmo tempo profundamente social também. A 

linguagem para Vygotsky é, portanto, a ferramenta que possibilita o 

desenvolvimento mental do sujeito, porque ela exerce funções que organizam e 

planejam o pensamento além de nortear a vida em sociedade através da 

comunicação.  

Daniels (2002), concordando com Vygotsky, também atribuiu importância 

ímpar à linguagem como instrumento de mediação entre os homens e entre o 

homem e o mundo social. Em suas próprias palavras: 

A língua, o mais poderoso e penetrante dos dispositivos semióticos, 
funciona como uma ferramenta psicológica na construção da consciência 
individual. O social não se torna individual por um processo de simples 
transmissão. Os indivíduos constroem seu próprio sentido, a partir de 
significados disponíveis socialmente (Daniels, 2002: 12). 

Luria (1987) também iniciou seu trabalho na Rússia com a noção de que a 

linguagem era uma ferramenta psicológica, historicamente específica da atividade 

humana. No cerne das pesquisas de Luria (1987), estava o poder da linguagem e 

de outras ferramentas psicológicas (como o raciocínio, a reflexão, dentre outros), 

como elementos transformadores tanto das condições sociais quanto da 

consciência dos indivíduos. 

Assim, também Wertsch (1985: 103) define a linguagem como: “um veículo 

para se aprender sobre o mundo e uma das coisas a se aprender sobre o mundo”. 

Todas essas definições pressupõem que a linguagem é dialética. Há vários 

textos que discutem isso diretamente, ou seja, presumem que a linguagem não é 

neutra, mas produto de condições sócio-históricas dependentes do contexto e das 

relações que nele se estabelecem. 

Enquanto Vygotsky (1934/2002) procura essa solução no campo 

psicológico, Bakhtin (1929/2000), enfrentando as teorias do fenômeno linguístico, 

critica também as posições empíricas e idealistas do que denomina de objetivismo 

abstrato e subjetivismo idealista e propõe, em sua perspectiva dialógica, o estudo 

da língua em sua natureza viva e articulada com o social pela interação verbal. 

Segundo ele, é na linguagem que aparece de maneira clara e completa o aspecto 

semiótico e o papel contínuo da comunicação social como condicionante.
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Por assim dizer, ele buscou discutir como a linguagem se articula como 

veículo ideológico, permeado das intenções dos indivíduos na interação social. 

Para Bakhtin/Volochinov (1929/2000: 36), a “palavra é o fenômeno 

ideológico por excelência”, ou seja, através dela mostramos nossos pensamentos, 

sentimentos, ideias e ideais estimulados e imersos na nossa história de vida, na 

nossa vida histórica, na medida em que não somos apenas o que somos como 

seres individuais, mas como nosso contexto nos formata e nos impele a ser quem 

somos. 

Usamos, nas nossas interações, gestos, movimentos e palavras para 

comunicarmos nossas intenções. As palavras, segundo Bakhtin/Volochinov 

(1929/2000: 41), ”penetram literalmente em todas as relações entre indivíduos, 

nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da 

vida cotidiana, nas relações de caráter político etc.”

Entendemos que para ele, as palavras transitam em todas as nossas 

interações e em todas as esferas da vida humana, e que elas são “tecidas a partir 

de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais 

em todos os domínios” (Bakhtin/Volochinov, 1929/2000: 41). 

Nessa perspectiva, portanto, a nossa linguagem não é livre, nem isenta de 

ideologia. Nossas palavras não são só nossas; já estiveram em outras bocas. As 

palavras emprestam para os homens os sentidos com que vieram carregadas, 

mas quando delas nos utilizamos já não são as mesmas, transportam consigo 

nossa vida e nossa história. Assim se prestam a mediar as relações com as quais 

vamos constituindo nossa vida de homens e mulheres do nosso tempo. 

Com relação, ainda, à importância da linguagem na mediação dos homens 

com outros homens e dos homens com o mundo, Bakhtin (1929/2000: 41) afirmou: 

A palavra constitui o meio pelo qual se produzem lentas acumulações 
quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma 
nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram tempo de engendrar 
uma forma ideológica. A palavra é capaz de registrar as fases transitórias 
mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais. 

Essa importância que Bakhtin deu à linguagem, como meio não só de 

proporcionar viver e se desenvolver na sociedade, mas de provocar mudanças e 
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transformações permeia sua obra. Seu objetivo em discutir a linguagem como 

objeto de estudo específico deu origem a conceitos importantes, dentre os quais 

destaco a orientação dialógica, pois é através dessa ideia que Bakhtin 

(1929/2000) explica que em todo o caminho do discurso até o seu objeto, ele se 

depara e se enfrenta com o discurso de outras pessoas, numa interação viva e 

tensa. 

Na próxima seção, apresento a linguagem sob uma perspectiva mais 

sociológica, que também a considera como instrumento primordial na mediação 

dos seres humanos com seus pares nos contextos sociais em que interagem. 

1.2.2. Linguagem nas relações entre os homens 

Assim como Bakhtin, Bernstein (1987), sociólogo inglês, discute como o 

discurso se estrutura nas relações entre pessoas na intenção de comunicar-se 

com os outros e com o mundo. 

Nessa perspectiva, Bernstein fixou-se na ideia de ligar ferramentas 

semióticas, em particular a linguagem, à estrutura da atividade material. Para 

atingir esse objetivo, dedicou-se a estudar a comunicação entre indivíduos com 

foco na organização, nos modos de controle e nas mudanças dos princípios de 

comunicação. 

Pinheiro (2004, 2006) discutiu os estudos de Bernstein (1987) sobre como o 

discurso regula as ações e os comportamentos dos sujeitos em sociedade. Seus 

trabalhos apontam para a violência que pode ser instituída como razão quando há 

o predomínio de um discurso sobre o outro, ou seja, quando o discurso 

regulatório, o discurso das regras, é mais forte e presente do que o discurso 

instrucional, o discurso que instrui. 

As conclusões de Bernstein (1987) demonstraram pertinência para esta 

pesquisa no sentido de que permitem que se evidencie e se questione como o 

discurso se constitui e é constituído pelas relações de poder e controle que 

regulam a comunicação dentro de formas específicas de interação. 
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Segundo Bernstein (1987), as interações dos indivíduos acontecem em dois 

níveis: o nível estrutural e o nível interacional. O nível estrutural é analisado em 

termos da divisão social do trabalho e forma classificação, ou seja, as pessoas 

passam a ser classificadas de acordo com a divisão de papéis. O nível interacional

se baseia nas relações sociais e forma estrutura. De acordo com o pesquisador, 

dependendo da estrutura que caracteriza uma comunidade, determinados 

princípios são gerados. São princípios de distribuição do poder e de controle 

social. O nível estrutural se refere à divisão de papéis na comunidade e o nível 

interacional ao controle social, que se refere às relações entre as pessoas.

Desta forma, o pensamento de Bernstein (1987) está direcionado para a 

ideia de que a formação de nossos significados depende da distribuição do poder 

e dos princípios de controle que regulam as relações sociais e dos contextos nos 

quais elas estão em funcionamento. 

Seguindo por esse caminho, ele distinguiu conceitos importantes como os 

de classificação e enquadramento nas relações discursivas das pessoas. A 

classificação refere-se ao grau de manutenção de fronteiras entre categorias, ou 

seja, as pessoas estão hierarquizadas na sociedade se pensarmos num contexto 

macro e em outras “sociedades” num contexto micro. É a classificação que 

quando aparece de forma acentuada oferece uma voz específica no discurso e, 

portanto, define as relações de poder. Por outro lado, o enquadramento diz 

respeito às relações sociais entre as categorias detectadas através das relações 

entre elas.  

Ao se utilizar desses conceitos, Bernstein (1987: 30) estabelece estruturas 

sociais: há um tipo de estrutura social que se assenta em regras que usam a 

linguagem para “manter o que está separado da forma como está”. Quanto mais 

forte for esta regra, maior a classificação e o enquadramento que controlam as 

ações dos indivíduos no seu contexto de atuação na sociedade. 

No entanto, se ocorrer a socialização dentro das regras que conformam os 

indivíduos em seus contextos de ação, eles são encorajados a demonstrar 

comportamentos espontâneos. De uma forma geral, o poder dentro de qualquer 

grupo social mantém a classificação, isto é, os isolamentos. 
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Considerando as ideias com que Bernstein (1987) concebeu seu trabalho, 

as regras ocupam um lugar central. Em sua obra sobre produção e reprodução do 

discurso, ele considerou que a estrutura desse discurso é fornecida pelo aparelho 

social do contexto em que está imerso, através de regras de distribuição, de 

recontextualização e de avaliação. 

Segundo o autor, são as regras distributivas que marcam e especializam 

para o grupo as diferenças entre o pensável e o impensável. Essas regras 

regulam as relações entre a distribuição do poder, do conhecimento e das formas 

de consciência. Elas marcam e distribuem quem pode transmitir o quê, a quem, 

sob quais condições e, assim, estabelecer limites interiores e exteriores ao 

discurso. Essas regras, dentro do discurso, esclarecem de alguma forma as 

relações de poder, mostrando a hierarquia que existe na divisão de papéis num 

determinado contexto. 

As regras de recontextualização são reguladas pelas regras distributivas e 

ordenam a constituição dos discursos específicos, ou seja, regulam o que

(discursos a serem transmitidos e adquiridos) e o como da transmissão-aquisição 

(discursos que regulam os princípios da transmissão-aquisição). Elas são usadas 

para embutir e relacionar discursos, por exemplo, nesta relação, o discurso da 

competência, instrucional, é embutido no discurso regulatório, de ordem social e 

forma um outro discurso: o pedagógico, o profissional ou o religioso, dentre 

alguns. Essas regras apresentam as marcas dos discursos específicos: o sermão 

religioso, o protocolo de um hospital, um contrato de compra e venda de imóveis, 

por exemplo. 

As regras avaliativas, por sua vez, são reguladas pelas regras de 

recontextualização e constituem os princípios fundamentais de ordenação de 

qualquer discurso, regulando práticas específicas. São normas que avaliam se o 

discurso pode ser validado. Elas determinam as fronteiras do que pode ser falado 

dentro das escolhas que são características no discurso específico. 

Nessa direção, Bernstein (1987) considerou que ao se regular a relação 

entre as regras distributivas, de recontextualização e avaliativas, se estabelecem 
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as relações de poder, de conhecimento e de consciência que se constituem em 

instrumentos de reprodução cultural. 

Bernstein (1987) dialoga com a Teoria da Atividade na medida em que 

discute o discurso como ferramenta produzida na atividade humana, apontando a 

importância dos papéis e das regras na constituição das relações humanas em 

sociedade. Tais conceitos são importantes para a análise dos dados, 

principalmente, porque o pesquisador foca suas lentes no discurso e, neste 

trabalho, interessa-nos discutir como os papéis dentro do grupo são construídos 

através da linguagem de seus participantes. 

1.3. Grupos: forma privilegiada de sobrevivência humana 

      
Unless the person feels that he belongs 
somewhere, unless his life has some 
meaning and direction, he would feel like 
a particle of dust and be overcome by his 
individual insignificance. He would not be 
able to relate himself to any system which 
gives meaning and direction to his life: he 
would be filled with doubt and his doubt 
eventually would paralyze his ability to 
act, that is, to live. 

Eric Fromm (1941/1984) 

As pessoas são por natureza seres relacionais. Desde nossos contatos 

mais iniciais, indo além da mãe, da família e de outras crianças, todos nós 

procuramos aprovação, suporte, feedback, companheirismo e comunhão com 

nossos pares, nos mais diversos contextos. Aprendemos a nos desenvolver na 

sociedade. 

Antes de apresentar pesquisadores que trabalham com grupos diretamente 

relacionados a construir conhecimentos que possam ajudá-los em seus motivos e 

objetivos, percebo a necessidade de pensar na estrutura de ação das pessoas 

envolvidas em contexto de trabalho ou estudo em décadas anteriores à nossa. 
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Atualmente, em pesquisas na internet e em matérias escritas em periódicos 

de grande circulação, há evidências de que existem grupos em várias esferas da 

vida social. Parece que estamos vivendo tempos de muito individualismo, mas 

estar só frente a problemas é uma situação indesejável e por vezes 

desesperadora. Após um tempo de totalitarismo e repressão no mundo e em 

nosso país, para ser mais exata, a partir do início da década de 90 do século 

passado, as fronteiras do individualismo e do silêncio estão sendo derrubadas 

junto com os muros da opressão e da falta de liberdade.  

Percebe-se também, por divulgação na mídia, que algumas pessoas 

sentem necessidade de compartilhar objetivos, anseios e necessidades – e mais 

importante ainda – procuram formas de criar coletivamente soluções através de 

conhecimento gerado em contextos de colaboração. 

Noto que essa é uma tendência não só local, mas mundial. Eu me baseio 

no sucesso das redes sociais de relacionamento como orkut, facebook, twitter, 

que são de domínio internacional e também em programas de rádio e de televisão 

nos quais percebo a tendência das pessoas para procurar resolver problemas e 

conflitos com a ajuda de pares ou da opinião pública. 

Seguindo esses pensamentos, que as pessoas estão se inserindo em 

grupos com maior frequência nos tempos atuais, encontrei em Adler & Heckscher 

(2006) estudos com grupos como comunidades colaborativas que enfrentam 

desafios necessários para que possam melhorar o trabalho nas empresas onde 

estão empregados. Esses desafios, na opinião dos autores, são os limites desses 

grupos, que devem ser bem mais frágeis do que aqueles fixados por comunidades 

tradicionais e muito mais capazes de ser interligados e envolvidos. Explicando 

melhor, Adler & Heckscher (2006) acreditam que devido ao motivo da atividade 

desses grupos ser de domínio e de necessidade coletiva, porque sua realização 

irá fluir em benefício de todos, os impasses, que eles denominam de limites são 

mais fáceis de serem compreendidos do que os limites das comunidades 

tradicionais, nas quais os sujeitos têm uma pluralidade de necessidades e 

motivos. 
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Acrescentando um outro olhar sobre trabalhos colaborativos, Toseland & 

Rivas (2005) consideram que nos grupos se encontram as estruturas com as 

quais as comunidades e a sociedade são constituídas, porque provêm meios 

pelos quais as relações com outros são realizadas. 

Indo além, Toseland & Rivas (2005) definiram que a participação em grupos 

de família, de amigos, de colegas, de ajuda e outros, auxiliam os seus membros a 

aprender as normas de comportamento social, ensinam a sedimentar relações 

sociais, a identificar objetivos pessoais, criando uma variedade de outros 

benefícios que resultam na participação em um sistema social tecido de forma 

coesa. Complementaram apontando que as experiências de âmbito social, 

religioso, de lazer, de grupo de trabalho e de estudo são essenciais no 

desenvolvimento e na manutenção das pessoas na sociedade (Toseland & Rivas, 

2005: 63). 

Esses autores: Adler & Heckscher (2006), Toseland & Rivas (2005) e, 

também, Francis & Young (1992) escreveram seus trabalhos baseados em 

pesquisas de grupos colaborativos formados dentro de empresas e fábricas, onde 

analisaram como era constituída a divisão do trabalho e como era administrada a 

diversidade de conhecimentos e de culturas no grupo. 

Para esses autores, os grupos devem favorecer a autoridade baseada não 

em status, mas em conhecimento. Sendo assim, o conhecimento de um membro 

do grupo deve ser a chave para torná-lo hierarquicamente superior, quando esse 

conhecimento for necessário para o bom desenvolvimento das atividades do 

grupo. Afirmam os pesquisadores citados, que os grupos devem agregar às suas 

discussões valores que sejam elementos motivadores e orientadores para todos 

os membros do grupo. 

Toseland & Rivas (2005: 7) apontaram valores no trabalho com grupos. São 

eles: 

� A participação e as relações positivas entre pessoas de diferentes 

credos, raças, idades, naturalidades, nacionalidades e classes sociais 

nos grupos; 
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� O valor da cooperação e da tomada de decisão conjuntas construídas 

na participação democrática; 

� A importância da iniciativa individual dentro do grupo; 

� A liberdade de participar expressando pensamentos e sentimentos 

sobre assuntos que dizem respeito ao indivíduo do grupo ou do grupo 

como um todo, tendo o direito de se envolver no processo de tomada 

de decisões.  

� Respeito e dignidade – valorizar e respeitar todos os membros do 

grupo, não importa quão menosprezados ou estigmatizados possam 

ser pela sociedade; 

� Solidariedade e ajuda mútua – valorizar o poder que os membros têm 

de se ajudarem a crescer e a se desenvolver; 

� Empoderamento – valorizar o poder do grupo em ajudar seus 

membros a se sentirem bem, de tal forma que consigam usar suas 

habilidades e peculiaridades em favor de fazer a diferença em suas 

comunidades. 

� Camaradagem entre pessoas com diferentes histórias de vida, 

valorizando as habilidades do grupo em ajudar a enriquecer seus 

membros no sentido de fazer com que aprendam uns com outros, O 

respeito mútuo cresce à medida que as relações se aprofundam na 

vida do grupo. 

Desta maneira, Toseland & Rivas (2005) buscaram mostrar que um aspecto 

do grupo é a possibilidade de diminuir a ignorância, o desentendimento e o 

preconceito entre pessoas, devido ao fato de que também essas pessoas 

trabalham por objetivos partilhados, mesmo trazendo consigo seu próprio conjunto 

de valores. Pelo menos, é assim que eles entendem que um grupo deveria ser e 

como poderia ser se pensarmos num grupo ideal; porém, num grupo real, de 

pessoas que trazem suas histórias de vida carregadas de angústias e ansiedades, 

é pouco provável que esse aspecto do grupo seja plenamente alcançado. 

Pensando bem, deve ser parte do trabalho, nos grupos, ajudar as pessoas a se 
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entenderem e a se aceitarem para que, assim, consigam se sentir bem e trabalhar 

no grupo, pelo grupo e, por extensão, pela comunidade em geral. 

Por esse caminho, Toseland & Rivas (2005: 112) afirmaram que os 

participantes de um grupo têm, por obrigação, serem sensíveis aos efeitos que as 

diferenças individuais e os valores têm no comportamento das pessoas. Citaram 

como exemplo o fato de que, na cultura americana, embora a colaboração seja um 

valor bem marcado, é considerado indelicado dar conselho, ajuda ou opinião a 

quem quer que seja, a menos que isso, de alguma forma, lhe seja solicitado. 

Por outro lado, esses pesquisadores disseram que membros que não têm 

seus valores claros para si, que não são seguros deles, podem se confrontar com 

situações ambíguas ou obscuras. Isto porque algumas vezes os objetivos dos 

membros da comunidade e do grupo podem divergir. De acordo com os princípios 

da Teoria da Atividade, quando os objetivos dos membros são diversos, pode 

haver afastamento ou dispersão, ficando a atividade sem seu objeto que é a sua 

realização. 

Seguindo na mesma direção, Toseland & Rivas concluíram que quanto 

mais claros os participantes do grupo tiverem seus objetivos e valores em relação 

à sua participação no grupo, ou seja, em relação ao objeto que deva ser 

partilhado, mais fácil será para atravessarem objetivos conflituosos e deixarem 

seus objetivos bem claros para o grupo (Toseland & Rivas, 2005: 115). Os 

objetivos conflituosos podem ser considerados aqueles que estão obscuros para o 

grupo; aqueles que, para alguns participantes, despertam grande interesse e, para 

outros, não; ou até mesmo objetivos de alguns que entram em conflito com 

objetivos de outros. Na atividade, mesmo que cada participante execute uma ação 

diferente, todas elas devem convergir para um motivo único, derivado da 

necessidade coletiva. 

Essas ideias vão ao encontro dos princípios da Teoria da Atividade, 

notadamente no que diz respeito à divisão de trabalho e aos objetivos pessoais 

que os participantes têm em relação ao objetivo principal do grupo. 

A atividade promove aprendizado, promove construção coletiva. Nessa 

mesma perspectiva, Yalom & Leszcz (2005: 19) consideram, no trabalho com 
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grupos, a possibilidade de uma forma de aprendizagem que denominam de 

aprendizagem social15 e o desenvolvimento de habilidades básicas, embora 

afirmem que a natureza das habilidades ensinadas e a clarividência do processo 

variam em larga escala, dependendo do tipo de grupo e dos objetivos que o 

guiam. 

Para justificar suas conclusões sobre como o grupo pode se desenvolver, 

esses autores consideram que em alguns grupos o aprendizado é indireto, o que 

não modifica a ideia de que: 

De qualquer perspectiva que estudemos a sociedade humana, mesmo se 
escrutinarmos a vasta história da evolução da humanidade, somos em 
todos os momentos, obrigados a considerar o ser humano na matriz de 
suas relações interpessoais. Há dados convincentes que mostram o 
estudo de primatas sub-humanos,  em culturas humanas primitivas e em 
sociedades contemporâneas, que seres humanos estão reunidos em 
grupos que são caracterizados por relações intensas e persistentes entre 
seus membros e que a necessidade de pertencer a um grupo é uma 
motivação poderosa e fundamental (Yalom & Leszcz, 2005: 21). 

Essa necessidade de se buscar no grupo suporte para solução dos conflitos 

que grassam em nossas vidas parece que está aumentando, embora a sociedade 

atual incentive, também e em larga escala, o culto do individualismo e de vida 

competitiva. Esse é um dos paradoxos do nosso tempo; enquanto alguns parecem 

sentir que é necessário estar em grupos para que assim se sintam amparados e 

possam tentar se apoiar em pares para solução de problemas, nossos jovens e 

crianças são incentivados a viverem situações nas quais permanecem sozinhos 

por horas. Exemplos desse tipo de comportamento são as atividades que tomam o 

tempo de nossos jovens e crianças, quando eles estão em frente à tela do 

computador, envolvidos em jogos, bate-papo, navegando em redes de 

relacionamento, ou quando estão ouvindo música com fones de ouvido se 

isolando do mundo exterior.  

Pensando, também com base na Teoria Sócio-Histórico-Cultural, no ser 

humano como inerentemente social, Yalom & Leszcz (2005: 25) consideraram que 

as relações interpessoais foram claramente adaptadas no sentido da evolução de 

                                               
15 Pela leitura do texto de Yalom & Leszcz (2005) podemos compreender ‘aprendizagem social’ como o 
conhecimento que é construído colaborativamente pelos membros do grupo através de interação. 



���������	
������	
����������������

���	��
��������
������
51

nossa espécie. Segundo eles, sem os profundos, positivos e recíprocos laços 

interpessoais, nem a sobrevivência do indivíduo, nem a da espécie teriam sido 

possíveis. 

Considerando que os laços interpessoais são formados em várias espécies 

de grupos em nossa sociedade, busquei algumas pesquisas recentes na 

internet16, em livrarias17 e bibliotecas18 e pude observar que, atualmente, existem 

grupos que são formados para servir de apoio em diversas circunstâncias. Há 

alguns grupos cuja função é a de compartilhar problemas de saúde para lutar 

contra doenças como AIDS, depressão, alcoolismo, diabetes, Mal de Alzheimer, 

dentre outros. Esses grupos, segundo as leituras efetuadas, se reúnem para 

ajudar doentes e seus familiares, além de ter como meta compartilhar 

experiências e problemas com quem sofre do mesmo mal. Um outro objetivo 

desse tipo de grupo é manter seus membros informados sobre os conhecimentos 

construídos nas reuniões. 

Há também Grupos de Apoio às pessoas com necessidades especiais, os 

quais se constituem em espaços em que essas pessoas se reúnem para partilhar 

e compartilhar informação, dar e receber orientação emocional e resolver 

problemas pessoais. Neles, as pessoas com necessidades especiais podem 

reduzir sentimentos de inadequação, melhorar a habilidade de comunicação, 

aprender com seus pares a lidar com a própria deficiência e a desenvolver a 

autocrítica, na medida em que os grupos possibilitam voz a todos, incentivando os 

participantes a manifestarem seus pensamentos em relação ao seu problema. 

Esses grupos se definem também como espaços livres de tensão, onde as 

pessoas com deficiências podem presenciar uma atmosfera de apoio e 

compreensão. 

Há Grupos de Apoio que se reúnem semanalmente em busca de solução 

para auto e mútua ajuda. São também grupos de ação nos quais dependentes 

                                               
16  As pesquisas na Internet foram feitas no Google Acadêmico. A palavra referencial foi “Grupos”. 
17 Os livros nos quais pesquisei foram adquiridos pela Amazon e pelo site Submarino. 
18 Busquei informações sobre grupos na Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e na 
Biblioteca da Faculdade de Educação da USP. 
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químicos e seus familiares são orientados a fixarem metas de convivência para 

estimular mudanças. 

Existem, ainda, Grupos de Apoio para portadores de muitas patologias do 

corpo e da mente. O que esses grupos têm em comum é fornecer um espaço 

onde as pessoas com problemas comuns se reúnem no intuito de buscar ajuda. 

Todos eles têm como objetivos principais educar, apoiar, orientar, sociabilizar, 

criar conhecimentos e transformar práticas. 

Indo ao encontro dessas ideias, Yalom & Leszcz (2005: 37) afirmaram que, 

nos grupos, as relações interpessoais são fundamentais. Citaram como exemplo 

os grupos em terapia psiquiátrica, nos quais as pessoas precisam começar um 

processo de sobrevivência e de continuidade de sobrevivência. Segundo eles, os 

grupos fornecem elementos, através de seus membros, para que os doentes se 

socializem e satisfaçam suas necessidades de apoio e suporte. Concluíram 

também que todos precisam do contato com grupos: os que estão à beira da 

morte, os que se julgam todo-poderosos e os desprezados.  

Em muitos países existem também grupos que trabalham dentro da 

perspectiva profissional: são indústrias, hospitais, grandes lojas e todo tipo de 

empresa, devotando esperança nos grupos de modo que o trabalho seja realizado 

de forma cada vez mais eficaz, com a colaboração dos trabalhadores com ideias e 

ações. 

Assim, Yalom & Leszcz (2005: 38) acreditam que um grupo pode favorecer 

interações que, com o passar do tempo, o transformem num micro-cosmo social. 

Demonstram acreditar, ainda, que com o transcorrer do tempo também, num 

grupo, as pessoas passam a ser elas mesmas; vão começar a interagir com os 

seus pares como reagem com membros de outras esferas e esses procedimentos 

os farão crescer como pessoas, os ajudarão na resolução de seus conflitos e lhes 

proporcionarão conhecimento. Eles creem na possibilidade de um grupo 

transformar de tal forma seus participantes, que conforme as pessoas frequentam 

os encontros, elas não conseguem mais esconder quem são e o que pensam. 

Na mesma direção, Francis & Young (1992: 102) preocuparam-se em 

definir um grupo como um conjunto de pessoas que são interdependentes e 
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dividem objetivos comuns, mas que podem, por vezes, dele participar apenas no 

intento de atingir objetivos pessoais ou para se sentir protegidos. Quando esse é o 

caso, esses participantes podem representar obstáculos para que se desenvolvam 

soluções criativas nos problemas do grupo bem como no processo de tomada de 

decisões. 

Ao atentar aos objetivos dos membros de um grupo e serem esses diversos 

daqueles que interessam à maioria, Francis & Young (1992: 112) verificaram, 

também, que há membros que tecem críticas ácidas sobre as reuniões, 

caracterizando-as como tediosas e como perda de tempo. Muitos dizem que essas 

reuniões apresentam decisões frágeis e decepcionantes. Esses participantes, no 

entender de Francis & Young (1992: 114), demonstram, a partir de suas queixas, 

que não se constituem num grupo, mas sim em apenas e tão somente num 

conjunto de pessoas, pois retomando a ideia que os autores têm de um grupo, 

este é formado por membros interdependentes que se relacionam uns com outros 

para que objetivos comuns se concretizem. Um conjunto de pessoas não é um 

grupo.  

Nessa direção, Francis & Young (1992: 114) definiram como reais membros 

de um grupo aqueles que: 

� Assumem os problemas que deverão enfrentar, bem como os desafios 

que aparecem; 

� Exploram, esclarecem e propõem objetivos; 

� Esclarecem critérios que objetivam sucesso nas ações do grupo; 

� Coletam e estruturam informações que sirvam como opções para ações; 

� Avaliam opções de ação; 

� Desenvolvem planos e estratégias; 

� Encaram as ações de forma efetiva e inteligente; 

� Reveem o aprendizado e procuram melhorar a performance. 

Esses autores coletaram seus dados com trabalhos realizados em fábricas 

e companhias de grande, médio e pequeno porte nos Estados Unidos, que 
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utilizam grupos para melhorar a qualidade do trabalho. Durante essa pesquisa 

puderam perceber alguns entraves para que as ações dos grupos tivessem sido 

mais efetivas e satisfatórias. No entender deles foram os seguintes: 

� Alguns membros do grupo não dizem o que realmente sentem; 

� Por razões diversas, há membros que procuram sobressair e eclipsar os 

outros; 

� Não são marcadas reuniões específicas para se delinear e esclarecer as 

situações de conflitos; 

� Alguns assuntos considerados delicados são de vez em quando 

“varridos para debaixo do tapete”; 

� Os membros do grupo tendem a se conformar com as situações que 

não apresentam soluções rápidas; 

� As diferenças de opinião entre os membros do grupo não são 

trabalhadas apropriadamente; 

� Alguns participantes do grupo na realidade não se importam com os 

outros membros como pessoas; 

� Em alguns grupos falta energia e entusiasmo; 

� Os participantes de certos grupos não confiam uns nos outros (Francis 

& Young, 1992: 81). 

Embora o trabalho desses pesquisadores tenha sido realizado na área do 

trabalho, em firmas e companhias, percebo semelhanças nas pesquisas com 

grupos formados em outras áreas, inclusive na área educacional. 

Uma das discussões de Francis & Young (1992) que, percebo, se aplica 

também a outros tipos de grupo é o fato de que, mesmo não tendo sido colocadas 

regras para o funcionamento do grupo, conforme ele se desenvolve, algumas 

regras informais aparecem e influenciam o comportamento dos membros. Com o 

passar do tempo, essas normas se tornam habituais e são comunicadas para um 
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novo membro do grupo por um processo que os sociólogos chamam de 

socialização. 

Na direção contrária, Toseland & Rivas (2005) estudaram grupos cujas 

regras foram definidas previamente por um membro mais experiente ou 

competente que assumiu o papel de líder do grupo. No entanto, perceberam que 

apesar destas, algumas outras regras foram sendo construídas no decorrer dos 

encontros. 

Esses autores definiram que, assim como as regras, os papéis dentro do 

grupo são considerados muito importantes, no sentido de que influenciam outros 

membros para que juntos possam fazer com que os objetivos do grupo sejam 

concretizados. Para explicar essa constatação, Toseland & Rivas (2005) afirmam 

que as regras são fundamentalmente ligadas aos papéis que os membros 

assumem no grupo. Para eles, os papéis definem o comportamento em relação a 

uma função específica ou tarefa que os membros do grupo devem desenvolver. 

No decorrer das reuniões do grupo os papéis surgem, se readaptam, ganham 

força ou não. 

Indo mais além, esses pesquisadores afirmam que as regras são de crucial 

importância nos grupos porque definem a divisão do trabalho e o uso apropriado 

do poder. Elas fazem com que haja controle social na medida em que prescrevem 

como os participantes devem se comportar em determinada situação. 

 Toseland & Rivas (2005) dizem, ainda, que exercer determinado papel no 

grupo não apenas prescreve certos comportamentos, mas também limita a 

liberdade do membro de se desviar dos objetivos do grupo e do comportamento 

esperado de alguém que exerça esse papel. No entanto, se pensarmos nos 

pressupostos da Teoria da Atividade, o sujeito pode se desviar do objetivo da 

atividade, independente do papel que nela esteja exercendo. Pelos conceitos da 

Teoria da Atividade não há como limitar a liberdade de um participante se desviar 

dos objetivos e esse desvio pode acontecer com muita frequência se, para esse 

participante, não estiver claro o que será construído coletivamente, ou se ele tiver 

objetivos que não convergem para a construção coletiva. 
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Além das regras e papéis, esses estudiosos afirmam que o controle social 

dentro do grupo é dirigido pelo status que as pessoas têm dentro dele. O status, 

segundo eles, pode ser uma avaliação ou ranking da posição de cada um dos 

membros em relação aos outros. Para explicar melhor o que chamam de status

dentro do grupo, Toseland & Rivas (2005: 79) definiram que ele é parcialmente 

determinado por prestígio, posição ou reconhecida competência também fora do 

grupo. 

Entretanto, eles lembram que o status se presta a uma integração social de 

maneira bastante complexa, uma vez que os participantes que têm status mais 

baixo no grupo parecem ser os que menos se adaptam às regras, pois, em teoria, 

são os que têm menos a perder ao se desviarem delas. Dessa forma, os membros 

que apresentam status mais baixo, no seu entender, podem muitas vezes ser 

negligenciados no processo produtivo do grupo (Toseland & Rivas, 2005: 80). 

De fato, penso que existe uma situação desconfortável no grupo, quando 

fica evidente que algum membro tem status muito baixo. Percebo que esse 

sentimento pode partir não só do grupo, mas muitas vezes do próprio participante, 

quando se sente inferior. Na escola isso geralmente acontece ou porque a pessoa 

não tem grau de escolaridade compatível com o grau dos outros participantes, ou 

porque julga exercer uma função profissional que não é socialmente valorizada, 

como servente, ajudante, doméstica ou outra, e isso possa diminuí-lo perante os 

demais. Entretanto, a linguagem, como instrumento principal na mediação dos 

sujeitos e os objetivos do grupo e entre todos os participantes, pode ser 

determinante para que eles se constituam como membros atuantes, independente 

de seu status. 

Toseland & Rivas (2005: 83) definem, portanto, um grupo como um sistema 

social formado por pessoas em interação, sendo as regras, os papéis e o status

hierárquico controles sociais que auxiliam a formar e conformar as expectativas 

sobre o comportamento apropriado no grupo de modo a produzir conhecimentos. 

Segundo esses autores, à proporção que o grupo se desenvolve, cria uma 

cultura do meio no qual funciona, bem como nas crenças, costumes e valores de 

seus membros. Sendo pesquisadores de grupos de vários contextos, Toseland & 
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Rivas (2005) perceberam que o começo de um grupo é em geral caracterizado por 

precaução e ausência de iniciativa. 

Pensando em situações nas quais pude observar as reações de algumas 

pessoas, considero bastante normal que aqueles que estão reunidos para fazerem 

parte de um grupo fiquem, a princípio, em posição de defesa, procurando sentir 

qual será sua real participação e em que medida poderão colaborar ou não para 

que o grupo consiga funcionar de forma a atingir suas metas. 

Porém, Toseland & Rivas (2005) discutem as expectativas que os membros 

do grupo trazem desde o início e que têm relação diretamente proporcional às 

suas experiências. Nessa etapa, consideraram que os membros ainda não estão 

bem conscientes dos reais objetivos do grupo e ficam tentando descobrir o que se 

espera deles. 

Toseland & Rivas (2005) consideram também que, desde os primeiros 

encontros, os participantes oferecem pistas não verbais uns para os outros, até no 

sentido de como se vestir e em outros aspectos pessoais. 

Além disso, afirmam esses pesquisadores que as primeiras interações 

apresentam muitas conversas estereotipadas, com as quais os participantes 

intentam se familiarizar por interesses mútuos: por lugares, pessoas, eventos, 

lazer, trabalho e experiências em comum. O que eles querem dizer é que nas 

primeiras reuniões do grupo as conversas se iniciam por frases corriqueiras, por 

comentários sobre como está o tempo, sobre algum esporte, ou alguma notícia no 

jornal. Essas conversas, no entender de Toseland & Rivas (2005) têm por objetivo 

construir um clima de familiaridade entre os participantes. Essas trocas verbais 

são o início de um fio condutor, o qual pode levar a outros assuntos, até que as 

pessoas fiquem à vontade para assumir papéis dentro do grupo. 

Sendo assim, através dessas interações iniciais, Toseland & Rivas (2005) 

consideram que os membros do grupo buscam seu lugar dentro dele: pressentem 

como deve ser um comportamento aceitável ou não. De acordo com esses 

autores, as tentativas de interação, no começo, podem ser um terreno de testes 

para que relacionamentos se desenvolvam. Por esse caminho, também, muitas 

vezes surgem oportunidades para que os participantes possam descobrir a quem 
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no grupo podem confiar seus pensamentos e sentimentos e com quem poderão 

construir relacionamentos contínuos. 

Fazendo um paralelo com a Teoria da Atividade, um sistema de atividade é 

mediado por instrumentos e orientado para o objeto. Esse sistema possibilita o 

surgimento de muitas vozes e muitos pontos de vistas que se nutrem da cultura 

dos participantes, das suas tradições e de seus interesses pessoais. Na atividade, 

cada participante age de forma a construir o objeto. Por meio dessa ação, podem 

redefinir papéis e a divisão de trabalho. Podem também discordar das ações e se 

afastar. Em alguns casos, o afastamento de vários participantes pode gerar uma 

mudança coletiva. 

 Para Francis & Young (1992), as peculiaridades que cada componente traz 

em suas interações no grupo os levaram a conceituar o que chamam de clima: a 

combinação dos hábitos, das crenças, das tradições, das relações, das práticas, 

das regras e das atitudes. 

O clima em grupos de pessoas que exercem as mesmas funções favorece, 

ou não, o desenvolvimento das ações que concretizam os objetivos propostos. 

Quando existem mais pessoas que comungam das mesmas crenças e atitudes, é 

provável que os trabalhos do grupo fluam de forma positiva em direção a boas 

ações que agradem a todos. 

Sendo assim, Francis & Young (1992: 87) parecem acertar quando afirmam 

que se os membros do grupo reconhecem as características que o grupo tem que 

ter para que suas ações sejam bem sucedidas ocorre que: 

� As pessoas se tornam mais abertas umas com as outras; 

� Passa a existir um clima muito bom quando o grupo se reúne; 

� Alguns membros arriscam dizer que se sentem muito bem com seus 

pares.  

Esses autores defendem que para que os objetivos do grupo sejam 

atingidos, eles têm que ser divididos e responsabilizados por todos. Essa é uma 

ideia que existe também nos conceitos da Teoria da Atividade, pois todos dentro 

do sistema de atividade devem estar irmanados pelo mesmo objetivo, ter papéis 
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definidos para executar as ações e, desta forma, caminhar para construir um 

objeto comum e partilhado por todos. 

Portanto, Toseland & Rivas (2005) definiram grupo como uma atividade 

orientada por um objetivo ou por objetivos. Eles apresentam exemplos de grupos 

que têm como objetivo apoiar ou educar seus membros num processo de 

socialização ou de crescimento pessoal, ou oferecer tratamento para seus 

problemas. Acrescento aos seus exemplos os grupos que vêm sendo formados na 

área educacional e que têm por objetivo fazer com que o ensino se desenvolva de 

maneira satisfatória para a comunidade local e para a sociedade em geral. 

Toseland & Rivas (2005: 33) dizem que os objetivos podem ser trabalhados 

de melhor forma em grupos não muito grandes, para que as pessoas possam ter a 

oportunidade de se conhecer, se identificar como participantes, se engajar em 

interações e trocar pensamentos e sentimentos através de processos 

comunicativos verbais e não verbais. Do ponto de vista da Teoria da Atividade, o 

tamanho do grupo, o fato de as pessoas se conhecerem ou não, de trocarem 

pensamentos, pode não ter influência na construção do objeto na atividade que 

está acontecendo. Na Teoria da Atividade, os objetivos são trabalhados da melhor 

forma quando as pessoas, dentro da divisão de papéis, executam as ações 

necessárias para que a atividade possa acontecer. 

Penso que em grupos menores é possível que as pessoas consigam 

interagir de forma mais efetiva e se conhecer também além das palavras. No 

entanto, isso pode não ser o bastante para garantir que o grupo obtenha bons 

resultados, isto é, que seus membros consigam atingir as metas propostas.  

Essa ideia pode estar ligada ao fato de que os grupos são formados com 

intuitos precisos e que haverá tarefas a serem cumpridas. Deve haver num grupo 

também a ideia de que cada participante pode ter um foco dividido entre dois 

olhares, de forma que cada pessoa se perceba envolvido na atividade dirigida por 

um objetivo como membro do grupo e por um objetivo que seja de ordem coletiva 

e deva ser alcançado pelo grupo como um todo (Toseland & Rivas, 2005). Em 

relação à Teoria da Atividade, os sujeitos têm necessidades próprias, que geram 

os motivos para suas ações na atividade. Consequentemente é possível que 



���������	
������	
����������������

���	��
��������
������
60

participantes tenham objetivos pessoais que, em determinados momentos, os 

afastem da construção coletiva do objeto da atividade. No entanto, esses autores 

afirmaram que, na formação de um grupo, há também que se pensar na 

comunidade em que ele se insere e no que o legitima e influencia seus propósitos. 

No campo da educação, encontrei as pesquisas de Pimenta, Ghedin e 

Franco (2006), que entendem que grupos colaborativos devem ser formados com 

o objetivo de tornar seus membros capazes de produzir significados e 

conhecimentos. Tais grupos podem orientar o processo de transformação de 

práticas pedagógicas, gerando mudança na cultura escolar, no crescimento 

pessoal, no compromisso profissional e nas ações organizacionais participativas e 

democráticas.  

Se relacionarmos essa ideia à Teoria da Atividade, podemos pensar que os 

grupos são sistemas de atividade, nos quais seus membros, através de ações, 

podem transformar suas práticas e transformar a si mesmos. Os sistemas de 

atividade só têm significado na medida em que promovem transformações, 

através de construções colaborativas por ações e operações dos sujeitos. 

Os Grupos de Apoio, que têm características de grupos colaborativos 

também, formados no contexto educacional, devem ter como finalidade tornar o 

trabalho escolar melhor, mais efetivo. Devem ser comprometidos com valores 

comuns e com objetivos partilhados. Os membros dos Grupos de Apoio podem 

buscar, no trabalho coletivo, a produção de conhecimentos que traga 

transformações significativas de práticas.  

Gatti (1998/2005: 7) discute o que denomina de grupo focal como uma 

abordagem qualitativa no âmbito da pesquisa social. Segundo a pesquisadora, 

esse tipo de grupo pode ser caracterizado como uma técnica que privilegia a 

seleção dos participantes segundo alguns critérios, conforme o problema em 

estudo, desde que eles possuam algumas características em comum, o que os 

qualifica para a discussão da questão que será o foco do trabalho interativo e da 

coleta do material discursivo/expressivo. Os participantes devem ter alguma 

vivência com o tema a ser discutido, de tal forma que sua participação possa 

trazer elementos ancorados em suas experiências cotidianas. 
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Pimenta, Ghedin e Franco (2006), assim como Gatti (1998/2005), relatam 

experiências com o que chamam de grupos focais. Esses grupos tinham como 

objetivo compreender melhor a identidade profissional de professores. Pimenta, 

Ghedin e Franco (2006) usam indiscriminadamente os termos: grupos focais, 

grupos de opinião ou grupo de discussão. Consideram os grupos como momento 

e espaço investigativos que se aproximam de alguma maneira de uma entrevista 

coletiva na qual existe também a possibilidade de se observar as reações dos 

membros dos grupos frente a questões instigadoras e aos conflitos causados por 

opiniões divergentes. 

Os grupos de opinião, segundo as autoras, foi uma terminologia que passou 

a ser utilizada na pesquisa educacional brasileira a partir da segunda metade da 

década de 90. A princípio, eram conhecidos como técnica de avaliação utilizada 

por meios empresariais como publicidade e marketing, ou em recursos humanos. 

Hoje parecem ser relativamente conhecidos no meio acadêmico e utilizados no 

desenvolvimento de pesquisas e, ainda, no processo de avaliação institucional. 

Uma diferença entre o Grupo de Apoio com o qual trabalho e os grupos de 

opinião é que estes formam equipes homogêneas, somente professores, e com 

número fixo de componentes entre sete e dez pessoas (Pimenta, Ghedin e 

Franco, 2006). O Grupo de Apoio em nossa escola trabalha com pessoas da 

comunidade escolar: pais, professores, coordenadores, funcionários e alunos. 

As autoras citadas apresentam também o que denominam de grupos 

dialogais, que são usados como instrumentos para a formação docente. Definem 

esses grupos como estratégias para o trabalho investigativo, alicerçado num 

conjunto de técnicas que possibilitam aos seus membros dividirem suas opiniões, 

discutirem e trazerem à tona fatores críticos. 

No cenário internacional, Daniels & Parrila (2004) discutem uma série de 

pesquisas sobre Grupos de Apoio (GA), realizadas na Espanha onde o sistema 

educacional sofreu profundas reformas. Apresentam em seus trabalhos bases 

teóricas e práticas para o desenvolvimento de culturas e estruturas de 

colaboração entre colegas de trabalho, vinculando em especial três temas 
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relevantes e significativos para a reforma: a colaboração entre professores, o 

apoio à escola e a atenção à diversidade. 

Segundo esses autores, a criação de Grupos de Apoio na escola leva a um 

desafio: como podem a escola e seus professores construir e desenvolver 

estruturas próprias e autônomas, concebidas e desenvolvidas a partir de dentro, 

com o fim de atender à variedade de necessidades de alunos e professores. 

A partir desse desafio, Daniels & Parrila (2004) argumentam que o GA entre 

professores podem ser uma alternativa para transformar práticas, pois representa 

um modelo de apoio gerado nas teorias de desenvolvimento organizativo, base da 

criação de pequenos grupos de colegas de uma mesma escola que, 

colaborativamente, trabalham com problemas apresentados por outros 

professores. Grupos de Apoio representam ferramentas de valor inestimável já 

que transformam os professores em protagonistas do desenvolvimento escolar; 

garimpeiros de recursos escondidos aos olhos, na faina pedagógica. 

Minha experiência como diretora da escola também mostra que muitas 

vezes o professor se sente sozinho frente a seus dilemas na escola e aos 

problemas próprios – e por vezes estressantes – de sua prática, que podem gerar 

esgotamento profissional, diminuição da tolerância e apatia. 

 Daniels & Parrila (2004) apontam para o fato de que os profissionais da 

educação, cansados e isolados, muitas vezes podem reproduzir um ciclo de 

reações que agravam seus problemas dentro da esfera educacional.  Segundo os 

autores, quando o educador está sentindo que seus problemas se avolumam sem 

que encontre, por si só, uma solução, ou diante da falta de apoio e ajuda, ele pode 

optar pela adoção de métodos que considera “seguros” (Daniels & Parrila, 2004: 

27), abandonando a busca de soluções inovadoras e criativas. Muitos até, 

segundo os pesquisadores, desistem de tentar a resolução dos problemas e assim 

não há transformação nas situações que atrapalham a sua prática pedagógica. 

Acredito que seja essa a solução encontrada por alguns professores diante de 

situações de indisciplina, violência e apatia por parte de seus alunos. 

Alguns podem, também, recorrer às situações que vivenciaram como 

alunos, pensando que se aprenderam daquela forma, seus alunos também 
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aprenderão. No desespero dos problemas que não conseguem resolver, os 

docentes podem lançar mão de qualquer recurso para cumprir meramente o que 

pensam ser o seu papel, muitas vezes fingindo que ensinam e os alunos fingindo 

que aprendem. 

Diante de tal distanciamento do professor, a perspectiva dos alunos é a de 

se sentirem excluídos das aulas e do processo de aprendizagem, ou seja, das 

atividades que poderiam criar conhecimento e desenvolvimento (Pinheiro, 2004). 

Penso que realmente quando o professor vê os problemas se avolumarem 

sem que as soluções apareçam, ou melhor, ações sejam projetadas e executadas, 

a grande tendência parece ser realmente voltar para práticas consideradas 

seguras.  Esse tem sido, ao que parece, o porto seguro de muitos professores e 

de muitas escolas. Assim, o ensino pode estar cada vez mais relegado a uma 

seara de questões que não têm respostas e de problemas que não têm solução. 

Se for deste jeito que tem que ser, não tem conserto! 

Entretanto, para Daniels & Parrila (2004), as pesquisas realizadas com um 

grupo de professores da Província de Sevilha, na Espanha, foram bastante 

reveladoras no sentido de que se pode esperar bastante de grupos que estejam 

comprometidos com mudanças de práticas efetivas em suas escolas. Esses 

docentes, segundo os pesquisadores, optaram por buscar estratégias que 

propiciassem a criação de uma escola sensível à diversidade dos alunos e, ao 

mesmo tempo, atenta às necessidades dos professores. 

Entendo que conhecer trabalhos de pesquisa com grupos em outros países 

ajuda a organizar o trabalho com o Grupo de Apoio na Escola Pinheiro, no sentido 

de oferecer material para discussões. Não se deve, porém, esquecer que o GA 

formado na escola tem representantes de vários segmentos da comunidade 

escolar, o que torna este estudo diferente de outros aqui relatados, nos quais os 

participantes são todos professores, ou trabalhadores de um mesmo setor numa 

empresa, ou todos médicos-cirurgiões. Ter no GA membros da comunidade 

escolar pode ser uma oportunidade de um trabalho numa atividade na qual 

estejam todos imbuídos de um mesmo propósito: de se responsabilizarem pelas 

ações que podem trazer transformações nas práticas da escola. 
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Mormente entendo o sentido das palavras de Daniels & Parrila (2004) 

quando afirmam que a organização tradicional das instituições escolares torna 

difícil a criação de culturas e estruturas colaborativamente abertas na escola.  

Temos, em nossas escolas, o ranço do autoritarismo pedagógico, da 

verticalização de objetivos e decisões que embaçam atitudes inovadoras e, 

consequentemente, podem impedir quaisquer propósitos de mudanças. 

Temos que também levar em conta as diferenças de salários e jornadas de 

trabalho entre Brasil e muitos países, bem como a disponibilidade de nossos 

docentes. Quase todos os nossos professores trabalham dois ou três períodos em 

diferentes escolas, o que pode inviabilizar tempo para se dedicar a projetos fora 

dos horários de trabalho com alunos. Além do mais, quase não existem, em nosso 

país, projetos que remunerem seus professores pelos trabalhos que podem 

realizar fora da sala de aula visando a transformações. 

Em suas pesquisas, Daniels & Parrila (2004) também constatam que as 

estruturas verticais existentes nas escolas, como as disciplinas organizadas pelo 

currículo dos cursos, não preparam um terreno propício para que se estabeleça 

um clima de comunicação e colaboração entre os professores. Vão mais além, 

quando afirmam que essa situação colabora para o que chamam de individualismo 

profissional, ou como costumo chamar, vaidade pedagógica19. 

Percebo que essa organização promove real individualismo e também 

compartimenta os saberes que deviam ser construídos, em caixinhas com 

proprietários itinerantes, os chamados professores especialistas: o professor de 

matemática, o professor de inglês, o professor de informática ou de educação 

física, todos isolados em suas práticas, lutando com os problemas que são 

conjuntos, mas dificilmente tratados de forma conjunta e colaborativa. 

Além disso, Daniels & Parrila (2004) também denunciam que alguns 

professores não se acham plenamente habilitados para lidar com situações 

especiais, como aquelas em que precisam trabalhar com alunos portadores de 

dificuldades. Essa também é uma situação que provoca discussões em nosso 

                                               
19 Costumo chamar de ‘vaidade pedagógica’ a reação do professor que considera que sua prática não precisa 
ser melhorada e, assim, não aceita opiniões ou críticas construtivas referentes ao seu trabalho. É individualista 
e se considera detentor do saber. 
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país, visto que legislação recente regula o atendimento aos alunos que 

necessitam de escola e são portadores de necessidades especiais. 

Souza (2006) dialoga com Daniels & Parrila (2004), denunciando o 

despreparo dos professores que recebem alunos portadores de necessidades 

especiais em suas salas, mas não sabem como trabalhar com eles de forma a 

construir conhecimentos e a promover avanços cognitivos em suas práticas na 

sala de aula. 

Um outro aspecto apontado por Daniels & Parrila (2004) é a falta de tempo 

que se impõe como uma característica na vida dos professores, de tal forma, que 

mesmo o recurso de uma conversa informal na sala dos professores, em horário 

de intervalo, se torna difícil. O mundo moderno, segundo eles, pressiona os 

indivíduos contra o relógio na medida em que quanto mais precisamos do tempo, 

mais ele foge por entre nossos dedos. As demandas da vida atual, mesmo com os 

avanços da tecnologia, ficam comprometidas com horas e minutos contados. 

Nossos professores, além disso, em sua maioria, recebem salários baixos o 

que os impele a trabalhar em várias escolas para obter uma remuneração 

razoável. Desta forma, muitos são verdadeiramente impedidos de se dedicar a 

qualquer atividade extra, mesmo que esta seja vital para ajudá-lo em sua prática 

de ensino ou na solução dos problemas que estão dificultando um ensino de 

qualidade. 

Para tornar viável uma situação na qual possam ser criados espaços de 

discussão e reflexão sobre o trabalho que os docentes realizam, Daniels & Parrila 

(2004) consideram imperioso criar um tempo específico para encontros em que 

sejam colocadas em pauta suas preocupações profissionais e seus problemas de 

sala de aula. Para eles, a constituição de um GA pode ser a alternativa que faria 

surgir esse tempo e esse espaço em que os professores pudessem se entregar a 

uma tarefa colaborativa, que renderiam reflexões e novas ações para solucionar 

seus problemas com a prática docente. 

Nosso país necessita de uma reforma urgente que racionalize os horários 

dos professores e lhes ofereça uma boa remuneração, que permita dedicação ao 

trabalho dentro e fora da sala de aula de uma só escola, sem que tenham de 
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enfrentar de dez a doze horas de trabalho diário correndo para outras unidades de 

ensino. 

Já os trabalhos realizados na Espanha por membros dos grupos com que 

Daniels & Parrila (2004) trabalhavam, mostravam diferenças, talvez derivadas do 

fato de os docentes terem tempo e boa remuneração para trabalhar com as 

solicitações de colegas professores com dificuldades em suas práticas.  

O GA com que os autores acima trabalharam era composto por três 

pessoas, sendo uma delas um par mais experiente (Vygotsky, 1932/2002), um 

professor com muitos anos de ensino ou um professor universitário. Junto aos 

professores com dificuldades, o grupo colaborou na análise e compreensão dos 

problemas e propôs maneiras de intervenção que consideraram adequadas às 

dificuldades apresentadas. 

O princípio, ao que parece, era que esse pequeno grupo fosse gerador de 

ideias e proposições que tivessem, como objetivo, ajudar outros docentes. 

Acredito que um grupo que está fora do problema, tendo um olhar periférico, seja, 

realmente, mais efetivo na proposição de soluções para os problemas sobre os 

quais devam posicionar suas lentes. 

Na perspectiva da Teoria da Atividade, o trabalho com esse GA na Espanha 

é um sistema de atividade, no qual os sujeitos teriam um objetivo gerado pelas 

necessidades dos docentes que iriam auxiliar. As ações dos sujeitos desse grupo 

seriam todas voltadas para construir conhecimentos que serviriam de suporte para 

o trabalho dos professores com dificuldades no trabalho docente. 

Ao que tudo indica, Daniels & Parrila (2004) apostam neste modelo de GA e 

o consideram como uma demonstração prática do compromisso que uma escola 

apresenta com atenção às diversas necessidades dos alunos. Eles entendem que 

essa é uma proposta de trabalho inovadora e interessante que, além de valorizar 

ideias e conhecimentos dos professores, mostra que esse conhecimento pode ser 

efetivamente partilhado com os colegas de docência.

Como consequência desse trabalho, em mais de dez anos, algumas 

escolas na Espanha, de acordo com Daniels & Parrila (2004), apresentaram clara 

mudança dentre alguns de seus resultados. Os professores que foram auxiliados 
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demonstraram mudança na prática, pois buscaram desenvolver um currículo 

significativo20 e relevante, adaptado às necessidades dos seus alunos. 

É imperioso que os professores sejam ouvidos em suas dificuldades, mas 

também é preciso que sejam alertados para a necessidade de buscarem 

contemplar ações que tragam os alunos para um ensino de qualidade. No entanto, 

muitos professores ficam afogados na papelada burocrática da escola. São 

planejamentos anuais, mensais, semanais, elaboração de provas, preenchimento 

de diário de classe e de relatórios. O currículo é proposto ora por manuais, 

apostilas, livros, ora por normas oficiais em revistas.  As reais necessidades dos 

alunos às vezes ficam em segundo plano, mesmo sendo eles, o foco da prática 

pedagógica. Alguns professores ainda estão atados ao que Freire (1970) chamou 

de educação bancária: o depósito de conhecimentos como prioridade e prática. 

Daniels & Parrila (2004), no entanto, acreditam que pode ser mudado o 

panorama de desolação em que muitas escolas se encontram, se considerarmos 

que esse trabalho de dez anos na Espanha deu vazão a um movimento contra a 

exclusão de grupos de alunos das escolas, sendo um importante passo para o 

reconhecimento do benefício da educação inclusiva. 

Também em nosso país começa a existir uma preocupação com a exclusão 

dos alunos de nossas escolas. A palavra inclusão parece ser o modismo da vez. 

No entanto, a inclusão, de fato, pode estar mais longe das necessidades reais dos 

alunos do que apregoam os documentos legais que orientam professores e 

diretores de escola (Souza, 2006). 

Daniels & Parrila (2004) aconselham, porém, que antes de iniciar um GA 

nos moldes dos que já estão em funcionamento tanto na Espanha como na 

Inglaterra, cada escola deve passar por um período de formação. Esse trabalho 

deve, ainda de acordo com os pesquisadores citados, ser regido por um 

profissional com experiência em Grupos de Apoio ou por um docente que seja 

                                               
20 Por currículo significativo entende-se aquele que é proposto para a comunidade escolar após estudo das 
necessidades dos alunos. É aquele que pretende atender também às expectativas dos pais. A elaboração de um 
currículo significativo, no meu entender, deve ser feita de forma colaborativa com todos os membros do corpo 
docente e técnico de uma escola, ouvidos também pais e alunos. 
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entusiasta e que, mesmo não tendo experiência em GA, procure se familiarizar 

com a literatura sobre trabalhos similares. 

Esse parece ser o meu papel na formação do Grupo de Apoio da Escola 

Pinheiro. Neste caso, nossa formação deverá ser contínua e construída ao mesmo 

passo que reuniões aconteçam e ações sejam propostas. Há uma sensação de 

que se as ações começarem a se concretizar e se forem frutos de trabalho 

colaborativo e partilhado, o GA poderá estar no caminho de se constituir num 

núcleo que será fonte da construção de conhecimentos importantes para o ensino 

da escola. 

O início das atividades de um GA depende, portanto, do processo de 

formação de seus integrantes, que vão se familiarizar com os conceitos e 

princípios do desenvolvimento do ensino. Os membros participantes do grupo 

deverão compreender as funções, os riscos e as dificuldades do projeto. 

O GA deverá receber as demandas da comunidade escolar. Ao mesmo 

tempo em que os participantes do grupo devem dar sentido aos problemas da 

escola, podem também criar formas de apoio através de ações e 

responsabilizações. Aos participantes do GA cabe, ainda, avaliar constantemente 

suas ações, verificando se elas estão, efetivamente, possibilitando ajuda e 

transformação nas práticas educacionais. 

Segundo Daniels & Parrila (2004), as escolas são organizadas através de 

regras e prescrições que organizam suas práticas, mas que não são sensíveis às 

diversidades de seus alunos, nem aos portadores de necessidades educacionais 

especiais. As regras e prescrições impostas num movimento assimétrico são, 

muitas vezes, questionadas pelos professores, que gostariam de participar das 

discussões que originam esses documentos. 

Coerentemente, Daniels & Parrila (2004) apostam no GA como espaço para 

que os professores reflitam sobre a forma como veem os alunos. No seu entender, 

parece que os alunos são vistos pelas dificuldades que podem apresentar no 

processo de aprendizagem. Esse sentimento é real e enraizado nos nossos 

pensamentos. Devemos modificar nosso olhar para com aqueles que são o motivo 

de nossa profissão. 
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Eu tenho observado que nós, educadores, temos em mente alunos ideais, 

mas não reais. Os alunos reais são aqueles que temos diante de nós com suas 

limitações, com seus problemas e cada um com sua história de vida particular. 

São esses educandos com suas diversidades e necessidades peculiares que 

devemos ter como alvo de nossas práticas mais elaboradas. Os alunos ideais 

povoam as nossas ideias. Lá e somente lá eles existem. 

Assim como Daniels & Parrila (2004) pensam que os grupos podem ajudar 

os alunos que são vistos e caracterizados como difíceis, nós também podemos 

fazê-lo. Os professores intuem as dificuldades que podem ocorrer no seu 

processo de ensino, ou seja, muitas vezes não dão o tempo devido para que 

conheçam de fato as dificuldades de seu alunado. Daniels & Parrila (2004) 

acreditam que alguns alunos podem, às vezes, ser caracterizados como 

insensíveis ao aprendizado ou como detentores de problemas incorrigíveis para os 

quais nenhuma solução possa existir. 

Esses alunos muitas vezes entram na lista dos convocados para 

diagnóstico: parece existir uma espécie de hábito, por parte de alguns 

educadores, em diagnosticar e encaminhar alunos que apresentam problemas 

diversos para outras esferas de tratamento em especializações médicas, 

psicológicas ou até psiquiátricas. Quando o problema não está sendo resolvido, ao 

que tudo indica, fica mais sensato e cômodo atirá-lo para outras instituições. 

Essa situação, pela ótica de Daniels & Parrila (2004) e pela minha própria, 

pode levar à diminuição da percepção do professor sobre sua prática, sobre como 

os alunos reagem às suas aulas e, por conseguinte, sobre sua auto-estima como 

educador. Muitos docentes perdem grandes oportunidades de mudar a história de 

vida de seus alunos. Ao contrário, quando enfrentam problemas com esses alunos 

que parecem não reagir às suas aulas, começam a questionar sua capacidade 

como educadores e se sentem mal, estressados e fracassados. 

Desta forma, Daniels & Parrila (2004) acreditam que muitas vezes são 

criados, a priori, sentimentos de insegurança e ansiedade que colaboram para um 

ensino menos apropriado fazendo com que o professor considere os problemas 

com seus alunos além dos seus limites. 
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Conhecedores também de estudos que estão sendo realizados nos Estados 

Unidos, Daniels & Parrila (2004) dizem que naquele país existem pesquisadores 

que sugerem a existência de um dilema acerca da qualidade do ensino e da 

inclusão de alunos; os professores com mais altos níveis de sucesso e baixa 

tolerância com alunos com comportamentos desviantes são os que solicitam ajuda 

para lidar com seus problemas. 

Em nossas escolas parece existir uma cultura entre os professores no 

sentido de escolherem, se possível, seus alunos. As classes com alunos 

considerados indisciplinados, violentos ou com problemas de aprendizagem são 

as últimas a serem escolhidas, ficando a cargo dos professores novatos, menos 

experientes. Um GA poderia ser, realmente, um auxílio precioso para esses 

professores e essas salas de aula, no sentido de que o ensino se desenvolva de 

forma eficaz. 

Finalmente, Daniels & Parrila (2004) consideram o GA como instrumento 

que permite aos professores apoiarem-se uns aos outros, compartilhando 

competências, proporcionando uma via para aumentar o nível de tolerância e 

reforçando o compromisso ativo ao proporcionar um ensino de qualidade a todos 

os alunos, incluindo principalmente aqueles que têm necessidades especiais. 

Referindo-se ao docente que se sente mal quando sua prática parece não 

estar sendo efetiva para alguns de seus alunos e se sente só perante tal dilema, 

Daniels & Parrila (2004) nos falam por uma metáfora: o professor vê-se como uma 

pessoa brincando tranquilamente com uma bola na praia com a água pelos 

calcanhares. De repente, o mar sobe e a água fica acima da cintura, impedindo a 

brincadeira e causando medo. Assim, segundo eles, sente-se o professor quando 

não tem espaço para compartilhar suas angústias e uma equipe para auxiliá-lo a 

promover aprendizado e desenvolvimento dos alunos pelos quais é responsável. 

A melhor avaliação do GA parece ser que nele as dificuldades são 

discutidas e tratadas de forma coletiva e colaborativa podendo se constituir num 

real suporte para as ações pedagógicas que precisam ser refletidas ou 

reavaliadas. 
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Da mesma forma que Daniels & Parrila (2004) criticaram as escolas em 

geral, criticam também o modo tradicional das escolas espanholas trabalharem. 

Dizem que a prática arraigada em rígidas tradições acaba fragmentando a 

responsabilidade educativa e situando o professor numa posição que limita sua 

ação. Para eles, também o trabalho pedagógico dos professores é comprimido 

entre atividades mais administrativas do que realmente pedagógicas. 

Os Grupos de Apoio na Espanha, segundo esses autores, mostraram 

características bastante interessantes, embora o seu enfoque fosse diretamente 

voltado para a formação docente como fórmula de implementar e melhorar a 

qualidade de ensino. Eram espaços de caráter institucional, onde grassavam 

relações simétricas, relações colaborativas, compromisso e reconhecimento do 

conhecimento dos participantes. 

É nesse sentido que Engeström (2008) afirma serem os grupos meios 

eficientes de organizar trabalho e aprendizado. Em seus estudos, ele os descreve 

como formas universais de colaboração e acredita que são mais bem 

compreendidos dentro de seus contextos específicos quando estão envolvidos no 

desenvolvimento histórico do trabalho. Ele diz que é uma tendência moderna, 

substituir grupos estáticos por formas fluidas de um trabalho intrincado em torno 

de objetos fugidios, que requerem e geram novas formas de ciclos expansivos. 

Assim, Engeström (2008) vê a necessidade de desenvolvermos ferramentas 

conceituais para analisar as transformações na ação colaborativa e no 

conhecimento. 

Para Engeström (2008) os grupos não são sempre dinâmicos e inovadores. 

Pelo contrário, são quase sempre solos onde crescem rotinas defensivas, onde há 

também tendência a encapsular de forma protetora as ações corriqueiras. Penso 

que esses procedimentos são defesas naturais dos grupos sociais, no intuito de 

manter o status quo e a defesa do desconhecido, que amedronta. Não acho que 

se liga diretamente com a questão da colaboração no sentido de método. 

Organizo, abaixo, um quadro síntese dos tipos de grupos, incluindo autores 

e conceitos que esses grupos representam: 
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Quadro 2: Tipos de Grupos pesquisados neste trabalho 

Tipo/contexto Autores Características 

Colaborativos 

Hospitais, 

clínicas. 

Toseland & Rivas 

(2005) 

Destinam-se àqueles que devem aprender 

as normas de comportamento social, 

sedimentar relações sociais, identificar 

objetivos pessoais. 

Colaborativos 

Firmas, 

Lojas 

Adler & Heckscher 

(2006) 

Francis & Young 

(1992) 

Yalom & Leszcz 

(2005) 

Analisam como é constituída a divisão do 

trabalho e como é administrada a 

diversidade de conhecimentos e culturas 

dentro do grupo. Consideram a 

possibilidade de desenvolvimento de 

habilidades básicas. 

Focal/ 

De discussão/

De opinião

Escolas 

Pimenta, Ghedin & 

Franco (2006) 

Gatti (1998) 

Objetivam tornar o trabalho escolar 

melhor, mais efetivo. Entrevista coletiva na 

qual procuram observar reações frente aos 

conflitos gerados por opiniões divergentes.

De Apoio 

Escolas 

Daniels & Parrilla 

(2004) 

Damiani (2003) 

Buscam apresentar bases teóricas e 

práticas para o desenvolvimento de 

culturas e estruturas de colaboração entre 

colegas de trabalho. 

Feita a apresentação e discussão do referencial teórico que sustenta este 

trabalho, passo agora ao capítulo que descreve e discute a metodologia de 

pesquisa. 
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Capítulo 2 - Procedimentos Metodológicos 

Neste capítulo, apresento os procedimentos metodológicos utilizados neste 

trabalho. Inicio com o conceito de colaboração e, a seguir, falo sobre a pesquisa 

crítica. Apresento, na sequência, o contexto de pesquisa, os participantes do 

Grupo de Apoio, por conseguinte participantes desta pesquisa, e os instrumentos 

de coleta de dados. Finalmente, apresento os procedimentos de análise: as 

categorias de análise da interação e o referencial metodológico D-Analysis, 

utilizado em algumas pesquisas sobre desenvolvimento e transformação das 

práticas em uma perspectiva vygotskiana. 

Neste trabalho adoto a Metodologia Crítica de Colaboração (Magalhães et 

al., 2006), que fornece meios para investigar não só a constituição dos sujeitos 

dentro do Grupo de Apoio, mas também a forma de participação desses sujeitos, 

as transformações e os significados que são construídos no decorrer da pesquisa. 

Além disso, essa metodologia será um auxiliar valioso para desenvolver e 

aprofundar discussões dos modos como a linguagem está sendo enfocada no GA. 

Na década de 90 do século passado Magalhães (1996a) se referia a uma 

metodologia que denominava de colaboração. Bray, Lee, Smith e Yorks (2001) 

descrevem a pesquisa colaborativa, da forma como Magalhães (1996a) a 

entendia: um processo no qual os participantes buscam responder questões 

importantes a todos. 

Magalhães (2003: 3) parece ir na mesma direção quando fala que a 

pesquisa colaborativa se embasa em: 

Compreensões sobre a importância da participação de todos os 
envolvidos, em todos os momentos da pesquisa, com voz e vez, desde o 
diagnóstico inicial, levantamento da situação problemática, 
estabelecimento de objetivos, coleta e interpretação de dados, até a 
escritura de relatório, mas, levando em consideração as múltiplas 
perspectivas.  
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Bray, Lee, Smith & Yorks (2001: 3) comentam que a pesquisa colaborativa 

assume que entender e melhorar a condição humana requer uma abordagem com 

base numa perspectiva holística na qual o conhecimento construído possa ser 

validado. Para eles, a colaboração desmistifica a pesquisa e mostra que ela pode 

ser uma forma de aprendizado estendida a todos os interessados em obter um 

melhor entendimento do mundo particular de cada um.

Buscando uma definição de colaboração, encontrei em Ninin (2006: 12) 

uma crítica ao fato de que algumas pessoas têm uma ideia de que a colaboração 

se autodefine, pois, diz a pesquisadora, usam colaboração para definir 

colaboração. Assim, ela alerta que alguns pesquisadores “focalizam os processos 

colaborativos como dominados e compreendidos por seus usuários, como se um 

sentido compartilhado já existisse por si só” (Ninin, 2006: 12). 

Penso que trabalhos baseados em colaboração se desenvolveram ao 

mesmo tempo em que a democracia começou a ganhar força nos países 

ocidentais após a Guerra Fria. O final da década de 80, toda a década de 90 do 

século passado e o princípio deste século foram tempo de geração de ideias 

férteis nas ciências sociais. Vários autores, tais como Murphy (1998), Cole & 

Knowles (1993), Magalhães (1990, 1992, 1994, 1996a, 1996b, 1998, 2000, 2001, 

2002, 2003), Bray et al. (2001), Magalhães & Celani (2005), destacaram aspectos 

pertinentes relacionados à pesquisa colaborativa, baseados numa perspectiva 

crítica21. Dentre tais aspectos, esses autores consideram como relevantes: a 

compreensão e o encaminhamento de respostas às dificuldades nas práticas; a 

problematização de ações que prioriza avaliar em lugar de observar e registrar 

situações; e, sobretudo, o pensar sobre pensar. 

Alguns estudos posteriores às primeiras discussões sobre colaboração, 

como um conceito para discutir as práticas em contextos educacionais, parecem 

convergir para um enfoque que busque transformações de práticas. Falar de 

colaboração apenas não parecia ser suficiente para discutir pesquisas no âmbito 

escolar. Transformar práticas não nos isenta de mudanças em nós mesmos, como 

seres humanos. Mudamos e somos mudados. Essa parece ser uma ideia que é a 

                                               
21 Apresento discussão sobre pensamento crítico neste capítulo. 
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base da teoria crítica com a qual autores como Bredo & Feinberg (1982), Dillon et 

al. (1989), Cole & Knowles (1993), Freitas (2003). Orellana & Browman (2003), 

Magalhães (2003), Slater (2003), Magalhães & Celani (2005), Magalhães et al. 

(2006) desenvolvem discussões, orientando seus leitores igualmente para uma 

concepção que contemple a colaboração de forma crítica. 

Nessa direção, Magalhães et al. (2006: 4) reforçam que a essência da 

colaboração reside na ação conjunta para o agir, sendo que às vezes se torna 

necessário que se distinga colaborar de cooperar. Enquanto a cooperação pode 

mostrar um ato repartido, um agir junto, mas separado, ou seja, uma pessoa pode 

cooperar num projeto com ideias e ações sem que interaja para tal com outrem, a 

colaboração se nutre de trabalho e aprendizado conjunto através de interações 

face-a-face. 

John-Steiner (2000: 26) acrescenta que colaboração é muito importante 

para criar contextos nos quais os participantes da pesquisa possam se arriscar 

para estabelecer conflitos e contradições; debater de forma crítica valores, ideias, 

visão de mundo e conceitos, de tal forma que possam gerar outros criativamente. 

Magalhães & Fidalgo (2008: 1) falam de colaboração como um processo 

partilhado de avaliação e reorganização das práticas, mediado pela linguagem, em 

atividades que envolvem todos os participantes.  

De acordo com John-Steiner, (2000: 27), o trabalho colaborativo possibilita 

que os participantes superem limitações, individualismo e a alienação que 

infelizmente podem atrapalhar o desenvolvimento de práticas desejáveis não só 

em contexto de trabalho, bem como em outros.  

Tanto John-Steiner (2000: 27) quanto Moran & John-Steiner (2003: 4) falam 

da prática colaborativa como uma atividade que tem características interativas e 

uma carga emocional bastante elevada, na medida em que pessoas têm que 

mostrar sua face e se colocar. Assim sendo, os participantes, segundo essas 

autoras, podem oferecer resistência e se encapsularem quando sentirem que seus 

valores e sentimentos são colocados em negociação nos espaços de discussão. 

Para que se possa entender colaboração num contexto de pesquisa, 

Magalhães & Fidalgo (2008: 8) afirmam que se deve olhar para duas direções: 
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uma delas é definir o conceito de colaboração em si mesmo, diferente de 

cooperação e de persuasão; a outra é olhar para a colaboração como um 

arcabouço metodológico que se justifica pelos atributos já descritos no início do 

capítulo. 

No entanto, podemos pensar na colaboração como um conceito que se 

lapida e se reorganiza na medida em que os trabalhos de pesquisas que dele se 

utilizam são desenvolvidos, desafios são enfrentados e inovações criativas têm 

seu lugar. Essas pesquisas embasadas na colaboração mostram a compreensão 

de que o pesquisador pode se aproximar dos participantes de sua pesquisa para 

compreender seus sistemas de interpretação sobre a realidade vivenciada, o 

modo como esses sistemas organizam seus comportamentos, e partilhar com eles 

significados construídos. 

Importante salientar que Magalhães foi uma das pesquisadoras pioneiras a 

utilizar a pesquisa colaborativa. Ela via, a princípio, quase duas décadas atrás, 

que o conceito era compreendido quase como cooperação; pessoas trabalhando 

juntas, mas não negociando pontos de vista e opiniões para atingir uma 

determinada meta. Depois de estudos e pesquisas posteriores, Magalhães (2003) 

buscou transformar a ideia de colaboração com a qual começou suas pesquisas, 

principalmente por refletir que esse conceito, na década de 90 do século passado, 

não compreendia a negociação de significados e a divisão de poder e de valores 

com a finalidade de desenvolver e partilhar novos conhecimentos (Magalhães & 

Fidalgo, 2008). 

Voltando o olhar para a colaboração como discutida em Vygotsky 

(1934/2002), existe uma relação direta com o processo do desenvolvimento 

humano, que acontece através de processos interacionais mediados, em situação 

de prática social. Esse pensamento está ligado à ideia de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, que possibilita observar o desenvolvimento do homem 

baseado nas suas interações com pares mais experientes. 

Para Vygotsky (1934/2002), pela colaboração o sujeito tem a possibilidade 

de alcançar desenvolvimento e solucionar situações que requeiram ações 

negociadas entre pares. Pode também construir novos significados, compartilhar 
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ideias, conhecimentos, histórica e socialmente sistematizados, e partilhar o uso de 

artefatos. Onde buscar a colaboração senão dentro dos grupos que organizam 

nossa vida em sociedade? 

Para explicar essa ideia, faço algumas considerações sobre a pesquisa 

crítica, visto que ela é sempre concebida em relação à prática; ou seja, ela existe 

para melhorar a prática (Kincheloe, 1997). 

2.1. Pesquisa crítica ou “mutatis mutandis”22

  

A pesquisa crítica de colaboração, escolhida como sustentáculo 

metodológico deste trabalho, tem seu cerne na Teoria Crítica. Esta surgiu na 

década de vinte do século passado, com a chamada escola de Frankfurt, a partir 

de múltiplos interesses de alguns pensadores, como Adorno, Benjamin, Marcuse, 

Horkheimer23 , dentre outros. Em verdade não se constituíram em uma escola no 

sentido tradicional, mas em uma postura de análise crítica e uma perspectiva 

aberta para todos os problemas da cultura do século XX. 

Contrapõe-se a Teoria Crítica à Teoria Tradicional, do tipo cartesiano, pois 

busca unir teoria e prática, ou seja, incorporar ao pensamento tradicional dos 

filósofos uma tensão como o presente. Buscando definir essa postura, Horkheimer 

(1937/1999: 163) diz: 

A Teoria Crítica tem como objeto os homens como produtores de todas 
as formas históricas de vida. As situações efetivas, nas quais a ciência se 
baseia, não são para ela uma coisa dada, cujo único problema estaria na 
mera constatação e previsão segundo as leis da probabilidade. O que é 
dado não depende apenas da natureza, mas também do poder do 
homem sobre ele. Os objetos e a espécie de percepção, a formulação de 
questões e o sentido da resposta dão provas da atividade humana e do 
grau do seu poder. 

Essa definição mostra também que a Teoria Crítica propõe a teoria como 

lugar de autocrítica, de esclarecimento e da visualização das ações de dominação 

social, visando impedir a reprodução constante desta dominação. Sendo assim, a 

formação crítica a que se propuseram os pensadores de Frankfurt pode ser 

                                               
22 Expressão latina que significa mudando o que tem que ser mudado. 
23 Cf. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Editora Abril, 1987-1999. 
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compreendida como um alerta à necessidade de esclarecimento da sociedade 

quanto às ordens instituídas. Nesse sentido, a Teoria Crítica almeja oferecer um 

comportamento crítico nos embates com a ciência e a cultura, apresentando uma 

proposta política de reorganização da sociedade, de modo a suplantar o que os 

filósofos chamavam de “crise da razão”, como uma crítica explícita ao 

Funcionalismo (Kincheloe, 1997). Para eles, a razão era o elemento de 

conformidade e de manutenção do status quo, propondo, deste modo, uma 

reflexão sobre essa racionalidade.  

Assim, os filósofos da Teoria Crítica apresentam a dialética como método 

para entender a sociedade, buscando uma investigação analítica dos fenômenos 

estudados, relacionando-os com as forças sociais que os provocam. A dialética é 

entendida no sentido de compreender os fenômenos estruturais da sociedade, 

buscando na divisão de classes os elementos para explicar a concepção de 

contexto social. 

Ser crítico tem, entre outros significados então, a ideia de que o homem é 

um agente ativo e que pela autoavaliação e por seus conhecimentos pode 

transformar o mundo através da ação, já que uma das metas da Teoria Crítica é 

criar sociedades e organizações livres da dominação, nas quais todos possam 

contribuir e se desenvolver. 

Segundo Kincheloe (1997: 25), a pesquisa crítica é uma extensão lógica da 

Teoria Crítica que fornece ferramentas para a espécie humana ver a si mesma. 

A adoção de um paradigma crítico como suporte metodológico conduz à 

necessidade de se definir o que se entende, também, por pensamento crítico. No 

entanto, essa tarefa não é tão simples devido à quantidade de trabalhos que 

surgiram, a partir do final da década de 70 do século passado, utilizando esse 

aporte como fio condutor. Assim, Kincheloe (1997) aponta que os autores que 

trabalham com esse aporte metodológico atribuíram significados próprios e 

diversos ao termo.  

Fisher (2001/2005: 41), por exemplo, considera que é necessário se 

desenvolver habilidades para pensar criticamente e que essa tarefa envolve 

competências específicas voltadas para a interpretação ativa, para a avaliação de 
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observações, para comunicações, informações e argumentações. Essa autora 

afirma, ainda, que o pensamento crítico não brota só porque o sujeito assim o 

deseja e que não é científico por opção de quem pensa. Está, sim, relacionado a 

um princípio ativo, que move a pessoa em direção a descobrir relevâncias e 

razões para o pensamento, entranhadas em seu arcabouço de conhecimentos. 

Entretanto, Fisher (2001/2005: 42) acredita que essas razões e relevâncias 

surgem conforme a pessoa se torna apta a questionar seu modo de pensar, de 

avaliar e de selecionar informações que lhe propiciem reorganizar suas estruturas 

mentais. Esse processo, segundo ela, tem a ver não apenas com as 

características linguísticas e com a argumentação, mas também com o modo 

como se dá o confronto entre esse pensar e as condições sócio-histórico-culturais 

do indivíduo. Desta forma, conclui a autora, embora as habilidades linguísticas 

para pensar criticamente sejam imperiosas, não há como delinear caminhos 

diretos para esse pensar, nem tampouco considerar que haja uma ação ou 

influência exterior, de outro ser humano, capaz de fazê-lo. 

Caminhando por trilhas semelhantes, Brookfield (1999:90) aponta para o 

fato de que uma reflexão e um pensamento se tornam críticos quando mostram 

duas facetas distintas: a compreensão do indivíduo sobre como as relações de 

poder subjazem ao seu pensar, moldam e distorcem os processos de interação 

nos quais ele está envolvido; e, também, a certeza de que deve existir um 

questionamento daquilo que parece facilitar a vida da pessoa. Tal postura 

redireciona seu pensar para objetivos a serem conquistados a longo prazo e não, 

apenas, de imediato. 

Nessa direção, Brookfield (1999: 91) define o pensamento crítico como um 

processo de reflexão sobre hipóteses que fazem parte de nossas ideias e ações, 

bem como das de outros seres humanos, compreendendo como o contexto altera 

comportamentos, tendo como resultado transformações: outras formas 

alternativas de viver e pensar. 

De forma dicotômica, pela ótica de Brookfield (1999: 91), o pensamento 

crítico é, a um tempo: 

� Uma atividade produtiva e positiva; 



���������	
������	
����������������

����
	��
������
��	���������
80

� um processo, não um resultado; 

� uma manifestação que varia de acordo com o contexto; 

� um pensar originado por eventos positivos e negativos; 

� uma ação mental que pode ser emocional ou racional. 

Ainda de acordo com Brookfield (1999: 92) o pensamento crítico ocorre, 

principalmente, pela identificação e pelo questionamento sobre os acontecimentos 

de nossa vida cotidiana, por nossa reflexão sobre nosso modo de ser e agir com 

outras pessoas ao nosso derredor e por nossa análise dos pressupostos que dão 

suporte a uma atividade em que nos envolvemos de forma pessoal ou profissional. 

Por essa perspectiva, esse autor diz que o pensamento crítico brota da 

conscientização do contexto no qual os sujeitos atuam, de acordo com seus 

valores e suas crenças, que são frutos sociais da experiência de cada um. Isso faz 

crer que é a experiência do indivíduo que o conduz a se confrontar com dilemas 

historicamente situados e, por conseguinte, facilitadores do pensamento crítico. 

Nessa direção, Fendler (2003) assume que um dos focos de crítica em relação ao 

pensamento crítico é o fato de que as práticas reflexivas tendem a ser usadas 

como referencial de análise do ensino, ignorando problemas de ordem das 

injustiças sociais ou de ordem sócio-histórica. 

Deve-se destacar, portanto, que o modo como o Grupo de Apoio, foco de 

estudo neste trabalho, organiza o pensamento, reflete sobre os temas relevantes 

levantados nas reuniões e propõe ações, tem o objetivo de transformar práticas 

que são, aqui, alvo de estudo e análise, dentro do contexto sócio-histórico em que 

ele se encerra. 

Passo a seguir a descrever o contexto de pesquisa deste trabalho. 

2.2. Contexto de pesquisa 

A pesquisa foi realizada na escola da qual sou mantenedora e diretora 

pedagógica desde o início de seu funcionamento, em 1982, como escola de 

educação infantil. Devido ao crescimento do número de alunos nos anos 
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subsequentes e à demanda por escolas de ensino fundamental na região, os 

mantenedores decidiram ampliar os cursos da escola.

Nessa condição, começou suas atividades de forma oficial a partir de 

24/01/1986, quando da publicação de autorização para funcionamento no D.O. do 

Estado de São Paulo. Anteriormente, a pequena escola de educação infantil 

funcionava apenas com a autorização da Prefeitura Municipal da cidade de São 

Paulo, pois esse era o único requisito formal. 

Em 1986, além das salas de educação infantil, funcionavam – manhã e 

tarde – todas as séries do Ensino Fundamental I, da primeira à quarta série e, 

também, a 5ª série. Nos anos que se sucederam, as outras séries, 

gradativamente, passaram a funcionar com a promoção dos alunos de um nível a 

outro. Em 1990, passaram a funcionar os cursos de Ensino Médio, Magistério e 

Educação de Jovens e Adultos. 

A escola fica localizada no bairro Jardim Primavera, região da Capela do 

Socorro, local onde prevalece a população de classe média baixa. Este bairro é 

um entre centenas dos que compõem a Capela do Socorro, região de maior 

território e de maior população da Grande São Paulo. 

Os bairros que compõem a subprefeitura da Capela do Socorro são 

notórios centros de violência decantados na mídia. As escolas da região sofrem 

ataques de vandalismos constantes: vidraças e mobiliário são destruídos, paredes 

e portas são pichadas, as despensas das cozinhas são invadidas e alimentos são 

atirados e desperdiçados. Existe uma sensação de que o propósito dos que 

vandalizam não é furtar. Quase sempre o que ocorre é a mera destruição. 

O panorama no passado, no entanto, era bastante diferente. A Capela do 

Socorro começou a ser povoada por imigrantes alemães nas décadas de 30 e 40 

do século passado. Essa gente foi provavelmente atraída pelo clima e pela beleza 

exuberante da Mata Atlântica e da Represa de Guarapiranga: paisagem tranquila 

e bucólica. Os desbravadores da região têm, em seus descendentes, as famílias 

Roschel, Reimberg, Schunck, Gottsfritz, Muller, dentre outras, que se uniram às 

famílias de migrantes nordestinos que começaram a chegar, em massa, a partir de 

1960. Na época, a posse da terra era fácil e embora os moradores não tivessem 
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grandes recursos, conseguiam construir precariamente suas residências, que iam 

melhorando com o passar dos anos. No início também, as poucas escolas que 

existiam eram públicas e muito distantes umas das outras. 

 O Jardim Primavera, bairro onde se localiza a escola, é relativamente novo. 

Começou a crescer no final da década de 80. Muitas de suas residências são 

desprovidas do necessário para que uma família se acomode de forma aceitável, 

com condições mínimas de conforto.  

As crianças pequenas do bairro onde se localiza a escola da pesquisa ficam 

entregues às creches públicas quando ainda não têm idade para frequentar escola 

e, ao atingirem a idade escolar, permanecem sem supervisão da família no 

período em que não estão em atividade na escola, já que pai e mãe trabalham 

para manter a todos. 

Parece que um dos fatores para a escolha dessa escola pelos pais de 

alunos pode estar relacionado com o programa de atividades extraclasse 

gratuitas, que permite empregar o tempo livre das crianças e jovens com esportes, 

teatro, grupos de dança, balé, atelier de pintura / desenho e fanfarra. 

Outro fator que pode ser apontado como responsável pelo grande número 

de matrículas na escola talvez sejam as mensalidades mais baixas se 

comparadas a outras escolas particulares da região e também condizentes com as 

condições financeiras da comunidade. Além disso, algumas empresas em que 

pais de alunos trabalham pagam as mensalidades de seus filhos ou oferecem uma 

parte do seu valor, como ajuda financeira aos seus funcionários para que 

matriculem seus filhos em escola de rede privada. Há alguma vantagem para 

essas empresas que assim procedem, pois podem descontar, em impostos 

devidos, essas quantias gastas com escola para filhos de seus empregados. 

Finalmente, parece que também contribuiu para o crescimento da escola o 

transporte dos alunos, que é próprio, sendo realizado por 16 ônibus e por 14 

peruas terceirizadas. Esses veículos trazem aproximadamente 80% dos alunos da 

escola, sendo que alguns deles moram a mais de 20 quilômetros de distância. 

Quando esta escola iniciou suas atividades oficialmente, tinha apenas 

quatro salas de aula. Hoje, conta com três prédios interligados com 53 salas de 
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aula, biblioteca, piscina coberta e aquecida, três quadras cobertas poliesportivas, 

três laboratórios e um auditório para 300 pessoas. 

Atualmente, a escola tem cerca de 2400 alunos. Possui os cursos de Pré-

Escola (Maternal, Jardim e Pré), Ensino Fundamental e Médio. Já há quatro anos 

não tem mais o curso de Magistério, devido à determinação de Órgãos Oficiais 

que passariam a considerar apto a lecionar para qualquer curso de Educação 

Infantil e Fundamental I, apenas professores formados em Pedagogia. Os cursos 

de Educação de Jovens e Adultos já não funcionam há dois anos devido à 

ausência de procura por vagas, visto que as escolas públicas da região passaram 

a oferecer esses estudos de quatro anos para cá. 

Portanto, atualmente, convivem na escola alunos de faixas etárias que vão 

de três a dezoito anos, sendo que o curso com a maior quantidade de alunos é o 

Ensino Fundamental. Há aproximadamente 240 funcionários trabalhando na 

escola, dos quais 84 são professores, 8 coordenadores, 20 motoristas, 20 

auxiliares de transporte, 8 seguranças e outros funcionários trabalhando na 

secretaria, na limpeza da escola e demais departamentos responsáveis por 

organizar a atividade escolar. 

Apresento, a seguir, a descrição dos participantes da pesquisa. 

2.3. Participantes da pesquisa 

Com o intuito de formar um Grupo de Apoio, a pesquisadora enviou para 

todos os pais da escola, via agenda do estudante, um comunicado24 com convite 

para participar de uma reunião que trataria unicamente da criação de um grupo, 

formado por pais e outros membros da comunidade escolar, com o objetivo de 

discutir assuntos do interesse de todos. 

Todos os funcionários, professores e alunos do Ensino Médio também 

receberam o comunicado. Cerca de sessenta pessoas comunicaram à direção da 

escola que gostariam de participar das reuniões, mas nem todos os que 

responderam de forma afirmativa ao convite para serem membros do GA 

                                               
24 O convite enviado aos pais encontra-se entre os anexos do trabalho. 
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compareceram à primeira reunião, nem às demais. Motivos diversos podem ser 

apontados para a ausência dos que talvez gostassem de participar. Existe uma 

dificuldade muito grande para reunir um grande número de pessoas nos eventos 

noturnos da escola. O trânsito na região para, completamente, e muitos pais que 

trabalham distante não conseguem realmente chegar a tempo de participar de 

quaisquer reuniões na escola no período noturno.  

A ideia inicial da pesquisadora era a de trabalhar com um grupo de no 

máximo trinta pessoas, para que todos pudessem ter oportunidade de se 

expressar durante os encontros. Caso houvesse um comparecimento muito 

superior ao esperado, o grupo poderia ser dividido, mas essa medida não foi 

necessária.  

Descrevo, a seguir, os participantes das reuniões do GA. Todos os nomes 

são reais, porque ao serem consultados se gostariam que suas identidades 

fossem resguardadas, preferiram que fossem utilizados seus verdadeiros nomes. 

Todos estão cientes das normas do Comitê de Ética, tendo recebido a 

documentação conforme orientação do Programa de Pós-Graduação da 

Universidade. 

Sonia – 59 anos – Sou diretora pedagógica e mantenedora da Escola 

desde 1982, quando ela funcionava apenas como escola de educação infantil; e, 

oficialmente, diretora a partir da data de sua fundação, de acordo com o Diário 

Oficial de São Paulo, de 24 de janeiro de 1986. 

Comecei minha trajetória como educadora na região em 1972. Minha 

formação possibilitava que eu lecionasse para o ensino fundamental I, na função 

do que costumava ser chamada, na época, de professora primária. Era, também, 

professora de línguas, formada pela PUC de São Paulo em Língua e Literatura 

Inglesa. 

 Trabalhei em duas escolas municipais como professora primária, sendo 

que na segunda permaneci por 23 anos, até a minha aposentadoria. Na maior 

parte do meu tempo como professora da rede municipal de São Paulo, trabalhei 
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com as séries iniciais do Ensino Fundamental, principalmente como professora de 

alfabetização.  

Durante cinco anos trabalhei concomitantemente como professora primária 

no período matutino e como professora de inglês em uma outra escola municipal 

no período vespertino durante três tardes, dando aulas para o Ensino 

Fundamental de 5ª a 8ª série. Foram ocupações de 1973 a 1978, mas após o 

nascimento de minha primeira filha, optei por permanecer em apenas uma escola. 

Trabalhei, também, como professora de inglês na União Cultural Brasil-

Estados Unidos de 1973 a 1978, nas duas tardes em que não trabalhava na 

escola municipal, estendendo meu horário nesses dias para o período noturno. 

Entretanto, eu tinha, na época, a ideia de abrir uma pequena escola, na 

qual eu pudesse oferecer aulas de inglês para a comunidade onde eu morava, 

dava aulas na parte da manhã e onde eu permaneci por tanto tempo. Essa escola 

seria fruto das experiências como docente na escola pública. Eu imaginava que, 

sendo mantenedora, poderia pôr em prática as atividades para as quais 

encontrava obstáculos de ordem burocrática quando trabalhava na rede pública. 

Com o perfil de local para ensino de inglês, começou a escola que é o 

contexto de pesquisa deste trabalho. No entanto, a procura pelo curso foi 

praticamente nula e, para não desistir da escola, pois esforços financeiros haviam 

sido despendidos, optei por utilizar o período da manhã como escola de educação 

infantil, chamando uma professora amiga para se ocupar do curso. Naquele ano, 

1982, encerramos as atividades em dezembro, com 22 alunos; e em 2010, 

contamos com, aproximadamente, 2400 crianças e jovens matriculados nos curso 

que oferecemos. 

A comunidade aceitou bem a escola e confiou no trabalho pedagógico que 

estávamos iniciando. Muitas pessoas já me conheciam, porque quando a escola 

iniciou suas atividades eu já trabalhava, havia 14 anos, na região e tinha lecionado 

para muitas crianças e jovens que lá habitavam.  

Pensando em me formar cada vez melhor para assumir a direção da 

escola, procurei os cursos de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. Escolhi o LAEL, que para mim representava a continuidade dos 
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estudos de minha primeira graduação em Letras, Língua e Literatura Inglesa. O 

Programa de Linguística Aplicada foi o escolhido para realizar minha pesquisa de 

mestrado. Pareceu-me o mais indicado também, porque como sou professora de 

Inglês e ex-aluna da PUCSP, conhecia o LAEL e algumas das pesquisas ali 

realizadas. Nesse programa revi colegas e professores com os quais havia me 

relacionado quando do tempo de minha graduação.  

No LAEL, em setembro de 2004, pude concluir o Mestrado, sob a 

orientação da Professora Doutora Ângela Lessa. A pesquisa de Mestrado 

(Pinheiro, 2004) tinha como objetivo verificar a construção da não-violência 

através do discurso escolar. Percebi que o trabalho de Mestrado foi muito 

importante para mim e para as práticas pedagógicas da escola onde trabalho, mas 

ainda havia questões primordiais que precisavam ser tratadas e, então, decidi 

continuar meus estudos ingressando no doutorado. 

A seguir, apresento os outros participantes da pesquisa. È importante 

ressaltar que foram convidados, para a primeira reunião, 63 professores, 451 Pais, 

127 alunos, 42 funcionários, mas somente 32 pessoas compareceram no total. 

Dessas 32 pessoas, somente 20 participaram de 4 ou mais reuniões do grupo e, 

nesta pesquisa, são considerados participantes somente os que estiveram 

presentes em pelo menos 4 encontros. Os participantes são agora apresentados. 

Em primeiro lugar descrevo25 os funcionários da escola que possuem filhos 

bolsistas26

Ailca – 48 anos – Quando começou a trabalhar na escola, há 14 anos, não 

tinha concluído o Ensino Fundamental nem o Médio. Havia naquela época o 

período noturno na nossa escola com cursos de Educação para jovens e adultos, 

que eram oferecidos para os funcionários, entendendo que eles e a escola se 

beneficiariam dos conhecimentos que pudessem ser construídos durante o curso. 

Ailca concluiu o Ensino Fundamental e também o Ensino Médio nesta escola. 
                                               
25  A descrição que a diretora/pesquisadora apresenta dos participantes denota o conhecimento desses 
membros da comunidade escolar através do dia-a-dia nas atividades da escola. 
26 Os filhos de professores e demais funcionários da escola têm à disposição duas bolsas de estudo total, 
direito adquirido nas convenções coletivas da sua categoria junto ao sindicato patronal. 
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Começou a trabalhar na escola como servente e há três anos mudou de 

cargo. Agora é inspetora de alunos. Seu filho mais velho terminou seus estudos na 

escola. Sua filha ainda está cursando o Ensino Fundamental. Ambos bolsistas, 

porque sua mãe é funcionária da escola.  

Lúcia – 56 anos. É irmã da pesquisadora. Tem Ensino Médio completo. 

Trabalha na escola há 15 anos. É tesoureira. Como recebe o pagamento das 

mensalidades dos alunos, conhece muitos pais, com os quais tem contato 

frequente. Seus dois filhos foram bolsistas E, atualmente, seus três netos têm 

bolsa de estudos na escola. Sua filha Amanda, que estudou na escola como 

bolsista, é professora e também faz parte do Grupo de Apoio.  

Renata – 34 anos. É mãe de dois alunos bolsistas da escola, pois ela 

trabalha como inspetora de aluno. Começou a trabalhar na escola recentemente. 

Antes, era mãe de aluno e mostrou interesse em trabalhar na escola. Seus filhos 

estudaram desde sempre na escola. Ela tem Ensino Médio completo. É casada 

com Régis, que também faz parte do Grupo de Apoio. 

Rosana – 37 anos. É a secretária da escola. Seu filho é bolsista e estuda 

na Educação Infantil. Ela trabalha na escola desde a sua fundação. Seu primeiro 

cargo foi como ajudante de sala e, depois, assistente administrativo. Ocupa seu 

cargo atual há mais de 15 anos. Ela tem curso de graduação completo em 

Matemática. 

 Ana Paula – 34 anos. É inspetora de alunos da escola há 9 anos. Foi 

aluna do curso de Educação de Jovens e Adultos nesta escola, onde concluiu os 

cursos: Ensino Fundamental e Médio. Tem dois filhos bolsistas. Ela, assim como 

Ailca, começou a trabalhar na escola como servente, depois foi auxiliar de 

condutor escolar e, há cinco anos, trabalha como inspetora de alunos. 
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Célia – 51 anos. É servente escolar. Tem Ensino Fundamental completo. 

Trabalha na escola há 5 anos. Tem um filho bolsista. Antes de trabalhar na escola 

já participava bastante das atividades extraclasse que eram realizadas, pois mora 

ao lado. 

Luciana – 36 anos. É bibliotecária da escola há 2 anos. Tem um filho 

bolsista. Está estudando Pedagogia porque pretende mudar de cargo e trabalhar 

como professora na escola. 

A seguir, apresento as coordenadoras pedagógicas da escola, que também 

têm filhos bolsistas: 

Dalva – 41 anos. Trabalha nesta escola desde sua fundação, tendo 

começado como professora de jazz. Foi aluna do curso de Educação de Jovens e 

Adultos, com o qual terminou o Ensino Médio. Concluiu o curso de Educação 

Física e passou a dar aulas na escola. Mais tarde concluiu também o curso de 

Pedagogia. Faz dois anos que trabalha apenas como coordenadora pedagógica 

nesta escola, sendo que também trabalha como diretora de uma Escola Estadual 

da Região. Um de seus filhos estudou na escola colmo bolsista por 11 anos, tendo 

se formado recentemente. O outro, que também é bolsista, está no 3º ano do 

Ensino Médio. 

Flávia – 39 anos. Trabalha na escola desde 1986, quando esta foi 

inaugurada. Foi professora do Ensino Fundamental por cerca de dez anos antes 

de ser coordenadora na escola. Ela tem dois filhos bolsistas. Flávia tem curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Didática do Ensino Fundamental. Ela é também 

diretora de creche municipal.  

A seguir, apresento os professores da escola com filhos bolsistas: 
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 Adriana – 39 anos. É professora de Artes e tem pós-graduação em 

Psicopedagogia. Trabalha nesta escola há 15 anos. É professora efetiva da rede 

estadual também. É mãe de dois alunos bolsistas. Seu marido também faz parte 

do Grupo de Apoio. 

Amanda – 30 anos. É professora da escola há 11 anos. Foi aluna bolsista 

da escola, concluindo os cursos de Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Magistério. É formada em Pedagogia e tem pós-graduação em Psicopedagogia.  É 

minha sobrinha, filha de minha irmã, Lúcia, que também trabalha na escola e faz 

parte do grupo. Trabalha no Ensino Fundamental I em período integral. Tem um 

filho bolsista.  

Priscilla – 34 anos. É professora de Informática. Trabalha na escola há seis 

anos. Gosta muito de trabalhar em equipe e participar dos projetos da escola. Tem 

Ensino Superior completo. E é mãe de um aluno bolsista. 

Apresento, a seguir, os pais de alunos que não têm bolsa de estudo: 

Aldete - 40 anos. Mãe de um de nossos alunos que está cursando o 9º ano 

do Ensino Fundamental. Esse menino é filho único e é nosso aluno desde o 1º 

ano.  Ela é muito conhecida de todos na escola porque está sempre presente às 

reuniões, participando de todos os eventos da escola e costuma solicitar reuniões 

com as coordenadoras para opinar sobre assuntos relativos ao desenvolvimento 

de seu filho e de sua classe. Ela tem Ensino Médio completo e optou por não 

trabalhar fora de casa para poder cuidar bem de seu filho.  

José Maria – 41 anos. É pai de dois alunos que estudam na escola desde 

o 1º ano do Ensino Fundamental. Ele é professor de Português da rede estadual 

de ensino. Sua esposa, Dilma, também faz parte do GA. Ambos frequentam todas 

as reuniões da escola, bem como os eventos extraclasse. 
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Fernando – 36 anos. É pai de três alunos, que sempre estudaram nesta 

escola. Sua esposa, Sandra, também faz parte do Grupo de Apoio. Fernando e 

Sandra gostam de participar juntos de todos os eventos da escola e estão 

presentes em todas as reuniões de pais. Ele tem Ensino Médio completo e é 

representante comercial.  

Sandra – 35 anos. É esposa de Fernando, que também faz parte do GA. É 

mãe de três alunos, que sempre estudaram nesta escola. Sandra trabalha como 

enfermeira instrumentista e tem Ensino Médio completo. Ela e seu marido fazem 

questão de virem juntos a todas as reuniões da escola. Eles participam também 

de todos os eventos extraclasse que a escola promove. 

Edilma – 37 anos. É mãe de uma aluna, filha única, que estuda na escola 

há três anos. Edilma sempre colaborou com sugestões e ideias, entrando em 

contato frequente com as professoras e com as coordenadoras da escola. Ela 

participa assiduamente de reuniões de pais. Tem Ensino Superior. Trabalha como 

secretária de uma multinacional.  

José Carlos – 51 anos. É pai de dois alunos, que estudam na escola 

desde o 1º ano. Tem Ensino Fundamental completo e trabalha como funcionário 

público no Tribunal de Justiça Eleitoral de São Paulo. Ele está sempre na escola, 

preocupado com o desenvolvimento dos seus filhos. Participa de todas as 

reuniões de pais. 

Olga – 44 anos. É mãe de três alunos que sempre estudaram nesta escola. 

Ela tem Ensino Superior e trabalha como gerente de banco. Costuma comparecer 

a todas as reuniões de pais e envia e-mails com sugestões para a direção da 

escola frequentemente. 

Sílvia – 40 anos. É mãe de dois alunos. Ela tem Ensino Médio completo e 

não trabalha fora. É voluntária em orfanatos e asilos, dedicando três manhãs por 
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semana a esse trabalho. Seus filhos são adotivos, razão pela qual, segundo ela, 

dedica-se a outras crianças que não tiveram ainda a sorte de serem escolhidas 

para adoção. Sílvia soube por uma amiga que existia um Grupo de Apoio na 

escola e solicitou participar das reuniões. Quando começou, o grupo já tinha feito 

seis encontros. Participou, apenas, das duas últimas reuniões.  

Elizete – 37 anos. É mãe de dois alunos. Tem Ensino Superior completo. É 

professora de Português, mas não trabalha atualmente. Lecionou na rede estadual 

por pouco tempo. É voluntária em asilos e orfanatos juntamente com Sílvia, que 

faz parte do GA. São cunhadas. Quando Sílvia lhe disse que viria fazer parte do 

grupo, ela também quis. Participou apenas das duas ultimas reuniões.  

Gilda – 41 anos. É mãe de três alunos. Tem Curso Fundamental completo. 

Gosta de ler e de fazer trabalhos de artesanato. Não trabalha fora de casa. Ela é 

muito participativa na escola com relação ao desenvolvimento dos filhos. 

Preocupa-se bastante com todos eles e está sempre em contato com a 

coordenação pedagógica e com os professores, buscando sempre ajudar seus 

filhos a se desenvolver melhor. 

Apresento, abaixo, os pais de alunos que são bolsistas: 

José Sargento – 44 anos. Pai de dois alunos bolsistas, porque sua 

esposa, Adriana é professora da escola. Ele tem Ensino Médio completo. Trabalha 

como livreiro. Sua esposa também faz parte do GA. Ele participa de todos os 

eventos que a escola promove. 

Régis – 36 anos. Pai de dois alunos bolsistas, porque sua esposa Renata é 

funcionária da escola. Ela também faz parte do GA. Mesmo antes de Renata 

trabalhar como inspetora de alunos, seus filhos já estudavam na escola. Eles, pai 

e mãe, compareciam, nessa época, juntos a todas as reuniões e eventos na 

escola. Ele é representante comercial e tem Ensino Médio completo.   
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Por fim, apresento os alunos que compareceram a uma reunião do GA. É 

preciso ressaltar que os alunos abaixo estavam em momento de vestibular, 

portanto, compareceram apenas a um encontro. 

Vinícius – 17 anos. É aluno do 3º ano do Ensino Médio. Estuda na escola 

desde a Educação Infantil. É presidente do Grêmio Estudantil. Vinícius mora na 

vizinhança. Sua família é muito conhecida na escola, pois seus irmãos e primos 

estudam ou estudaram lá. 

Ingrid – 17 anos. É aluna do terceiro ano do Ensino Médio. Estuda na 

escola desde a 1ª série. É vice-presidente do Grêmio Estudantil. 

Deve-se destacar que foram convidados todos os alunos do ensino médio 

que quisessem participar do grupo. Essa foi a primeira vez na história da escola 

que alunos foram convidados a participar de uma reunião com professores, pais e 

funcionários. Talvez por isso tenhamos tido apenas a presença de dois alunos, 

Ingrid e Vinícius, que eram mais próximos dos professores, coordenadores e 

diretora porque lideravam o Grêmio Escolar.  

Esses alunos compareceram apenas uma vez. Estavam se preparando 

para o vestibular e além dos estudos na escola, faziam outro curso preparatório 

para ingresso em universidade. Devido a esse compromisso não puderam 

continuar com as reuniões, também pelo fato de que as reuniões aconteciam no 

horário de suas aulas. 

Insisti com outros alunos para que fizessem parte das reuniões, porém, 

nenhum deles se interessou em participar do GA. 

Com a finalidade de se entender a participação dos membros do grupo nas 

reuniões que se seguiram, apresento um quadro com nome, relação com a escola 

e com a pesquisadora. 
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Quadro 3: Relação membros/filhos/participações

Nome Relação 
Filhos na escola 

Com bolsa 

Filhos na escola 

Sem bolsa 

Participação 

em  reuniões 

Sonia 
Diretora 

pesquisadora 
  8 

Ailca Inspetora 1  8 

Aldete Mãe  1 8 

José Sargento 
Pai marido de 

Adriana 
2  5 

José Maria Pai  2 4 

Lucia 
Tesoureira irmã da 

diretora 
3 netos  8 

Adriana Professora 2  6 

Fernando 
Pai marido de 

Sandra 
 3 6 

Renata Inspetora 2  8 

Edilma Mãe  1 8 

José Carlos Pai  2 6 

Sandra Mãe  3 6 

Flávia Coordenadora 2  5 

Amanda 

Professora 

sobrinha da 

diretora 

1  5 

Régis 
Pai-marido de 

Renata 
2  7 

Rosana Secretária 1  7 

Dalva Coordenadora 1  5 

Ana Paula Inspetora 2  5 

Olga Mãe  3 5 

Célia Servente 1  5 

  

Na seção seguinte, apresento os instrumentos e a coleta de dados. 
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2.4. Instrumento de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados foi a gravação em áudio e vídeo das 

reuniões do GA. Os dados foram, então, transcritos sem qualquer recurso extra, 

tais como pausas e sobreposição de vozes porque, segundo Marcuschi (1999), a 

transcrição deve ser orientada pelos objetivos da pesquisa e, neste trabalho, tais 

detalhes fogem ao escopo estabelecido. As reuniões aparecem nos exemplos por 

siglas, a saber: 1ª reunião: PR, 2ª: SR, 3ª: TR, 4ª: QR, 5ª: QI, 6ª: SE, 7ª: ST e 8ª: 

OR. A seguir, os turnos foram numerados, começando do 1, seguindo a ordem 

numérica crescente até o último turno. Cada reunião teve a mesmo sistema de 

numeração. Os participantes, conforme vontade própria, foram citados pelos seus 

nomes verdadeiros. Na análise, os dados são apresentados como: Exemplo 1, 

exemplo 2 e assim por diante. Algumas palavras são negritadas nos exemplos e 

retomadas negritadas nas análises, a fim de evidenciar as questões de linguagem 

relevantes. 

A seguir, apresento um resumo da coleta de dados. 

2.4.1. Resumo da coleta de dados 

1ª reunião - PR - (abreviação para utilização dos recortes na análise) 

25/08/2007 - duração: 60 minutos – presentes: 32 pessoas - turnos: 145 

Objetivos - (1) convidar os participantes a fazerem parte do GA; (2) explicar o que 

é um GA; (3) ouvir a opinião dos presentes sobre o convite. 

Participantes que tomaram turnos: Sonia, Ailca, Aldete, José Sargento, José 

Maria, Lúcia, Adriana, Fernando, Renata, Edilma, Sandra, Flávia, Amanda, Régis, 

Gilda, Priscilla e José Carlos (17 pessoas). 

Nesta reunião, a pesquisadora, diretora da escola, apresentou sua ideia de montar 

um Grupo de Apoio na escola. Disse o porquê de montar esse grupo. Falou de 

seu trabalho de doutorado e que esse tipo de grupo, segundo seu conhecimento, 

já existia em outros países do mundo, mas de forma diferente; formado apenas 

por professores. Falou também dos objetivos do grupo e perguntou aos presentes 



���������	
������	
����������������

����
	��
������
��	���������
95

que tipo de problemas da escola poderiam ser trabalhados no grupo, que tipo de 

questões poderiam ser discutidas e quais ações poderiam ser destinadas para dar 

conta dos problemas apresentados. Alguns participantes ficaram calados. Quinze 

pessoas presentes não tomaram turno. Pode ser que tenham tido uma expectativa 

que não foi atendida. Talvez tivessem pensado que as reuniões iriam dizer 

respeito ao desenvolvimento de seus filhos. No entanto, de acordo com Bernstein 

(1987), pode ser que esses participantes não tenham se sentido encorajados a 

demonstrar comportamentos espontâneos, como a participação num grupo 

heterogêneo. Segundo ele, o poder que existe dentro do grupo pode manter a 

classificação e provocar isolamentos. Alguns deles não voltaram para as reuniões 

seguintes e não apresentaram justificativa de suas ausências. 

2ª reunião - SR 

29/09/2007 - duração: 60 minutos - presentes: 20 pessoas - turnos: 123 

Objetivos - (1) avaliar a reunião anterior; (2) levantar os problemas observados na 

escola; (3) propor ações para ajudar na solução dos problemas levantados; (4) 

propor a divisão do grupo em dois grupos menores. 

Participantes que tomaram turnos: Sonia, Rosana, Ailca, Renata, Régis, Lúcia, 

Dalva, Aldete, Adriana, Sandra, Flávia, Edilma, Amanda, Gilda, José Maria, 

Fernando, José Sargento. (17 pessoas) 

Nesta reunião, alguns participantes começaram a colocar problemas que 

perceberam através de conversas com colegas, outros pais ou com seus filhos.  

Três participantes não tomaram turno. Pode ser que esses participantes ainda não 

tenham encontrado uma maneira de expor suas ideias. Reconheço que para 

algumas pessoas da comunidade não é muito fácil falar em público, especialmente 

na presença da diretora e de professores. Os membros que tomaram turnos 

retomaram problemas apontados na reunião anterior. Citaram a necessidade dos 

pais e professores trabalharem com valores com os alunos. Falaram sobre o 

problema da violência na escola e na sociedade em geral. Deram sugestão de 

palestras para os alunos. Foram decididos dois horários diferentes para que o 

grupo ficasse dividido em dois grupos menores.  
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3ª reunião - TR 

10/11/2007 - duração: 45 minutos - presentes: 20 pessoas - turnos: 90 

Objetivos - (1) leitura e discussão das regras de conduta da escola; (2) comentar 

e verificar quais delas estão sendo descumpridas. 

Participantes que tomaram turnos: Sonia, Ailca, Vinicius, Lúcia, Aldete, Ana 

Paula, Adriana, Olga, Flávia, Ingrid, Dalva, Célia, José Sargento, Régis, Renata. 

(15 pessoas) 

Cinco participantes não tomaram turno. Foi uma reunião mais curta. Não foi 

aprovada a ideia de se dividir o grupo em dois, porque alguns participantes, que a 

princípio tinham acordado vir em reuniões aos sábados, entraram em contato para 

cancelar a presença. Nessa reunião contamos com os dois alunos que quiseram 

participar da reunião. 

Conforme as regras de conduta da escola iam sendo lidas, uma a uma, a 

diretora/pesquisadora perguntava se os presentes achavam que elas estavam 

sendo cumpridas ou não. Os participantes tomavam a palavra e sugeriam ações 

para ajudar a solucionar os problemas causados pelo descumprimento de regras. 

Muitas dessas ações foram colocadas em andamento e deram bons resultados. 

4ª reunião - QR 

14/03/2008 - duração: 60 minutos - presentes: 19 pessoas - turnos: 106 

Objetivos - (1) agendar as reuniões do semestre; (2) apresentar em vídeo parte 

da reunião anterior para discussão; (3) levantar problemas; (4) propor ações. 

Participantes que tomaram turnos: Sonia, Dalva, Régis, Rosana, Adriana, Ailca, 

Luciana, Lúcia, Ana Paula, Amanda, Renata, Fernando, Edilma. (13 pessoas) 

Seis participantes não tomaram turno. Observando as reuniões anteriores, os 

membros que não falam durante os encontros são sempre os mesmos. Esta foi a 

primeira reunião do ano de 2008, sendo assim, prestou-se para que fosse 

elaborado um cronograma das demais reuniões do ano. Um vídeo foi apresentado 

com um trecho significativo da reunião anterior, utilizado como instrumento para 
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reflexão. Os participantes comentaram o vídeo apresentado e sugeriram ações 

para trabalhar com os problemas discutidos. 

5ª reunião - QI 

11/04/2008 - duração: 60 minutos - presentes: 20 pessoas - turnos: 137 

Objetivos - (1) apresentar vídeo do encontro anterior para análise e discussão; (2) 

discutir as ações propostas na última reunião; (3) verificar se foram realizadas 

todas as ações propostas; (4) propor novas ações. 

Participantes que tomaram turnos: Sonia, Lúcia, Sandra, Amanda, Adriana, 

Ailca, Renata, Ana Paula, José Maria, José Sargento, Fernando, Dalva, Rosana, 

Edilma, Régis, Aldete. (16 pessoas) 

Quatro participantes da reunião não tomaram turno. Os dados apontam que a 

diretora/pesquisadora incentiva a tomada de turnos, mas tem o cuidado de não se 

referir diretamente aos que não falam. Mesmo não se pronunciando, percebe-se 

que eles gostam de estar presentes, pois são assíduos. Após a apresentação de 

um vídeo com parte da reunião anterior e antes do início da nova gravação, um 

dos participantes perguntou o que era a Teoria da Atividade. Essa pergunta veio 

após a pesquisadora ter referido que utilizou fundamentos dessa teoria no trabalho 

de mestrado e que, provavelmente, a utilizaria no trabalho de doutorado. A 

pesquisadora falou brevemente sobre a Teoria da Atividade. Os participantes 

passaram a avaliar as ações que foram executadas anteriormente. Propuseram 

novas ações. 

6ª reunião - SE 

23/04/2008 - duração: 45 minutos - presentes: 15 pessoas - turnos: 95 

Objetivos - (1) avaliar as ações do grupo; (2) propor novas ações; (3) retomar 

proposições da reunião anterior. 

Participantes que tomaram turnos - Sonia, Sandra, Lúcia, Rosana, Fernando, 

Ailca, Renata, Aldete, Ana Paula, Edilma, Régis. (11 pessoas) 

Quatro participantes não tomaram turno. 
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7ª reunião - ST 

09/05/2008 - duração: 45 minutos - presentes: 15 pessoas - turnos; 96. 

Objetivos - (1) avaliar se estão ocorrendo as ações propostas pelo grupo; (2) 

levantar problemas para a execução das ações propostas. 

Participantes que tomaram turnos: Sonia, Aldete, Flávia, Edilma, Lúcia, 

Rosana, Ailca, Amanda, Dalva. (9 pessoas) 

Nesta reunião seis participantes não tomaram turno.

8ª reunião - OR 

30/05/2008 - duração: 60 minutos - presentes; 15 pessoas - turnos: 118. 

Objetivos - (1) retomar aos temas levantados durante as primeiras reuniões; (2) 

avaliar a execução das ações propostas. 

Participantes que tomaram turnos: Sonia, Rosana, Lúcia, Renata, Aldete, 

Sandra, Régis, Sílvia, José Sargento, Elizete, Edilma, Ailca. (12 pessoas) 

Nesta reunião apenas três pessoas não tomaram turno. Novos participantes, Silvia 

e Elizete falaram bastante. 

Passo, a seguir, para os procedimentos de análise dos dados que objetivam 

responder às perguntas de pesquisa abaixo: 

Nas atividades de um Grupo de Apoio: 

• Que papéis e divisão de trabalho são compartilhados e 

transformados? 

• Que conhecimentos são construídos, partilhados e 

transformados? 
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2.5. Procedimentos de Análise  

Para analisar os dados coletados no decorrer das reuniões do GA e 

responder às perguntas que orientam esta pesquisa, me apoio nas categorias de 

interação propostas por Kebrat-Orecchioni (2006); nas categorias de 

transformações das práticas, conforme propostas pela TA, segundo Engeström 

(1999); e no modelo D-Analysis, de Middleton (2007). 

Apresento, primeiramente, as categorias de Análise da Interação: 

2.5.1. Categorias de Análise da Interação 

O uso das categorias conversacionais foi adotado por entendermos que 

elas permitem uma organização e análise dos dados que destacam como os 

papéis e a divisão de trabalho são apresentados, negociados, redefinidos ou, 

ainda, confirmados.  

Segundo Kerbrat-Orecchioni (2006), seu modelo de análise da 

conversação, baseado na organização e qualidade dos turnos, de maneira bem 

ampla se apoia sobre o que chama de vocação comunicativa, ou seja, o exercício 

da fala. Para ela, quando as pessoas falam podem ocorrer três tipos de 

comunicação: uma alocução, uma interlocução ou uma interação. Quando falamos 

com outras pessoas, fazemos uma troca de informações, que são chamadas 

tradicionalmente por turnos. Estes podem gerar negociações interacionais, que 

acontecem de forma pacífica, conflituosa, cortês ou agressiva. 

De acordo com Kerbrat-Orecchioni (2006: 15), 

o objetivo da análise conversacional é explicar as regras que sustentam o 
funcionamento das trocas comunicativas de todos os gêneros, ou seja, 
decifrar a partitura invisível que orienta (sempre lhe deixando uma ampla 
margem de improvisação) o comportamento daqueles que se encontram 
engajados nessa atividade polifônica complexa que é a condução de uma 
conversação. 

Com o objetivo de responder as perguntas que norteiam este trabalho, 

penso que a análise do sistema de turnos de fala pode demonstrar as condutas 
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que foram obedecidas nos encontros do GA, estabelecendo uma relação entre os 

meios como os turnos se alternaram, as interrupções, as transgressões, com seus 

efeitos nas expectativas dos participantes. 

Esse modelo ajuda a responder minhas perguntas de pesquisa porque, 

pelas interações entre os participantes, pelo exercício da fala e de que forma ele é 

realizado, pude analisar que papéis são compartilhados e transformados e que 

conhecimentos são construídos de forma colaborativa no GA. 

Os estudos de Kerbrat-Orecchioni (2006) dirigem-se à análise da 

conversação com ênfase tanto no contexto onde se inserem os participantes, bem 

como nos papéis que desempenham na interlocução. A autora entende 

interlocução como um intercâmbio permanente entre o emissor e o receptor, canal 

que pode ser denominado trato comunicativo. 

Para ela, a comunicação não reside apenas na alternância de turnos, mas 

também, e, sobretudo, no empenho com que os interlocutores interagem para que 

ocorram procedimentos de validação interlocutória; que cada um, no seu papel, 

evidencie sua participação. 

Kerbrat-Orecchioni (2006), desta forma, diz que a conversação implica um 

número de pessoas (participantes), cujos papéis não são pré-determinados, tendo 

todos, em princípio, os mesmos direitos e deveres. Para que a comunicação entre 

pares ocorra de forma que todos possam dizer aquilo que desejam, é necessário 

que haja regras conversacionais com sistemas de turnos da palavra.  

Segundo essa pesquisadora, os turnos da fala apresentam ordenação com 

regras como: 

� Permitir a gestão da alternância dos turnos de manifestação, ou seja, 

a construção dessas unidades formais que são os turnos; 

� Reger a organização estrutural da interação; 

� Intervir no nível das relações interpessoais. 

De acordo com Kerbrat-Orecchioni (2006), seja qual for o nível de 

funcionamento, essas regras criam, para os interagentes, um sistema de direitos e 
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deveres, que, em si, se mostram como um sistema de expectativas, as quais 

podem ou não ser satisfeitas. Ela afirma que as regras de conversação podem ser 

evidentemente infringidas e é por isso que se mostram, em boa parte, flexíveis. 

Kerbrat-Orecchioni (2006) fala da negociação que se estabelece entre os 

participantes de interações quando se defrontam. A negociação pode ser: 

� Explícita – quando um participante recorre a um enunciado meta-

comunicativo, como: “posso falar? Desculpe, mas...”

� Implícita – quando um dos participantes repete o trecho falado por 

outro membro com voz abafada ou com diferente entonação. 

Ainda há, segundo a autora, outros fatores que podem ser analisados nas 

mudanças de turnos, que são: (a) Silêncio prolongado entre dois turnos; (b) 

Interrupção; (c) Encavalamento de palavras; e (d) Intromissão. Dentre todos esses 

fatores, a intromissão constitui um delito, um desrespeito à voz. 

  Em uma interlocução, as relações interpessoais são muito importantes 

para a análise, pois toda interação verbal se encadeia numa série de eventos cujo 

conjunto constitui um texto, criado coletivamente num determinado contexto sócio-

histórico. 

 Sendo assim, concordo com o foco de Kerbrat-Orecchioni (2006) na 

distância horizontal e vertical que existe ou se instaura entre os participantes de 

uma interação. A relação horizontal nutre-se da familiaridade, da intimidade, do 

coleguismo, da parceria entre os membros, orientando a distância de forma 

equânime. O estado dessa relação depende de características externas, bem 

como de características internas da interação.  

 Por outro lado, conforme Kerbrat-Orecchioni (2006), a relação vertical que 

exista numa interação pode ser determinada por poder, hierarquia, dominação, ou 

contrastes de posições. A interação, nesse caso, sofre pressão dessas forças 

coercitivas e imprime, aos participantes, maior ou menor valor; então, alguns se 

dobram na relação de dominação e engolem palavras e sentimentos. 
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 No que diz respeito à organização estrutural da interação, Kerbrat-

Orecchioni (2006) ressalta a importância das iniciativas. Normalmente, o 

participante responsável pela abertura e encerramento das principais unidades 

conversacionais pode ser considerado como detentor de uma posição mais 

elevada. 

Os dados que são objetos desta análise, como já informado, foram fruto de 

oito reuniões do GA formado na escola, contexto de pesquisa deste trabalho. 

Pensando nas possíveis transformações observáveis nos dados, que 

decorrem da interação dos participantes nas reuniões do GA, apresento abaixo 

um modelo que propõe categorias de análise da linguagem dos participantes que 

lançam luz aos sentidos construídos e partilhados no grupo, evidenciando a 

transformação das regras e da divisão de trabalho e levam, em última instância, à 

transformação das práticas, ou seja, ao deslocamento do objeto. 

2.5.2. D-Analysis – Pelos caminhos do pensar 

Apresento, nesta seção, um modelo de análise de Middleton (2007) que, 

segundo Daniels (2008), tem como objetivo oferecer um referencial analítico que 

pode servir de rumo para um olhar aprofundado dos dados que provêm das 

reuniões do GA, já mencionadas anteriormente. Esse olhar vai ao encontro de 

entender o desenvolvimento do grupo no sentido da criação de conhecimentos 

entre as pessoas. Pretende também entender o sentido que os participantes têm 

sobre os assuntos abordados. 

Esse modelo de análise presta-se a investigar a relação entre o 

desempenho humano e o contexto social onde isso ocorre. Desta forma, esse 

modelo se coaduna com os conceitos da Teoria da Atividade, porque os sujeitos 

no grupo precisam negociar papéis para a construção de significados. Esses 

sujeitos trazem sua história de vida, suas experiências, suas habilidades. Esses 

elementos estarão presentes nas ações do grupo, no caráter coletivo da atividade 

para que construam seu objeto, que é o próprio motivo. Essa relação, segundo 

Middleton (2007), pressupõe tensões, pois acontece num enfrentamento do micro 
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com o macro contexto, sendo o micro representado pelo indivíduo constituído de 

forma única e o macro como o entorno, que se apresenta permeado das 

contradições e dos conflitos próprios da atividade.

A partir desse pensamento que contempla o indivíduo e o grupo com foco 

em um e no outro e em ambos ao mesmo tempo, Daniels (2008) apresenta um 

modelo que surge da proposta de Middleton (2007). Esse modelo pode ser uma 

abordagem que serve de referencial de análise, com foco nas formas de ação 

social que derivam da fala de pessoas em interação, ou mesmo de textos que são 

utilizados como dados numa pesquisa. Middleton (2007) sugeriu o uso de uma 

ponte contextual para que se possa atravessar e atingir os objetos de estudo das 

pesquisas. 

Esse modelo vem sendo utilizado por pesquisadores, dentre eles Daniels 

(2008) e Engeström (2008), a fim de se visualizarem mudanças de práticas não 

apenas em contextos educacionais, mas também em outros locais nos quais a 

atividade humana acontece advinda do trabalho realizado. 

Procurei utilizar esse modelo, D-Analysis27, uma ferramenta metodológica, 

com vistas a explicitar possíveis mudanças de práticas e mudança de papéis na 

divisão do trabalho que existem no GA formado na escola que é o contexto desta 

pesquisa. Assim, existe uma afinidade entre esse modelo e a Teoria da Atividade, 

na medida em que procura discutir o conhecimento construído por sujeitos na 

atividade a partir de uma ferramenta semiótica: a linguagem utilizada na interação 

entre eles. 

Apresento, a seguir, os estágios desse modelo de acordo com Daniels 

(2008: 236). Eles estão relacionados ao desenvolvimento do grupo, demonstrado 

através das falas dos participantes de pesquisa: 

                                               
27

D-Analysis - De acordo com Daniels (2008: 173), o modelo se chama D-Analysis porque os estágios que 
são apresentados para discutir as interações começam todos pela letra D. 
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Quadro 4: Estágios da D-Analysis (Middleton, 2007) 

1) 

DEIXIS 

Indica, aponta. Este estágio envolve apresentar um assunto para 

prender a atenção da audiência em direção a um determinado 

problema. 

2) 

Delinear 

Definir 

Este estágio aponta para a reação ao que foi falado na 

conversação, mostrando que um sentido foi construído. Pode ser 

notado quando uma pessoa explica um determinado ponto na sua 

própria visão: (a) mostrando conhecimento do assunto apontado e 

o qualificando; (b) indo além na explicação do assunto apontado, 

trazendo-o para o seu contexto; ou (c) enfatizando uma visão 

diferente, que pode servir de base para expandir a conversação 

para explorar o que foi considerado importante. 

3) 

Deliberar 

Este estágio apresenta um processo de pensamento em direção a 

que haja acordo dos participantes sobre o assunto enfocado. Isso 

é demonstrado através da construção de: (a) um consenso ao 

evocar a situação ou conhecimento local; ou (b) um consenso 

baseado num conhecimento global (ou geral). 

4)  

Desencadear

Neste estágio, um movimento pode ser observado em direção a 

uma qualidade diferente nas interações comunicativas; progresso 

na conceitualização do problema pelo grupo. 

5) 

Desenvolver 

Este estágio envolve encontrar a ferramenta, dentro da 

conversação anterior, que irá possibilitar às pessoas discutirem 

uma solução para identificar problemas e movimentar a 

conversação a um nível tal que atinja o reconhecimento de um 

objeto particular.  

Observando como Daniels (2008) discute o modelo D- Analysis, percebo 

que ele apresenta estágios que podem ou não estar presentes nos dados. O fato 

de que, em algumas reuniões, a comunicação entre os participantes não ter ido 
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além de delinear pode ser indicativo da força da voz da pesquisadora, que é a 

diretora da escola. 

Exemplificando a utilização desse modelo de análise, apresento abaixo um 

exemplo na terceira reunião do grupo: 

Exemplo de análise: 

TR - 1- Sonia - Então eu gostaria de conversar com vocês sobre as regras que a 

gente tem na escola. Primeiro, hoje, é saber o que vocês acham dessas regras. Qual 

a opinião que vocês têm sobre essas regras? Se vocês acham que essas regras 

estão sendo cumpridas. Que sugestões vocês dão no caso da gente tomar atitudes no 

caso do descumprimento dessas regras? A primeira regra é como se fosse assim o 

primeiro mandamento da lei de Deus. Diz assim: “Tratar com respeito alunos, colegas, 

professores e funcionários da escola”. Gostaria que vocês falassem o que vocês 

percebem. Se existe isso na escola ou não existe. Se essa regra não estiver 

funcionando, o que a gente poderia fazer? 

Nesse exemplo, a pesquisadora está apontando o assunto que irá prender 

a atenção dos participantes na reunião. Ela organiza o início da reunião, deixando 

clara sua atuação, na divisão de papéis dentro do GA. Sua fala indica que ela está 

abrindo espaço para as vozes dos participantes do grupo, para que eles possam 

constituir seus papéis também. Essas ações são orientadas por metas e revelam 

etapas para a realização da atividade, segundo também pressupostos da Teoria 

da Atividade. 

Ela se utiliza, no início do turno, dos pronomes eu e vocês, numa 

separação inicial dos papéis. Analisando sua escolha lexical, pode-se perceber 

que a diretora/pesquisadora pretende que os membros do Grupo participem da 

divisão dos papéis, se fazendo ouvir, opinando e deliberando ações.   

Apresento um outro exemplo abaixo: 

TR - 2 - Ailca - Os menores começam a dar um certo trabalho quando a gente fala, 

mas até aí eles não são assim de retrucar; é a minoria que enfrenta às vezes a gente. 

A gente fala alguma coisa eles saem, não dão atenção, mas não é muito não. Com a 
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convivência que a gente pega com eles é minoria que desobedece ou que fala alguma 

coisa. 

No exemplo acima, de acordo com o modelo D-Analysis, Ailca toma a 

palavra, opina e, de certa forma, define, explicando sua própria visão, no seu 

trabalho cotidiano, como a questão do respeito aos funcionários da escola por 

parte do alunado tem sido observada. Sua ação ganha sentido no coletivo da

atividade. Segundo Engeström (1999: 28), as ações individuais, conscientes ou 

não, são orientadas por operações. Essas operações são orquestradas para a 

realização da atividade. No Grupo de Apoio as intervenções dos participantes, 

suas vozes, são os instrumentos pelos quais deliberam. 

Os estágios da D-Analysis podem ser utilizados para percebermos 

diferenças nas interações e nas falas dos participantes, como no caso da postura 

de Ailca frente ao grupo, pois na primeira reunião, ela pedia licença para falar, 

demonstrando, talvez, sua subalternidade frente a pessoas que têm um status

hierarquicamente superior a ela no trabalho. 

Nota-se, também, que ela usa o pronome a gente: não usa eu em nenhum 

momento. Isso pode mostrar que ela inclui na sua fala as outras funcionárias da 

escola. Mostra também o caráter coletivo da atividade. Por suas palavras, pode-se 

notar também que ela traz para seu contexto o que foi apontado pela 

pesquisadora, o que pode propiciar, a outro participante, expandir o que ela 

delineou. 

Os exemplos acima, através dos estágios da D-Analysis, mostram o 

movimento da conversação em direção à construção de instrumentos. Na 

perspectiva da Teoria da Atividade, pode-se observar como os participantes 

constroem o objeto da atividade, desempenhando papéis, sujeitos às regras da 

comunidade da qual fazem parte. Contradições e conflitos poderão ser analisados 

e discutidos como geradores de ações para que transformações possam 

acontecer. 

 No próximo capítulo apresento a análise e discussão dos dados. 
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Capítulo 3 - Análise e Discussão dos Dados 

Neste capítulo retomo minhas perguntas de pesquisa e analiso os dados a 

fim de respondê-las. 

 Nas atividades de um Grupo de Apoio: 

• Que papéis e divisão de trabalho são compartilhados e 

transformados? 

• Que conhecimentos são construídos, partilhados e 

transformados? 

Em primeiro lugar, discuto a interação dos participantes no decorrer das 

reuniões do GA. Analisando quantitativamente o número de turnos podemos ver a 

participação de cada um deles no decorrer do processo. 
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       Quadro 5: Quantidade de turnos por participante e por reunião

Participantes 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

Sonia 23 32 29 18 29 36 30 45 

Ailca 7 5 6 4 4 3 1 4 

Aldete 10 8 10 9 6 13 22 11 

José Sargento 6 2 2 - 1 - - 1 

José Maria 4 10 - 1 10 - - - 

Lúcia 16 11 3 20 23 8 9 11 

Adriana 10 11 7 4 11 - - - 

Fernando 19 1 - 9 6 6 - - 

Renata 10 6 2 7 1 7 - 3 

Edilma 10 3 - 12 3 1 13 2 

José Carlos 4 - - - - - - - 

Sandra 3 3 - - 11 7 - 4 

Flávia 8 9 5 - 5 - 12 - 

Amanda 3 3 - 3 9 - 1 - 

Régis 4 11 1 3 10 1 - 3 

Gilda 7 3 - - - - - - 

Priscilla 1 - - - - - - - 

Rosana - 2 - 5 3 12 4 8 

Dalva - 3 1 8 2 - 2 - 

Vinícius - - 14 - - - - - 

Ana Paula - - 3 1 11 1 2 - 

Olga - - 3 - - - - - 

Ingrid - - 3 - - - - - 

Célia - - 1 - - - - - 

Luciana - - - 2 - - - - 

Silvia - - - - - - - 17 

Elizete - - - - - - - 9 

Total de turnos   145 124 90 106 137 95 96 118 
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A tomada de turnos indica um princípio de alternância, mas indica também, 

principalmente, que houve, em todas as reuniões, o domínio de turnos por parte 

da diretora/pesquisadora, fato que pode ser explicado pela historicidade. 

Conforme veremos por meio da D-Analysis, a diretora tenta colocar em foco o 

objetivo da reunião.  

De acordo com a Teoria da Atividade, a tomada de turnos pode ser 

organizada principalmente pela divisão de papéis. Nas primeiras reuniões, a 

diretora /pesquisadora, como podemos ver nos dados, preocupa-se em explicitar a 

necessidade da comunidade, o que vai gerar o motivo para a atividade Grupo de 

Apoio. 

Como se pode observar no quadro 5, Lúcia toma turnos em todas as 

reuniões. Talvez por ser a tesoureira da escola e irmã da diretora/pesquisadora e, 

assim, ter na divisão de papéis um status hierarquicamente mais alto do que os 

demais participantes, sinta-se à vontade para colocar suas ideias. 

Aldete também toma turnos em todas as reuniões. Seu motivo pessoal para 

estar presente no GA parece ser o interesse que tem no desenvolvimento de seu 

filho na escola. Para ela, o GA é uma oportunidade ímpar para estar na escola ao 

lado de coordenadores e da diretora.  

Ailca também tomou turnos em todas as reuniões a que compareceu. Os 

dados mostram que nas primeiras reuniões ela pedia permissão para tomar a 

palavra e quando o fazia, quase sempre, dirigia-se à diretora/pesquisadora, não 

ao grupo. Nas últimas reuniões, os dados apontam que ela já está bem mais à 

vontade.  

Nas interações do GA, durante as reuniões, a sucessão de turnos indicou 

que os participantes, de alguma forma, acataram as regras do sistema de direitos 

e deveres. Ou seja, de acordo com a análise da interação na perspectiva de 

Kerbrat-Orecchioni (2006), quando um locutor da voz está usando a palavra num 

determinado tempo, os demais o aguardavam. Enquanto ele não passava a 

palavra, os participantes permaneciam em silêncio escutando. 
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Olhando para os dados com atenção à tomada de turnos, a primeira 

reunião na escola parece ter gerado expectativas para a diretora/pesquisadora, 

pois foi o princípio de uma atividade que objetivava o início da formação de um 

GA. Para ela, o GA mostrou-se como a possibilidade de ser uma ferramenta com 

a qual alguns dos sistemas de atividade existentes na escola pudessem ser 

transformados. 

Nesse primeiro encontro, cerca de dez participantes entre pais e 

funcionários da escola se abstiveram de opinar ou mesmo de falar, conforme 

podemos observar no quadro 5, limitando-se apenas a ouvir o que estava sendo 

dito. Provavelmente, para alguns deles o GA não se constituísse em um motivo de 

interesse. É possível que esses participantes pensassem a priori que na reunião 

do GA fossem tratados também assuntos particulares de cada aluno, 

principalmente sobre notas de avaliações ou problemas relacionados ao 

desenvolvimento de seus filhos como alunos da escola. De acordo com a Teoria 

da Atividade, quando os sujeitos têm motivos derivados de necessidades que não 

são compatíveis com o motivo da atividade, eles tendem a se afastar do objeto

que está sendo construído colaborativamente. 

Neste caso, a diretora/pesquisadora achou que os que não desejaram 

participar do GA perderam a oportunidade de se valerem do espaço oferecido pela 

escola. Nesse espaço, a linguagem, que, segundo Engeström (1999), toma a 

forma de perguntas, comentários, respostas, exclamações, relatos de experiências 

ou de pensamentos e reflexões sobre determinadas questões, poderia servir de 

instrumento para abrir possibilidades de alternativas para mudanças futuras. Em 

alguns casos, essas mudanças seriam bastante desejáveis. 

A seguir, passo à análise qualitativa dos turnos e das escolhas lexicais, que 

apontam as categorias da D-Analysis. Como veremos a seguir, a análise da 

primeira reunião é bastante detalhada e, a partir da segunda, só discutimos dados 

que complementem as análises feitas. Os dados que se repetem no decorrer das 

reuniões são apenas apresentados. 

A análise da primeira reunião (PR) mostra que seu objetivo era apresentar a 

ideia da formação de um GA na escola; era praticamente um convite às pessoas 
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presentes, pais de alunos, funcionários e professores, para que fizessem parte 

dessa iniciativa. Nesse panorama, foi apresentado o objetivo do GA, com a 

definição inicial do problema que estava atrapalhando o desenvolvimento da 

prática pedagógica e, consequentemente, servindo de instrumento de exclusão de 

alunos, conforme explicitado no capítulo de Fundamentação Teórica deste estudo. 

Olhando para os dados, vê-se que a diretora/pesquisadora, nessa reunião, 

assume o papel de apontar assuntos para os participantes, bem como o de 

convidar as pessoas para falarem sobre as mudanças de práticas para 

transformações na escola. Nesse momento, ela abre a divisão de trabalho dentro 

do grupo, oferecendo, aos sujeitos da atividade, a oportunidade de se tornarem 

mais participantes e assim partilharem das ações que serão geradas no GA. 

A diretora/pesquisadora usa a palavra objetivo, que é um termo específico, 

para falar do que espera do GA e, ao mesmo tempo, incentiva os participantes a 

opinarem sobre o que esperam da escola. No recorte abaixo, ela utiliza a locução 

pronominal a gente, os pronomes nosso, nossa, apontando para o fato de que 

todos os presentes devem considerar que a escola é de todos e, portanto, devem 

se responsabilizar por apontar meios para que o trabalho aí realizado venha ao 

encontro das expectativas da comunidade escolar. O uso desses pronomes 

também pode indicar uma demonstração de que não pretende assumir sozinha a 

decisão que derive em ações para ajudar na solução dos problemas observados 

na escola. Para dar força e credibilidade à ideia da formação do GA na escola, a 

pesquisadora fala de um livro sobre o assunto e sobre a experiência com Grupos 

de Apoio em outros países. Ao trazer para a reunião a informação de que leu um 

livro sobre Grupo de Apoio e a de que essa prática já existe em outros países, a 

pesquisadora se apropria de outras vozes (Bakhtin, 1929/2002) para validar sua 

fala. 

Quando a pesquisadora diz “nós, educadores”, ela revela desejar que todos 

os que vierem a fazer parte do GA – pais, professores e demais funcionários – 

sintam-se e ajam como educadores, buscando melhorar cada vez mais o 

aprendizado e o desenvolvimento dos alunos da escola.  
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O GA será mais um diferencial da escola. Segundo as palavras da diretora 

no exemplo 1, a escola já se preocupa em informar os responsáveis pelos alunos 

dos objetivos, das normas da escola e demais constituintes do processo 

pedagógico, fato inusitado28 dentre as escolas da região. 

Exemplo 1 

PR-1 - Sonia - O nosso objetivo é da gente fazer um primeiro um encontro com vistas 

a montar, criar um grupo de apoio na escola. Esse grupo de apoio já funciona em 

alguns países... tem um livro que estou lendo... já funciona na Espanha e funciona 

bem... 

Nós, educadores estamos achando uma série de dificuldades em poder resolver os 

problemas da escola sozinhos. A gente criando esse grupo de apoio, eu acredito que 

vamos ter mais força, porque serão mais pessoas a pensar em coisas que a gente

pode fazer para melhorar a escola. 

      Já há algum tempo a escola vem procurando se modernizar, aprender com outras 

escolas, outros educadores, com livros, então, uma das coisas que a gente fez foi o 

Manual Acadêmico que é uma novidade. Eu acredito que nenhuma escola da região 

tem um manual no qual tenha os objetivos da escola, os objetivos da série, os 

conteúdos, a proposta que a escola tem. Eu gostaria de perguntar, por exemplo, o que 

vocês esperam da escola? 

A pergunta da diretora/pesquisadora tem o propósito de incentivar os 

membros presentes a opinarem. Segundo Kerbrat-Orecchioni (2006), esta fala 

demonstra um procedimento de validação interlocutória, pelo qual a 

diretora/pesquisadora evidencia seu papel no grupo. Sua pergunta pretende 

quebrar o clima inicial que, segundo Toseland & Rivas (2005), é em geral 

caracterizado por precaução e ausência de iniciativa. Talvez por esse motivo, a 

                                               
28 A Escola entrega para os pais dos alunos, no início do ano, um caderno que denomina “Manual 
Acadêmico”. Nesse caderno estão os objetivos gerais da escola, os objetivos dos cursos e das disciplinas. 
Informa horários, calendários de atividades-extras e de eventos. Há também, no “Manual Acadêmico”, outras 
informações importantes como: as regras de conduta, o sistema de avaliação, o nome e a função de todos os 
que trabalham na escola, dentre outras informações importantes para as famílias. Na região não há nenhuma 
escola que tenha esse material. As escolas da região constituíram uma associação AESA (Associação das 
Escolas Particulares da Zona Sul). Um dos objetivos dessa associação é a troca de experiências entre as 
escolas. Portanto, as escolas se conhecem e sabem bastante umas das outras. O “Manual Acadêmico”, porém, 
só é editado na Escola Pinheiro. 
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pergunta colocada para todos, de forma explícita, busque fazer com que os 

participantes se sintam convidados a tomar a palavra. 

Ailca, no exemplo 2 a seguir, toma a palavra. Sua fala aponta para a ideia 

que ela, pessoalmente, tem sobre o que a escola deva oferecer para seus alunos. 

Ela revela sua visão própria, mas ao iniciar o que pretende dizer, Ailca pede 

permissão para falar. A palavra estava livre, mas ela parece não estar habituada a 

expor sua opinião frequentemente, principalmente na presença de pessoas que, 

pela divisão do trabalho na escola, ocupam uma posição hierarquicamente 

superior à sua. Este fato, de acordo com Kerbrat-Orecchioni (2006) aponta para os 

papéis que não são pré-determinados na interlocução dos participantes do GA. 

Em princípio, todos têm os mesmos direitos. Ainda de acordo com um dos 

princípios da Teoria da Atividade, os sujeitos interpretam as regras de acordo com 

sua própria história pessoal (Engeström, 1999). O papel de Ailca na divisão social 

do trabalho, na escola, sempre foi de subalternidade. Quando há uma 

oportunidade para que ela possa exercer um outro espaço nessa divisão, suas 

experiências pessoais aparecem de forma bastante forte. Ailca é inspetora de 

alunos há dois anos, depois de ter trabalhado como servente por quase doze 

anos. Isso mostra como os papéis são estruturados e conservados de forma rígida 

no contexto escolar. Há reuniões periódicas entre a direção e os professores, 

entre os coordenadores e os professores, entre os pais e os professores, mas os 

demais funcionários da escola quase não participam de reuniões e, quando o 

fazem, ficam numa posição de submissão, pois as reuniões são geralmente para 

distribuição de tarefas ou acerto de procedimentos que não estão sendo bem 

executados.  

Exemplo 2  

PR -2 - Ailca - Eu posso falar... eu espero da Escola Pinheiro que cada dia meu filho 

desenvolva um  bom cidadão, né? Com princípios que seja educado também não só 

na parte educacional, né? De lições enfim, também da parte da educação, né? Mais 

pra me auxiliar na educação em casa, porque eu acho que pai e mãe têm um papel 

fundamental de auxiliar em casa. 
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Ailca pede permissão para falar e externa sua opinião sobre o assunto que 

estava sendo focalizado. Esse recurso (eu posso falar?), segundo Kerbrat-

Orecchioni (2006), mostra uma negociação explícita do participante na utilização 

de um enunciado metacomunicativo. Aldete, por sua vez, verbaliza uma opinião 

bastante coerente com a de Ailca. Como vemos no exemplo 3, ela se utiliza do 

que Kerbrat-Orecchioni (2006) denomina de negociação implícita, pois repete um 

trecho já anteriormente falado por Ailca, no exemplo 2, reforçando o fato 

apontado: que os pais dos alunos não estão acompanhando de forma adequada o 

desenvolvimento dos filhos. Lúcia e Fernando, outros participantes, também 

concordam com o que Ailca e Aldete haviam comentado. Essa comunhão de 

ideias demonstra que esses participantes compactuam de pensamentos bastante 

semelhantes, o que pode facilitar suas ações na atividade.  

Exemplo 3 

PR4 - Aldete - pelo que venho acompanhando todos esses anos... Então eu acho 

assim, dentro das coisas que acontecem, até mesmo comento em casa, problemas 

que eu tive aqui dentro com ele e com outros alunos, eu acho que no ponto de vista, 

hoje, dos pais, quem educa é a escola e eu não concordo com isso. Quem educa é pai 

e mãe. A escola vem a acrescentar a educação que você dá em casa... eu acredito 

nesse ponto....os pais têm todos os problemas deles e os filhos fica (sic) muito à 

vontade. 

PR9 - Lúcia - Eu acho que, no geral, os pais, eles estão meio perdido (sic) com 

relação à educação. Eu acho que a educação que eu tive é diferente... de você 

respeitar o seu semelhante, o mais velho. Hoje em dia você é mais velho e fala com o 

mais novo e não tem respeito. 

PR - 17- Fernando - Eu acho que a razão é a seguinte, a gente, eu acho que a gente

se sente culpados (sic) porque trabalha muito e não tem tempo de tomar conta deles. 

Eu às vezes só no final de semana. Quem nem, eu viajo muito. Eu viajo de cada 

quinze dias e fico à vezes uma semana só em casa. Então... .a gente se sente meio 

culpado por não acompanhar. 
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Mesmo expondo as opiniões de forma aparentemente descontraída, Lúcia e 

Fernando parecem escolher palavras (Eu acho, meio perdido, meio culpado). 

Não afirmam como Aldete que responsabiliza por suas palavras de forma positiva. 

Fernando assume a culpa por não acompanhar melhor o desenvolvimento de seus 

filhos. Pelo uso repetitivo do pronome eu, ele se responsabiliza diretamente por 

não acompanhar a vida escolar de seus filhos. Ao final da fala Fernando diz: a

gente se sente meio culpado. Usa a locução pronominal a gente talvez para 

mostrar que sabe não ser o único pai da escola que trabalha demais e não tem 

tempo para acompanhar o desenvolvimento de seus filhos.  

Essa sequência de manifestações, após a pergunta da pesquisadora sobre 

o que os presentes esperavam da escola, mostra que, por enquanto, o que temos 

é a posição pessoal de cada participante. Todos fazem colocações, mas não 

propõem ações nem um trabalho conjunto que produza mudança de práticas. 

Essas opiniões pessoais mostram os valores que esses membros consideram 

importantes; revelam, ainda, que esses valores são partilhados por eles. De 

acordo com Toseland & Rivas (2005), quando os participantes de um grupo têm 

valores claros e partilhados, será mais fácil atingirem objetivos e construírem 

conhecimentos de forma colaborativa. 

A análise da primeira reunião mostra também que a diretora/pesquisadora 

através de questionamentos (Exemplo 4), procura envolver os participantes para 

que eles, mediante o explicitado a respeito dos pais não estarem se 

responsabilizando pelo desenvolvimento dos filhos, proponham ações que 

auxiliem a conscientizá-los quanto ao papel que devem ter na comunidade 

escolar.  

Exemplo 4 

PR - 33 - Sonia - ... Então, eu acho que... nós podemos até ser pioneiros, porque a 

gente pode estar fazendo alguma coisa que seja um pontapé inicial para acontecer em 

todas as escolas, né? Então está difícil. As crianças estão sem limites. As crianças não 

estão respeitando. O que que a gente pode fazer? É reunião com os pais? É palestra 
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com as crianças? É mudar o currículo da escola? É incluir alguma coisa no currículo 

da escola? 

A diretora/pesquisadora faz perguntas abertas para todos os participantes. 

Ao assim proceder, propicia uma outra divisão de papéis e também procura 

mostrar que dá valor à colaboração e à tomada de decisão conjunta, construída na 

participação democrática; valores no trabalho com grupos, apontados por

Toseland & Rivas (2005). Os presentes estão sendo conclamados a propor ações 

e, desta forma, buscar equilíbrio na distribuição de papéis, aparentemente 

bastante assimétricos pela fala de alguns participantes que chamam a 

pesquisadora de ‘Dona Sonia’, pedem permissão para falar e ainda parece que 

não se sentem confortáveis como membros do GA. Segundo Kerbrat-Orecchioni 

(2006), existe uma distância horizontal e vertical que se instala ente os 

participantes de uma interação. Como discutido acima, a relação vertical neste GA 

é evidenciada pela forma como os participantes do grupo se referem e se dirigem 

à diretora/pesquisadora. A relação horizontal é aquela que vai sendo construída 

aos poucos nas relações entre os participantes e que já podemos ver no exemplo 

3, no qual os participantes colocam suas ideias, indicando que estão 

compactuando de opiniões em determinado assunto de interesse geral. 

De acordo com Toseland & Rivas (2005), um dos valores a ser cultivado na 

formação de grupos é a importância da iniciativa pessoal, que, pelos dados aqui 

expostos, está sendo favorecida, na medida em que os participantes começam a 

externar seus pontos de vista. 

Porém, os membros do grupo, antes de propor qualquer ação, procuram 

ainda justificar o comportamento dos alunos, através do que consideram a causa 

dos recorrentes problemas de indisciplina e violência como vemos no exemplo 5:  

Exemplo 5 

PR – 34 - Adriana - Viu, Dona Sonia, dá licença, sobre aqueles alunos lá que se 

embriagaram, o que eles comentaram comigo foi: “minha mãe não falou nada, a minha 

mãe só falou assim que agora eu tinha um horário para chegar em casa”. 



���������	
������	
����������������

������
�
�����������	�����	��
117

PR – 35 - Edilma - É esse que é o problema, Eles não têm punição. 

Pr – 39 - Adriana - Gente, cadê o temor ao pai, a questão da fé, temor a Deus, né? 

Tanto Adriana quanto Edilma retomam problemas sem propor soluções. 

Quem propõe as primeiras ações é Lúcia, que aponta para uma reação ao que foi 

falado na conversação, mostrando, segundo Middleton (2007) que um sentido foi 

construído, como vemos no exemplo 6: 

  

Exemplo 6 

PR -24 - Lúcia -... eu tenho medo de conversar com alguma criança... ou de chamar a 

atenção, por quê? Quando você chama a atenção, a criança vira e fala assim: “Olha 

eu vou falar isso pra minha mãe, hein?” E quem está convivendo hoje com uma 

criança, gente, vocês não sabem um quinto... Mas as tias que eu acompanho, 

coitadas, eu vejo é criança malcriada, é criança que joga papel no chão. Eu  acho que 

a gente deveria ter certos princípios. Fazer uma campanha educacional de não jogar 

lixo no chão, de não responder para os adultos. Eu acho que deveria se fazer 

cartazes... reunião com pais... Eles não vêm à reunião.  

No entanto, as propostas de Lúcia não são acatadas pelos demais 

participantes, como podemos ver nos turnos que se seguem. A princípio, os 

presentes parecem esperar que a diretora/pesquisadora valide as ideias de Lúcia. 

Ao que parece, eles poderiam apoiar qualquer uma das ideias propostas, desde 

que a diretora/pesquisadora referendasse uma ou até todas elas. Lúcia se sente à 

vontade para propor essas ações e isso pode derivar do fato de ela ser irmã da 

pesquisadora, o que, na sua opinião, pode ser um elemento facilitador no grupo. 

Ela se utiliza, portanto, da relação horizontal que tem com a diretora/pesquisadora. 

Por outro lado, ela tem um perfil de liderança natural: gosta de sugerir e propor 

ações no trabalho e em sua família. Ela é o tipo de pessoa que não espera para 

resolver problemas. Ela tem muita iniciativa e segurança.  

Lúcia diz que os pais não sabem da realidade enfrentada pelos professores 

e funcionários da escola no trato com alunos malcriados, mas ela sabe, porque ela 

vê. Ao dizer que tem pena dos funcionários (as tias), revela que, apesar de 
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também ser funcionária, parece se considerar em posição superior na divisão do 

trabalho na escola, pois ocupa a função de tesoureira, enquanto as tias são 

aquelas que cuidam da limpeza ou tomam conta dos alunos no pátio. 

A diretora/pesquisadora não aceita as sugestões no momento, pois parece 

ficar em dúvida entre quatro propostas de ações de uma só vez: uma campanha 

para que não se jogue lixo no chão, outra para que não se responda para os 

adultos, fazer cartazes e chamar os pais para uma reunião. 

Na perspectiva de Toseland & Rivas (2005), os participantes desse um 

grupo ainda não demonstraram o valor da liberdade de participar, expressando 

suas ideias sobre assuntos que dizem respeito ao grupo, nem de se envolver no 

processo de tomada de decisão. 

A dificuldade em se conseguir que outros participantes deem sugestões de 

ações para que os pais de alunos da escola tomem ciência de suas 

responsabilidades no processo de desenvolvimento de seus filhos parece um 

pouco natural, visto ser essa a primeira reunião do grupo: os participantes ainda 

não estão familiarizados com o GA e talvez não saibam que atitudes podem 

tomar. 

Parece também normal que as vozes dos participantes, com exceção da 

Lúcia, ainda sejam tímidas. Muitos dos presentes à reunião parecem não estar 

habituados a opinar e a sugerir procedimentos de ação. Na divisão de papéis que 

eles assumem na comunidade escolar, suas ações são bem diferentes daquelas 

que precisam ter no GA. 

No exemplo 7, a seguir, Ailca pede permissão para falar novamente e diz 

que os alunos não respeitam o patrimônio da escola. Ela não se dirige aos 

presentes. Dirige suas palavras diretamente para a diretora/pesquisadora. A 

pesquisadora percebe que não somente Ailca, mas que os participantes falam 

com ela e para ela. Eles não falam para o grupo. Isso pode indicar que a divisão

de papéis dentro de um GA é algo que deva ser trabalhado melhor e de forma 

bastante reflexiva para que todos os participantes sintam que podem ter voz e vez. 
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Exemplo 7 

      PR – 60 – Ailca - Dona Sonia, dá licença. Então sobre o patrimônio da escola é um 

absurdo o que eles faz (sic). Já colocaro (sic) aqueles protetor ali nos pilares. Gente, 

eles estão tirando pedaço, estão riscando tudo. Se eles não consegue (sic) com a 

mão, eles pega (sic) tesoura, eles  pega (sic), não sei que objeto que eles usa (sic) 

pra tirar pedaço... tudo novinho, gente. As carteiras está riscada (sic)... eles vai ter 

(sic) que assumir as responsabilidade (sic) que o patrimônio da escola é um bem 

deles. Eles não têm essa noção. 

Essa fala da Ailca motivou outros participantes a exporem suas ideias a 

respeito do que acontece na escola no que se refere aos cuidados com o local 

onde os alunos estudam. Sua fala parece deliberar, de acordo com a D-Analysis,

um processo de pensamento em direção a um acordo dos participantes sobre o 

assunto enfocado. A partir do enunciado de Ailca, parece haver a construção de 

um consenso ao evocar uma situação, como se percebe, no exemplo 8, quando 

Renata e Fernando se manifestam, sugerindo ações que possam ser 

desencadeadas, o que de acordo com Middleton (2007) demonstra uma qualidade 

diferente nas interações comunicativas no grupo.  

Exemplo 8 

PR - 63 - Renata - Eu acho, né? Na minha opinião chama o pai e fala assim: Olha 

aqui, não foi seu filho que fez? Eu vou fazer um orçamento e você vai ter que ajudar 

com esse pedacinho aqui, porque é patrimônio da escola.  

                    PR – 64 – Fernando - Tem que chegar no aluno e fazer ele vim (sic) duas horas mais 

cedo... e ajudar as tias, para ver quanto que dói. 

Ailca usa, no exemplo 7, a expressão gente como vocativo, mas na 

verdade, nem olha para os presentes, como foi visto na gravação em vídeo. 

Dirige-se apenas à diretora/pesquisadora/pesquisadora. Esse é o seu jeito de 

falar. Usa gente para dar ênfase ao seu discurso.   
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Aldete, conforme exemplo 9, a seguir, propõe uma ação. Fernando toma o 

turno em seguida, apontando uma reação ao que foi falado. Esses participantes 

começam a demonstrar, através de suas tomadas de turnos, o desejo de 

mudanças nas ações em direção à construção do objeto da atividade GA, que são 

as transformações nas práticas educacionais para que o ensino na escola seja 

melhor.   

Os dados apontam, porém, que as sugestões de ações apresentadas por 

esses participantes não tiveram adesão dos outros membros, talvez porque eles 

dirigiram sua fala apenas à diretora/pesquisadora e não ao grupo como um todo. 

Assim, mais uma vez, nada ficou acertado ou decidido. 

Exemplo 9 

PR - 73 - Aldete - Eu acho que tinha que montar uma regra igual montou o projeto, a 

Política Pedagógica da Escola, e mandar pra casa... em toda a localidade da escola 

tem câmeras, então se seu filho destruir ou desacatar, a gente vai chamar o pai e vai 

mostrar o vídeo e o pai vai assinar lá que ele vai ter que assumir sim, porque afinal de 

contas, o filho é de cada um. Cada um que assuma seu filho. 

PR - 74 - Fernando - ... a informação de que um caso grave ou até mediano pra cima 

vai ser levado para um conselho de pais. Eu acho que inibe muito mais e envergonha 

o próprio pai. 

No exemplo 9 acima, também pode ser observado que, embora não se 

forme um consenso, não se concretize nenhum plano de ação para ajudar a 

resolver os problemas apontados, os participantes principiam a trazer a sua voz 

para o grupo. As falas de Aldete e Fernando vão ao encontro do que Francis & 

Young (1992) discutem sobre os valores que os participantes devem agregar às 

discussões do grupo. Aldete diz “a gente vai chamar o pai”: nesse momento, 

podemos ver, pelo uso da locução pronominal, que ela se inclui no grupo que vai 

trabalhar efetivamente para que as ações propostas pelo grupo se concretizem. 

Percebe-se que Aldete começa a ser bastante afirmativa, ou seja, começa a 

se empossar do papel de membro ativo do GA. Com sua fala, ela traz uma ideia 
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que faz com que alguns participantes tenham também vontade de opinar. Porém, 

mais uma vez, por enquanto, as palavras ficam apenas no plano de delinear. 

De acordo com Francis & Young (1992: 84), existe uma tendência real de 

alguns assuntos serem “varridos para debaixo do tapete”. A ideia de trazer os pais 

para um conselho e fazer com que eles se envergonhem das atitudes dos filhos 

ficou realmente “debaixo do tapete”. Os outros participantes não opinaram e o 

silêncio deles, significativo, reprovou a sugestão. O silêncio prolongado foi 

observado na mudança de turno após a fala de Fernando, mostrada no exemplo 9. 

De acordo com Kerbrat-Orecchioni (2006), esse é um fator que merece ser 

analisado, pois aponta para valores que os participantes do grupo têm em 

desacordo com as ideias de Fernando, mas eles fazem apenas um protesto 

silencioso ao invés de discordar claramente. 

Régis toma o turno e dá sugestão. É sua primeira participação. Ele aponta 

também para uma reação ao que foi falado, enfatizando, segundo Middleton 

(2007) uma visão diferente da de Fernando, o que pode servir de base para 

expandir a conversação e explorar o que foi considerado importante. Sua fala faz 

com que Ailca tome a palavra para discordar, revelando um consenso. 

Exemplo 10 

PR - 77 - Régis - ...a gente precisa , eu acho sim. Talvez de uma atividade extra, mas 

não para colocar no currículo, mas uma atividade para cada faixa etária... Vou chamar 

de CETENE, né, D.Sonia? Então fazer uma vez por mês. Queria até saber se os pais 

que estão aqui se dispõem e se a gente consegue a ajuda de mais gente que vocês

saibam tenha afinidade com isso ou não. Porque a gente tem que educar o pai e os 

filhos. A gente chega no pai através dos filhos. 

PR - 78 - Ailca...eu acho no momento que é mais fácil a gente ir ao filho e o filho 

passar para o pai do que a gente tentar corrigir um adulto 

Régis pergunta se algum pai presente gostaria de participar do que ele 

propõe, mas não obtém resposta. O que é importante notar é que, nesse momento 

da reunião, Ailca começa a se empossar da condição de membro do grupo. Opina, 

discorda, propõe. No início, Ailca pedia timidamente à diretora/pesquisadora 
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licença para falar. Com o decorrer da reunião, sente-se mais à vontade e faz ouvir 

sua voz. 

Edilma e Renata também fazem sugestões. Embora ainda estejam apenas 

delineando ações, Edilma já traz para o GA um pouco de sua vivência no 

ambiente educacional, o que pode ser um recurso para que suas ideias sejam 

aceitas e validadas, como podemos ver no exemplo 11 a seguir: 

Exemplo 11 

PR - 79 - Edilma - A criança está sendo influenciada pela educação que recebeu. Eu 

acho que, na minha opinião, poderia ter uma aula, assim , de educação ambiental, 

dentro da escola, desde pequenininho, sobre o papelzinho de bala no chão. Porque eu

trabalhei em escola estadual, no primeiro dia meu cabelo arrepiou quando eu vi aquilo, 

saco de salgadinho, prato de macarronada no chão... Isso daí é uma falta de educação 

que vem de todo mundo, ou você tem poder aquisitivo ou não. Eu não sei mais o que 

é correto. Se eu devo fazer isso. Eu acho que a palavra chave de tudo é a falta de 

punição em todos os setores: político, não tem punição para ninguém... rouba 

descaradamente... Nas cadeias que você vê por aí... não tem punição nenhuma... se 

você tiver um pouquinho mais de grana você tira e abafa o caso. E na escola não 

deveria ser assim, porque escola é lugar de educação. 

PR - 80 - Renata - A criança está para crescer, pra se educar. Recebe aquele 

pouquinho de educação em casa... a escola não pode fazer o papel dos pais. 

   PR - 95 - Renata - Eu acho que deveria ter educação ambiental.

Renata concorda com o que Edilma falou mostrando que um consenso 

novamente foi estabelecido. Porém, podemos perceber que as proposições 

permanecem num plano frágil, denotado pela escolha lexical (eu acho). 

Percebe-se, também, que a diretora/pesquisadora não comentou a fala de 

Edilma, não opinou, não buscou informá-la sobre o assunto. Em alguns de seus 

turnos, percebe-se que ela usa a vocação enunciativa para deixar que os 

participantes possam se expressar livremente e falar o que desejam.  

Assim como a diretora/pesquisadora, nenhum outro participante opinou 

sobre as ideias de Edilma. Vemos, no exemplo 12 a seguir, que alguns presentes 

retomam assuntos já comentados no início da reunião sem que um consenso real 
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exista ou que uma proposição concreta de ação seja apresentada de modo a 

deslocar o objeto da atividade. O que se vê é a volta ao assunto ‘falta de 

compromisso dos pais dos alunos’ e que José Sargento e José Carlos 

demonstram o que Kerbrat-Orecchioni (2006) chama de negociação implícita, ou 

seja, buscam participar dos turnos repetindo, de forma abafada, o que fora falado 

por Fernando. 

Exemplo 12  

PR - 81 - Aldete - .... a escola tem que educar, têm que andar juntos (escola e pais) 

PR - 82 - Fernando - ... eu acho que todos os pais tinham que ser chamados 

novamente à consciência de que são pais e não, desculpe o termo, reprodutores que 

põem crianças no mundo deixando pros outros cuidarem e já empurrando com a 

barriga. Isso é que dá. 

PR - 84 - José Sargento - Falta compromisso. 

   PR - 85 - José Carlos - Falta compromisso 

 Sandra, no exemplo 13 abaixo, levanta um ponto que ainda não havia 

emergido das participações dos presentes: problemas disciplinares podem ser 

causados pelo fato de algumas pessoas encararem o ensino da escola como 

produto. Mais uma vez, na perspectiva do modelo D-Analysis, ela apenas 

apresenta um assunto com o qual busca prender a atenção do grupo. 

Exemplo 13 

PR - Sandra - 86 - A minha mãe paga escola então você tem que fazer o que eu quero 

e não é assim............. não é porque paga que vai perder essa educação. E hoje em 

dia tem isso. Ah, eu paguei e não quero nem saber, nem tá aí e não é por aí... os pais 

não estão separando o que é educação. Será porque eu realmente pago a escola, eu 

acho que eles podem fazer o que eles querem?  

A partir da fala de Sandra, alguns participantes que não haviam tomado 

turno começam a exemplificar, a opinar, como pode ser visto no exemplo 14 a 
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seguir. Gilda, que até o presente momento não havia tomado turno, traz um 

exemplo com seu próprio filho, valendo-se de sua experiência de mãe de aluno da 

escola. 

Exemplo 14 

PR - Gilda - 89 - No ano passado, um dos meus filhos jogou papel higiênico no teto do 

banheiro. Fui informada. Eu acho que tem que ser assim. Fiz o meu filho pegar o 

dinheiro dele, ir lá comprar o papel e trazer. Tem que doer no bolso. O que eu acho 

que a escola deveria de ter feito com ele, colocar ele para limpar. Você jogou, você vai 

limpar. 

PR - 90 - Renata: I:::sso! 

PR - 91 - Gilda Se pichou, gente, aquele que faz, vai lá e limpa, porque não é por ai.  

Como nenhum participante comentou sua fala, apenas Renata participou de 

uma negociação implícita concordando baixinho, Gilda se encoraja e usa o GA 

como forma de desabafo, como podemos verificar no exemplo 15 a seguir. 

Exemplo 15 

PR - 94 - Gilda - Vocês vão me desculpar. Eu não vou generalizar, mas a maioria 

mandam (sic) os filhos para atividades extra para ficarem livres dos filhos. Muitos pais 

não querem responsabilidades. Eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa, 

sabe? Eu tenho que fazer. Eu não posso jogar tudo em cima da escola. 

Gente,coloquem no curso de boas maneiras. Já que os pais não dão dentro de casa, 

dão aqui na escola. 

PR - 96 - Gilda - Acho que tem que ter uma atividade extra, um curso de boas 

maneiras... que ensine, já que os pais não estão dispostos a fazer isso. Estão 

dispostos a jogar os filhos nas costas de vocês aqui. Dá esse curso de boas maneiras 

pros filhos e se for possível até pros pais

Gilda volta ao mesmo tema que permeou toda a reunião: apontar para a 

responsabilidade dos pais sobre o comportamento inadequado dos filhos. Sua fala 

desencadeia outros desabafos, como o de Aldete no exemplo 16. A reunião 
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prossegue sem que seu objetivo seja atingido. Os participantes ainda não têm 

clareza do objeto da atividade e se desviam comentando fatos pessoais. De 

acordo com Engeström (1999), esses desvios podem ser explicados, pois um 

sistema de atividade é permeado por múltiplos pontos de vista, tradições e 

interesses.  

Exemplo 16 

PR - 97 - Aldete - Dentro do que está sendo colocado aqui eu vou colocar um negócio 

que aconteceu na terceira série. Meu filho estava sofrendo preconceito dentro da sala 

de aula. Ele chegava em casa dia sim dia não chorando. O que aconteceu? Ah, mãe 

aquela menina de novo me chamou de Chica da Silva. Ah, mãe de novo aquele 

menino me chamou de negro. Aí mandei pra professora e eu falei: Oh, está 

acontecendo isso. Por favor, tome uma providência. 

No exemplo 17 Lúcia propõe mais uma vez uma ação. Ela aponta apenas e 

não pede a opinião do grupo. Pede apenas a opinião da diretora/pesquisadora 

reconhecendo que na divisão de papéis no grupo, é ela quem pode decidir se uma 

ação deve ser desencadeada. Deixar explícita a hierarquia dentro do grupo, pela 

qual uma pessoa detém o poder, pode ser uma maneira de impedir que outros 

participantes possam almejar vez na divisão do trabalho no grupo, ficando 

relegados a uma participação periférica.  

  

Exemplo 17 

Pr - 106 - Lúcia - E se criasse um projeto, dentro de cada sala, que a cada semana um 

grupo seria o vigilante da limpeza. O que você acha, Sonia? 

A diretora/pesquisadora não comentou nem aprovou a sugestão de Lúcia e 

ao invés de recusar de pronto, usou de polidez que segundo Kerbrat-Orecchioni 

(2006) é um recurso de fala com o qual o participante procura poupar seu parceiro 

de interação como vemos no exemplo 18 a seguir (todas as ideias que vocês

foram levantando são boas). 
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A diretora/pesquisadora, como se observa no exemplo 18, não retoma as 

sugestões de Lúcia, mas não ignora totalmente o que foi falado por ela. A 

diretora/pesquisadora percebe que sua irmã está tomando muitos turnos e não dá 

oportunidade para outros participantes falarem. Pode ser que a maior participação 

de Lúcia acabe inibindo os demais que ainda não conseguiram uma relação mais 

simétrica nas interações. É também possível que os outros membros do GA 

entendam que a proximidade de Lúcia com a diretora/pesquisadora seja um aval 

que eles não têm. Talvez, por esse motivo, a diretora/pesquisadora parece não 

dar atenção especial às palavras da Lúcia, esperando que outras pessoas possam 

tomar o turno e, assim, assumir outros papéis na divisão de trabalho da atividade

GA na escola Pinheiro. 

  

Exemplo 18 

PR - 111 - Sonia - Esse primeiro encontro pretende primeiramente levantar ideias, né? 

Eu falei pra vocês algumas coisas que aconteceram nos últimos tempos com os 

alunos... Nós temos problemas de toda sorte. Nós temos problemas de disciplina de 

aluno. Nós temos problemas com professores também e às vezes, conversando a 

gente vai levantando o que pode ser feito ou não... É uma ideia muito boa. Todas as 

ideias que vocês foram levantando são ideias boas e a gente sente que não está 

sozinho. Agora o que é mais frutífero é que a minha voz não é mais uma voz solitária. 

Eu acho que todos aqui pactuam das mesmas ideias. Todos nós queremos a mesma 

coisa: formar bem as crianças que passam pela escola. 

Analisando o exemplo 18, observa-se que a diretora/pesquisadora tomou 

para si o papel de organizar a reunião, retomando o objetivo desse primeiro 

encontro. Ela começa sua fala usando o pronome eu, quando diz que apontou 

alguns acontecimentos, mas depois passa a usar os pronomes nós e a locução 

pronominal a gente, porque quer que os participantes se sintam também 

responsáveis pelos problemas que precisam ser resolvidos. Ela parece acreditar 

que através das interações, algumas ideias irão surgir e que juntos vão decidir o 

que pode ser feito ou não (a gente sente que não está sozinho). Tal fala já deixa 



���������	
������	
����������������

������
�
�����������	�����	��
127

um pouco claro que nem todas as proposições são exequíveis; algumas podem 

depender de muitos fatores fora do alcance no contexto da escola. Ela também 

apresenta uma divisão de papéis mais partilhada, na medida em que manifesta o 

desejo de dividir responsabilidades (minha voz não é mais uma voz solitária).   

Como se pode ver no exemplo 19, a seguir, Renata pede a palavra para 

apontar e tentar prender a atenção dos participantes. Percebe-se, também, que os 

participantes estão se desviando do objeto da atividade. Ao invés de construções 

partilhadas, cada qual parece entender que o GA é um espaço particular de 

lamentações e relatos de problemas ou de opiniões pessoais. O GA ainda não se 

constituiu como um espaço de criação coletiva. Os membros estão preocupados 

com suas necessidades pessoais.  

  

Exemplo 19 

PR - 112 - Renata - Eu gostaria de colocar pros pais também pensarem no que está 

acontecendo com as crianças. Está tudo muito precoce. Parece que eles estão 

deixando de ser crianças para ser adolescentes... tá assustando 

PR - 113 - Fernando - Tá, mas nisso também eu acho que influi a televisão. 

PR - 114 - Renata - Também, também. 

PR - 115 – Fernando - Depende muito do que você deixa seu filho assistir. Nem tudo o 

que passa na televisão você deixa seu filho assistir. 

PR - 117 - Adriana - o pessoal joga na televisão, joga no computador. 

Fernando e Adriana tomam turnos, como vemos no exemplo 19, para 

demonstrar opiniões pessoais, sem que uma ação possa ser deliberada. Estes 

participantes parecem não ter compreendido claramente os objetivos do GA e, 

segundo Toseland & Rivas (2005), enquanto os objetivos e valores em relação à 

sua participação no grupo não estiverem claros, será difícil para eles partilharem 

da construção do objeto da atividade GA.  

De acordo com o exemplo 20, a seguir, a diretora/pesquisadora prepara sua 

fala para encerrar a reunião e nesse momento constrói uma ferramenta que é seu 

modo de organizar a discussão do grupo nesse primeiro encontro, deixando para 
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a reunião futura uma relação de ideias compiladas. Agindo assim, valoriza todas 

as colocações dos participantes e valoriza também a criação do GA. Elogia todas 

as ideias e incita aqueles que ficaram em silêncio nesse encontro a usarem a 

palavra nas reuniões seguintes. Recorda seu desejo de partilhar as decisões do 

GA com os participantes, reafirmando, assim, que propõe uma divisão de papéis 

mais simétrica, na qual, não importando a posição dentro da comunidade escolar, 

todos devem ter voz e vez: 

Exemplo 20 

PR - 111 - Sonia - Vocês vejam como é interessante o Grupo de Apoio. Olha quanta 

coisa já saiu... a gente está pensando em reunir todas essas coisas: a gente pode 

fazer um manual de uso de computador, orientações para os pais, campanha de 

limpeza na escola, vigilante dentro da sala de aula que vai ser trocado toda semana, 

trazer uma pessoa para conversar com os pais, uma mega palestra com um grande 

psicólogo. Então tudo isso a gente pode fazer. É pra isso que a gente está fazendo 

esse Grupo de Apoio... eu já fiquei muito satisfeita com tudo o que eu ouvi, alguns de 

vocês ficaram muito quietos. Eu não sei se é por estarem inibidos... eu sou uma 

pessoa que acaba inibindo vocês de falarem, NÉ? Mas aqui no grupo de apoio nós

não seremos diretores e pais de alunos, só seremos membros de um grupo onde todo 

mundo tem direito à voz. 

A força do discurso no pronome é proposital (a gente pode fazer, a gente

está fazendo) para que se estabeleça uma negociação explícita com os demais 

participantes do GA. É usada para que os participantes se sintam incluídos e mais 

à vontade. No entanto esse recurso, o uso da linguagem apenas, não garante a 

inclusão das pessoas no grupo. Neste momento, como vemos no exemplo 20, ela 

retoma todas as sugestões apresentadas pelos participantes durante a reunião. As 

sugestões de Lúcia, que pareciam ter sido ignoradas, são mencionadas por esse 

recurso discursivo da diretora/pesquisadora. 

A partir das interações na primeira reunião, a diretora/pesquisadora 

preparou o segundo encontro do grupo e em sua fala inicial conclama os 
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participantes a tomarem para si a responsabilidade de colocarem em prática as 

ideias propostas anteriormente, conforme vemos no exemplo 21: 

Exemplo 21 

SR - 1 - Sonia - Este é o nosso segundo encontro do nosso grupo e hoje nós vamos 

traçar últimas diretrizes para que a gente possa começar fazer um trabalho efetivo, 

né... que o objetivo do nosso grupo, do nosso encontro... que nós levantemos os 

problemas que a escola apresenta e também as ações que a gente acha que 

poderíamos propor. O que que a gente poderia fazer para ajudar na solução desses 

problemas, né? Então principalmente eu gostaria de saber se alguém gostaria de falar 

alguma coisa que percebeu nesse tempo desde o nosso primeiro encontro até hoje... 

se alguém gostaria de...... 

 No exemplo 21 acima, a diretora/pesquisadora assume o papel de 

organizar o GA, retomando o primeiro encontro. Ela fala de maneira inclusiva 

(nós, a gente) buscando fazer com que os participantes se sintam agentes dentro 

do grupo e possam atuar de forma colaborativa. Isso demonstra a sua 

preocupação com o GA em promover mudanças nas práticas visando a 

transformações. Quando ela fala de trabalho efetivo, procura demonstrar que 

espera que os presentes proponham ações concretas, o que não ocorreu na 

primeira reunião. 

Régis, que no primeiro encontro do grupo havia ficado bastante tempo em 

silêncio, toma a palavra várias vezes e começa a propor uma organização, como 

vemos no exemplo 22. Ele está demonstrando que assume outra posição na 

divisão de papéis no GA: 

  

Exemplo 22 

SR - 8 – Régis - No nosso primeiro encontro eu pude ver que temos problemas. Um 

caso muito grande e complicado até para ser resolvido. Pensei em alguns e já tenho 

solução para eles... 

                   SR - 10- Régis - É que a gente falou muito sobre vários assuntos. 

SR - 13 - Régis - Eu acho melhor a gente focar em um assunto por vez. 
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SR - 15 - Régis - Vamos definir um tema e a gente discute esse tema mais 

profundamente. A gente falou muito sobre vários problemas e a gente dispersou. 

Régis parece tomar para si o papel de apontar o que considerou 

improdutivo no primeiro encontro – a dispersão dos participantes. Sua fala aponta, 

também, para uma reação ao que foi falado na primeira reunião, mostrando que 

um sentido foi construído. A partir desse sentido, ele propõe que um assunto seja 

escolhido por vez e discutido de forma aprofundada. Se pensarmos em termos 

dos princípios da Teoria da Atividade, Régis discorda do que está acontecendo na 

atividade e procura meios de se afastar das normas que parecem já estar 

estabelecidas. Nesse caso, há uma ruptura que gera um esforço para uma 

mudança coletiva. A partir de sua intervenção, os participantes começam a tentar 

se concentrar mais em uma ação e somente propor outra quando já estiverem 

esgotadas as possibilidades de concretizá-la. 

Segundo Toseland & Rivas (2005), a participação de Régis mostra que 

estão emergindo alguns valores centrais para que um grupo se constitua como tal. 

Um deles, fundamental, é a importância da iniciativa pessoal dentro do grupo.   

No recorte abaixo, Lúcia, entendendo o que Régis delineou, sugere que um 

trabalho seja dirigido aos adolescentes, tentando assim definir um objeto com o 

qual o grupo poderá organizar as ações e produzir as transformações desejadas. 

A pesquisadora procura colaborar com a ideia que Lúcia traz: 

Exemplo 23 

SR - 23 - Lúcia - Eu acho que a gente deveria começar com os adolescentes. 

SR - 24 - Sonia - Então, né, eu vou fazer uma pequena intervenção. Nós temos um 

grupo católico que vai fazer um trabalho na primeira semana de agosto e esse trabalho 

vai ser feito com os adolescentes... Eles vão apresentar um vídeo... depois vão fazer 

uma discussão. Depois vão apresentar um outro vídeo de uma pessoa que faz 

diferença no mundo com uma pequena ação... depois vai propor reflexões... depois 

eles vão ver quem são os jovens que gostariam de se unir ao grupo. Eles fizeram isso 

aqui há uns três anos. 
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Como podemos ver no exemplo 23, a partir do que Lúcia propôs, a 

pesquisadora retoma a palavra coordenando o grupo. Toma para si a 

responsabilidade de definir as ações e com sua fala (vou fazer uma pequena

intervenção) usa de polidez para que os participantes não se sintam à margem na 

tomada de decisões do grupo. Ela assume o papel de delinear e definir as ações 

do grupo nesse momento. Expõe, para o conhecimento de todos, o trabalho com 

adolescentes que já é feito na escola por um grupo dirigido por religiosos, com o 

objetivo de trabalhar com valores de solidariedade e colaboração. 

Demonstrando que o objetivo da reunião já é consenso, Lúcia no exemplo 

abaixo, demonstra toda sua preocupação com as atitudes indesejadas dos alunos:

Exemplo 24 

SR - 56 - Lúcia - Eu digo pros pais: orientação, apoio. Gente, eu digo pra Sonia, nós 

conversamos muito, assim, nós duas pensando... a Sonia tem um monte de projeto na 

cabeça... convívio de pais com outros pais... trocarem ideias, seminários, assim, 

orientação de pais, porque o que eu vejo hoje é pai passando a mão na cabeça da 

criança. Você entendeu? Eu fico preocupada quando vejo uma criança de sete anos 

morder o outro, bater no outro, xingar e a mãe: Filhinho, você fez isso? Ah você não 

pode fazer isso viu queridinho? Sabe e fica por isso mesmo. 

Ela mostra através do uso do pronome eu que assume responsabilidades 

na escola, de forma colaborativa com a diretora /pesquisadora.  Ela fala para o 

grupo usando palavras como “Gente, eu digo pra Sonia“, buscando explicitar, 

para os participantes, seu status na relação de poderes do grupo e seu papel 

dentro do GA. A familiaridade com que revela conhecer planos da 

diretora/pesquisadora, que detém posição de autoridade, lhe dá um status que 

outros membros do GA não têm. 

Diante dessa constatação, a diretora/pesquisadora procura oferecer o turno 

para outras pessoas, encorajando-as para que falem e deem sua opinião. Quando 

ela percebe que alguém deseja falar, chama esse participante pelo nome 

convidando-o a expor sua opinião. Assim, procura demonstrar que todos são 

importantes e podem ser colaboradores, como vemos no exemplo 25, que se 

segue: 
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Exemplo 25 

SR - 57 - Sonia - Flávia, você ia falar alguma coisa? (a participante está com a mão 

erguida) 

SR - 59 - Flávia - Não, é que o Régis, né? colocou no começo que é muito importante 

focar um assunto pra ter andamento, pra traçar algumas ações... Aí com essa 

discussão se eu trato com adolescente ou pequeno. A gente tem que entender que a 

ação não é tão isolada assim. Se a gente está tratando com adolescente, a gente vai 

estar envolvendo pais, que em algum momento, tem também um filho ... em outras 

faixas etárias. 

SR - 61 - Flávia ... em alguns momentos eu acho que têm muita coisa mesmo: é a 

postura dos pais, realmente.Quando a criança passa pro sexto ano, já sentem uma 

postura diferente perante a criança.... “Você já é grande pra decidir” às vezes eu

trabalho quatro anos com o aluno e depois vou ver ele lá no sexto ano, eu falo: Não 

acredito que esse menino está aqui desta forma. Ele não era assim!  

Flávia procura retomar a proposição que Régis trouxe para o início da 

reunião, buscando organizar o GA, de modo a não dispersar e a focar um assunto 

por vez. Ela desencadeia desta forma, de acordo com o modelo D-Analysis

(Middleton, 2007), um movimento em direção a uma qualidade diferente na 

interação. 

A diretora/pesquisadora, mais uma vez, como vemos no exemplo 26 a 

seguir, recupera a fala de um participante, neste caso a Flávia, reorganizando-a. 

Desta forma, ela retoma seu papel de coordenar a reunião de modo a delinear as 

ações que possam traduzir desenvolvimento e transformações na escola. 

Em sua fala Flávia traz sua experiência para o grupo, procurando definir os 

mesmos objetivos que Régis e a pesquisadora propuseram, de início, para a 

construção de um objeto partilhado por todos. A pesquisadora, então, busca nas 

palavras de Flávia, uma forma de desencadear procedimentos que poderão servir 

como ferramentas para futuras ações, como podemos ver no recorte abaixo: 
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Exemplo 26 

SR - 64 - Sonia - Flávia, pegando um gancho naquilo que você está falando. Eu acho 

que o que a gente poderia fazer, quando você fez uma pergunta assim: Por que o 

aluno que até o quinto ano era desse jeito e agora é assim? Alguém lá trás falou que a 

criança até uma determinada idade é muito tutelada, e depois é deixada de lado. 

Talvez nos nossos pequenos grupos, a gente pudesse traçar ações pra trazer as 

mães para a escola pra orientar nesse sentido que a criança precisa de apoio e 

orientação desde que ela nasce até o dia que ela morre... Talvez a gente em 

pequenos grupos, orientando, fazendo grupo de orientação, que nós modifiquemos 

essas ideias para com as mães de passar valores ... elas não estão mais junto de seus 

filhos. Elas estão deixando os filhos serem criados pelo mundo. Isso não dá certo. 

A pesquisadora retoma a ideia de Flávia e de outros participantes ao se 

referir às ações que poderiam ser feitas a partir do que já foi discutido no GA. 

Falando de forma inclusiva (a gente), chama os participantes para a construção 

de pequenos grupos, por meio dos quais poderiam concretizar mais ações. Nesse 

momento ela começa a desencadear, a propor uma ação que pode desenvolver 

uma ferramenta importante para mediar as ações entre os sujeitos da atividade, 

que são os participantes do grupo e o objeto da atividade; as transformações nas 

práticas que estão distantes daquelas que podem trazer mudanças no 

comportamento dos pais e, consequentemente, dos alunos. 

No exemplo 27, a seguir, a diretora/pesquisadora demonstra como está 

organizando a reunião. Ela retoma as ideias iniciais desse encontro tentando 

desenvolver ferramentas a partir do que já foi discutido no grupo: 

  

Exemplo 27 

SR - 76 - Sonia - Então voltando na ideia do Régis, que foi uma ideia muito boa, né? A 

gente pode se pegar em pequenas coisas... o acompanhamento do filho pela família. 

Aí nós vamos colocar desde o nosso maternal de três anos, até o menino de 

dezessete anos... A gente pode tentar fazer com que as famílias estivessem ... ao lado 

dos filhos efetivamente. 
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No seu papel de organizar a reunião, a diretora/pesquisadora elogia a 

proposta de Régis (vamos definir um tema... a gente falou muito sobre vários 

problemas e a gente dispersou), de forma a preservar a face do participante; e 

propõe que o grupo se concentre em uma ação por vez. Ela fala de forma 

inclusiva usando nós, a gente, sempre buscando envolver os participantes na 

organização de pequenos grupos que irão trabalhar com os pais de alunos. No 

entanto, nenhum participante toma o turno, seja para apoiar, aceitar, ou mesmo se 

candidatar para trabalhar nos pequenos grupos que estão sendo propostos. 

Parece que todos aguardam somente pelas ideias e pelas iniciativas da 

diretora/pesquisadora, fato que pode ser, talvez, justificado pelo papel que ela tem 

na divisão do trabalho na comunidade escolar e pela historicidade do próprio 

sistema de atividade. Ou seja, os pais de alunos parecem não estar habituados a 

serem realmente ouvidos no contexto escolar. 

Porém, no exemplo 28, vemos que um participante toma o turno, faz uma 

sugestão e se forma um consenso entre eles.  

Exemplo 28 

SR - 83 - Zé Maria - Dá licença:? 

SR - 84 - Sonia - Pois não. 

SR - 85 - Zé Maria - Eu queria dar uma sugestão também, já entrando assim... Como 

resolver o problema, né? Uma coisa que, que para mim marcou bastante que é aquela 

palestra que tivemos aqui com aquele rapaz que tinha aquele problema de deficiência. 

“Aprendendo a Viver”, né? 

SR - 86 - Sonia - “Valorização da Vida”. 

SR - 87 - Zé Maria - Eu acho que esse tipo de coisa incentiva bastante e mostra muito 

a eles que eles têm demais. Tem alguns que não têm nada, né? Então aquilo... eu

acho que com esse tipo de palestra nós podemos mexer na questão de valores com 

eles. 

Nota-se que esse participante se desvia da ideia que estava sendo 

proposta pela diretora/pesquisadora. Ele pede licença para falar, mostrando que 

na divisão de papéis da escola, não está habituado a se expressar sem a 
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permissão de alguém que esteja numa posição hierárquica superior à dele. É 

importante ressaltar que ele não havia tomado turno durante a primeira reunião e 

o faz, agora na segunda, para propor uma ação, demonstrando assim um 

conhecimento de uma situação local, que foi a palestra “Valorização da Vida”, que 

acontecera na escola quatro anos antes. 

Quando Zé Maria diz ”eu queria dar uma sugestão também”, ele toma 

para si a responsabilidade de apontar que um outro objeto pode estar sendo 

criado para o grupo. Para Zé Maria, parece que sua sugestão pode ser uma 

solução alternativa para o que fora anteriormente sugerido pela 

diretora/pesquisadora.  

No exemplo 28, vemos que Zé Maria usa o pronome eu para apresentar ao 

grupo a ideia que ele tem dessa atividade que poderia levar a transformações nas 

ações que estão dificultando o bom desenvolvimento do trabalho na escola. Ele 

usa o pronome mim, um recurso argumentativo indo buscar em sua experiência 

de vida a força que precisa para levar os outros participantes a construir um 

consenso. Ele parece confiar no fato de que os pais e os alunos precisam ser 

motivados a refletir sobre seus valores a partir de situações que apresentem 

pessoas portadoras de deficiências e que não se entregam às dificuldades, 

conseguindo se incluir na sociedade de forma desejável. 

No exemplo abaixo, a pesquisadora toma a palavra para tentar reorganizar 

a reunião. Ela procura trazer de volta a ideia inicial de ação proposta a partir do 

que Régis tentou delinear: que sejam constituídos pequenos grupos de trabalho. 

  

Exemplo 29 

SR - 99 - Sonia - Creiam que as coisas só dão certo se você está olhando para elas. 

Coloque uma panela no fogo e sai. Vai passear. Veja se o fogo desliga sozinho... 

Então a gente tem que ter o olho... é assim que tem que ser a família. A família tem 

que estar junto. É por isso que a gente tem que lutar... Quem sabe as ações na Escola 

Pinheiro não surtam efeitos em outras escolas também, porque esse trabalho tem essa 

finalidade. Esse trabalho crítico... está sendo gravado, é transcrito e isso vai fazer 

parte de um trabalho que vai correr São Paulo, correr o Brasil, correr o mundo. Isso 

que é importante, nós estamos fazendo pesquisa juntos. Vocês estão sendo meus
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colaboradores não só do meu trabalho de doutorado... Então eu gostaria de ... para 

finalizar... perguntar se vocês têm interesse em fazer parte desses pequenos grupos 

Podemos ver, no exemplo 29, que a diretora/pesquisadora deseja formar 

um consenso e para tal usa o recurso de falar através de uma metáfora. Ela busca 

motivar o grupo através de um recurso argumentativo com o qual fala da 

importância que a formação do grupo pode ter não só para a escola, mas para 

outras escolas também. Ela mostra ao grupo que conta com a colaboração dos 

participantes para que possam concretizar ações. 

O GA reuniu-se mais seis vezes, sendo que na última reunião a 

pesquisadora tomou a palavra, como vemos no recorte abaixo, solicitando que os 

participantes fizessem um resumo de assuntos levantados em todos os encontros 

do grupo e apontassem que ações propostas haviam sido efetivamente realizadas: 

Exemplo 30 

OR - 1 - Sonia - ... a gente vai fazer uma reunião na qual eu gostaria que vocês

estivessem falando sobre os temas que a gente acabou discutindo nas reuniões que 

nós fizemos nesse semestre. Se vocês se lembram de alguma coisa que não falamos 

também e aquilo que vocês perceberam que foram feitas ou que não foi feito, as 

soluções colocadas, né? 

OR - 3 - Sonia - Quem gostaria de começar? 

A pesquisadora coloca os participantes à vontade para que possam tomar 

para si o papel de apontarem assuntos anteriormente abordados. Ela começa 

usando os pronomes a gente, nós, incluindo todos os presentes na organização 

da reunião. Depois, quando solicita que eles se posicionem, ela usa os pronomes 

eu e vocês, oferecendo o turno, deixando a palavra aberta. Incentiva, dessa 

forma, os participantes para que falem e comecem a descrever as ações que 

foram delineadas. A pesquisadora demonstra que considera que as iniciativas de 

tomar decisões, avaliar e tomar atitudes podem ser muito importantes para o 

desenvolvimento do grupo. Através desse recurso, também, ela pode estar 
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usando uma estratégia para que os participantes possam refletir sobre as ações 

propostas e sobre as discussões apresentadas.  

Lúcia procura demonstrar de que forma se constituiu num membro ativo e 

colaborativo do grupo através de ações que partiram de algumas sugestões 

propostas durante as reuniões. Ela se refere a uma sugestão dada por Aldete na 

terceira reunião, como vemos no exemplo a seguir: 

Exemplo 31 

TR - 18 - Aldete - Eu colocaria como sugestão, uma vez por mês, você envolvendo a 

criança, montar uma peça de teatro. Tipo... foi tal ano que foi sorteado para montar 

uma peça de teatro. E essa mesma peça de teatro falando de determinado assunto e 

vamos representar em todas as salas, entendeu?  

OR - 4 - Lúcia - Foi feita uma proposta referente à conscientização dentro da escola 

através no teatro. Eu percebi, eu acredito que nós todos... eu recebi da professora de 

teatro a peça. Se alguém quiser depois ter acesso, eu posso. É só me dar o e-mail eu 

passo as peças que vão ser feitas. Já foi feita a aprovação por parte de nossa 

direção e ela está trabalhando com essa parte. Essa conscientização do ano passado 

seria com respeito às ocorrências dentro da escola não é isso? Com respeito à 

agressão e colocar apelidos, algumas coisas assim para as crianças através do visual, 

né? 

OR - 5 - Sonia - Sim, eu já recebi também a peça que a professora escreveu. 

Lúcia procura definir o que, na sua opinião, vem atender à necessidade de 

se conscientizar os alunos sobre o respeito. De forma colaborativa, ela se oferece 

para partilhar um instrumento, definido a partir de sugestões do grupo em reuniões 

anteriores. Ela mostra que na divisão de papéis no grupo, assume 

responsabilidades e pode deliberar sobre ações, dizendo: “eu posso, é só me dar

o e-mail e eu passo”. Ao mesmo tempo, ela usa a voz passiva para reforçar o 

papel da diretora/pesquisadora como a pessoa que detém o poder quando diz: Já 

foi feita a aprovação por parte de nossa direção. Com esta fala, traz a ideia de 

que quem aprovou o texto do teatro foi uma pessoa do grupo sem que os demais 

participantes tivessem acesso e, portanto, nenhuma possibilidade de opinar sobre 
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as peças de teatros que serão apresentadas. Tal exposição pode favorecer que os 

participantes se sintam meros coadjuvantes na atividade e no processo de 

formação do grupo, já que as ideias surgidas nas reuniões passam pela 

aprovação de um único membro do grupo: aquele que detém o poder.  De certa 

forma, isso mostra uma contradição dentro do discurso, uma vez que os objetivos 

da formação do GA na escola Pinheiro era o de buscarem soluções colaborativas 

para a solução de problemas. 

A diretora/pesquisadora reforça o que Lúcia apresentou para o grupo. 

Parece que dela depende, realmente, a execução de todas as ações que são 

propostas pelo grupo. Nessa condição, os participantes do GA podem sentir que 

não têm voz, ficando como espectadores na atividade. Dessa forma contrariam o 

exemplo da caça tribal de Leontiev (1981), pela qual diferentes sujeitos podem 

participar da atividade através de operações que olhadas de forma isoladas não 

têm sentido, mas para que o objeto da atividade seja construído, todos os 

participantes devem ter um papel e promover ações. 

Após sete encontros, alguns participantes parecem sentir-se mais à 

vontade para agirem como membros do grupo da forma que seria esperada de 

acordo com os objetivos propostos nas primeiras reuniões. Rosana fala como está 

colaborando para que o GA traga mudanças para as práticas da escola e para que 

ele seja um instrumento de transformações e de produção de conhecimentos. 

Convida outros participantes para trabalharem no seu projeto (se alguém quiser 

estar participando) e mostra que apesar de estar propondo uma ação que 

derivou de iniciativa própria, está aberta à colaboração dos outros membros do 

grupo, como se pode ver no exemplo 32, a seguir: 

Exemplo 32  

OR - 6 - Rosana - Bom, diante de tudo isso, sobre as ocorrências e a indisciplina eu 

discuti com a Flávia que é uma outra pessoa que faz parte do Grupo de Apoio e que 

infelizmente não está presente no momento. Nós trouxemos a ideia de estarmos 

fazendo um grupo chamado o grupo da amizade. Teria esse grupo de três a cinco 

crianças que nós iríamos estar propondo em trabalhar com elas no horário 
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intermediário... tudo isso voltado à amizade, mas não seria em termos didáticos e sim 

educativos. Esses encontros nós estaremos propondo dentro da escola e fora da 

escola, mas com um grupo pequeno de alunos e que ficam por aqui. 

OR - 7 - Renata - Trabalhando cada vez com um grupo de cinco ou fazendo 

propagadores? 

OR - 8 - Rosana - De três a cinco alunos fazendo deles propagadores, começando a 

trabalhar entre quinze e quinze dias... tanto eu quanto ela estaremos trabalhando. Se 

mais alguém, quiser estar participando, trazendo mais ideias... 

OR - 9 - Aldete - Mas esses alunos vão ser selecionados por quem? 

OR - 10 - Rosana - Nós vamos fazer um levantamento primeiros dos alunos que se 

encontram aqui na escola nesse horário intermediário, aqueles que têm problemas, 

situações de conflitos, ai nós vamos estar selecionando no máximo cinco alunos para 

trabalhar com eles. 

OR - 14 - Sandra - São alunos que às vezes tem algum problema? 

OR - 15 - Rosana - É. Nós não queremos a princípio trabalhar com alunos acima de 

doze anos. 

Rosana está tentando deliberar. Ela desencadeia uma ação, propondo a 

construção de uma ferramenta que irá se constituir a partir do que fora 

anteriormente tratado. Ela usa o pronome eu e nós mostrando sua 

responsabilização pela atividade, que está propondo juntamente com a Flávia, 

trabalhando de forma colaborativa. Ela aponta também para o fato de que o GA 

começa a se expandir para fora das reuniões, uma vez que os participantes estão 

se reunindo por conta própria para refletir e trabalhar em prol do grupo. 

A ideia de desenvolver um projeto, que Rosana traz para o GA, é uma ação 

que está sendo desencadeada e atrai a atenção dos demais membros. Estes 

começam a participar, interessados em colaborar com o que está sendo proposto, 

como vemos através das falas de Renata e Aldete. 

A pesquisadora, ao tomar a palavra, também se propõe a colaborar com a 

ação proposta por Rosana e Flávia, como vemos no exemplo 33 a seguir: 

  

Exemplo 33 
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OR - 11 - Sonia - Então, deixa eu dar uma interrupção aí, porque vocês sabem que 

nós temos atividades fora do horário de aula, então tem algumas crianças que ficavam 

e para nós é um pouco difícil porque eles ficam esperando algum horário, então nesse 

horário muitas vezes eles brigam .Eles ficam ociosos e são realmente as crianças mais 

levadas que  os pais despejam aqui na escola para ficar o máximo de tempo...isso 

para nós tem sido uma responsabilidade muito grande, um problema, ...a mãe pensa 

que ele entrou, mas ele fica por ai no pátio correndo, brincando e para ele é agradável 

ficar, então a sua ideia, a ideia de vocês é muito boa. 

OR - 13 - Sonia - Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? 

A diretora/pesquisadora usa de polidez recorrendo a um enunciado meta-

comunicativo, numa negociação explícita (deixa eu dar uma interrupção aí). Ela 

colabora com a ação proposta por Rosana e Flávia com seu conhecimento do 

contexto em que essa ação deve ser colocada em prática. Assim, ela demonstra 

que na divisão de papéis na escola e, por extensão, no GA, é ela quem avalia e 

delibera o que pode ser feito dentro da escola. A diretora/pesquisadora usa do 

recurso do elogio, quando fala das sugestões que os participantes têm dado, de 

forma a incentivá-los nas ações que podem acontecer na atividade. Ela também 

deixa a palavra aberta para que outros participantes apresentem ideias e ações 

que possam mobilizar o grupo. 

E, realmente, alguns participantes assumem papéis no GA. Aldete é um 

membro que, como se pode ver no exemplo 34, construiu papéis na atividade GA. 

Ela participou de todas as reuniões e em todas, tomou turnos. Conforme as 

reuniões do GA foram acontecendo, ela foi assumindo papéis que possibilitam 

desenvolver ferramentas dentro da conversação; e que possibilitam, de acordo 

com Middleton (2007), o reconhecimento de um objeto particular da atividade. 

Exemplo 34 

OR - 16 - Aldete - Na reunião anterior eu havia colocado uma sugestão sobre um 

padre que além de todas as faculdades que ele tem para ser padre, é psicólogo 

também. Ele está fazendo uma palestra... só que nesse momento não é possível... 
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OR - 17 - Sonia - Então recordando, a sua palestra viria de encontro à conscientização 

da responsabilidade dos pais sobre os seus filhos, né acho que o Régis também tem 

alguma coisa a falar sobre isso, né Régis? 

OR - 18 - Régis -18- É, eu tinha sugerido na penúltima reunião se não me engano de 

trazer o senhor OTA, aquele senhor que perdeu o filho, aí, por quê? Porque a ideia das 

vezes os pais começam a se encher de perda dos filhos, conscientizar os filhos que os 

pais estão do lado deles. Então eles têm que aproveitar esse momento, curtir, porque 

a gente não sabe o dia de amanhã e eu consegui trazê-lo. 

OR - 19 - Sonia - Ele vai vir no dia vinte e oito de junho às dez horas da manhã... ele 

vai falar do caso do filho dele e do caso Isabela... Nós vamos fazer os convites. O 

Régis foi atrás e vai trazer e a gente está precisando mexer com os sentimentos dos 

nossos pais... nós temos sérios problemas de relacionamento entre pais e filhos aqui 

na escola. Eu acho que o grupo tocou assim numa coisa muito boa tanto na parte do 

teatro... como nos grupos de amizade, como a palestra do padre e essa do senhor 

Ota. 

Aldete também procurou deliberar sobre os assuntos tratados no grupo e 

traz uma proposta de ação que ainda não pode ser executada. A 

diretora/pesquisadora, para organizar novamente o grupo, recorda do que se trata 

a palestra que Aldete propõe e, depois, demonstra que está ciente do que Régis 

vai falar (o Régis também tem alguma coisa para falar sobre isso). Mais uma 

vez ela aparenta, através deste recurso de antecipação, que detém o poder sobre 

o grupo, visto que, ao que parece, Régis já havia conversado com a pesquisadora 

sobre a ação que iria propor.  

Régis é outro membro do grupo que construiu seu papel ao longo das 

reuniões. Em seus turnos, ele começou apontando, apresentando temas para 

prender a atenção dos outros membros, depois construiu sentidos quando 

mostrou conhecimento sobre determinado assunto que foi abordado no GA. Ele 

desenvolveu ferramentas dentro da conversação e discutiu soluções para os 

problemas que eram tratados no GA, como podemos ver no exemplo 34. Pela 

escolha lexical, ele mostra como importante a ação que desencadeou (e eu 

consegui trazê-lo). 

Entretanto, percebe-se que a pesquisadora toma a palavra talvez para 

demonstrar que ela, na divisão de papéis do grupo é a pessoa que sabe, que está 
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informada de tudo, pois interrompe a fala de Régis para dizer a data em que ele 

marcou o evento. Ela revela que sabe, também, o conteúdo da palestra. Assim, 

parece demonstrar que todas as ações precisam do seu aval, o que pode 

significar que o GA acabe ficando sempre subordinado à sua aprovação. Mesmo 

assim, há participantes que tomam para si o papel de sujeitos na atividade 

propondo ações reais conforme vemos no exemplo 35: 

  

Exemplo 35 

OR - 20 - Silvia - Quando nós tivemos reunião com a senhora, nós falamos sobre as 

palestras elucidativas, né? Eu trabalho com algumas ONGS. Eu sou voluntária em 

alguns lugares e eu conheço um médico... ele faz um trabalho de humanização 

através de palestras... ele tem inclusive uma palestra voltada a professores. 

OR - 21 - Sonia - Silvia, então, por favor, fala por que você trouxe esse tema. Explica

para o Grupo de Apoio aquilo que você percebeu que é muito importante aquilo que 

você falou para mim. 

OR - 23 - Sonia - Dê aquele exemplo que você falou, daquele local onde as pessoas 

são maltratadas. 

Sílvia toma o turno e, no exemplo 35, podemos perceber que ela construiu 

seu papel de sujeito no GA. Por sua fala e pela fala da diretora/pesquisadora, 

podemos observar que alguns participantes estão assumindo papéis como 

sujeitos da atividade GA e estão participando de operações fora das reuniões para 

que os problemas nelas discutidos possam ser trabalhados com ações concretas. 

Sílvia utiliza o pronome eu, mostrando conhecimento que coloca ao dispor do GA. 

 A diretora/pesquisadora, demonstrando que seu papel é o de quem 

organiza e delibera as ações no grupo, pede para Sílvia explicar o porquê da ação 

que quer promover. Para tal, a diretora/pesquisadora faz uso do imperativo 

(Explica para o Grupo de Apoio, Dê aquele exemplo) e demonstra, através de 

sua escolha lexical (aquilo que você falou para mim), que possui conhecimentos 

que ainda não estão partilhados com o GA. 

A autoridade representada pela diretora/pesquisadora parece ser o 

elemento que valida as ações no GA e na escola. Talvez, se o GA fosse 
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organizado sem a presença da diretora/pesquisadora, os participantes se 

sentissem mais à vontade para participar com opiniões e sugestões. 

Mesmo assim, alguns participantes tomam para si papéis pelos quais 

poderiam deliberar e desenvolver suas ideias. A exemplo de Sílvia, que 

apresentou uma ação que começou a ser construída na reunião anterior. Essa 

ação, que foi proposta por ela, foi a primeira do grupo a ser realmente executada. 

Os participantes do grupo se envolveram nessa ação e formaram um consenso, 

como vemos no exemplo abaixo: 

Exemplo 36 

OR - 34 - Sílvia - A palestra dele mudou a minha vida. 

OR - 35 - Sonia - ... quanto tempo dura a palestra?

OR - 36 - Sílvia - Duas horas. 

OR - 37 - Sonia - ...a gente vai precisar de detalhes, por exemplo, o nome dele, 

algumas coisas da palestra a gente colocar no site e soltar o comunicado... na 2ª feira 

urgente porque é para dar tempo. 

OR - 38 - Lúcia - e vocês ajudam a gente a divulgar... aquilo que a Sonia falou, pros 

amigos..... 

OR - 41 - Sílvia - Se precisar de alguma coisa nós todas estamos disponíveis para 

qualquer coisa: para digitar, entregar o comunicado, ir à casa do aluno. 

OR - 42 - Sílvia - Porque existem pais que eles têm uma resistência muito grande em 

se envolverem. Eu estava comentando com a diretora que eu tentei montar uma 

comissão de mães 

Sílvia usa de um recurso argumentativo para dar força à ação que está 

propondo (mudou a minha vida). Ela usa o pronome nós e a palavra

disponíveis, porque parece ter conseguido a colaboração de outros membros do 

grupo para auxiliá-la em suas ações. Ela se dispõe a trabalhar pelo GA com 

operações que forem necessárias para que a ação se concretize. Lúcia, pela sua 

escolha lexical, aponta para seu papel na divisão de trabalho na escola e no 

grupo. Ela conclama os participantes a divulgarem o evento que Sílvia está 

trazendo para a escola. Ela fala ”vocês ajudam a gente a divulgar”. O pronome 

vocês refere-se a todos os participantes do GA, com exceção dela e da 
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pesquisadora. O pronome a gente parece que se refere à escola, que tem seus 

meios de divulgação para os pais. Neste caso, a gente inclui Lúcia e também a 

diretora/pesquisadora.  

Lúcia fala para o GA da posição de quem tem um papel mais elevado na 

divisão do trabalho na escola, fato que ocorreu durante todas as reuniões, pois 

fala com a autoridade de quem goza de prestígio junto aos diretores da escola, 

aos quais chama pelo prenome, ato que não é o mesmo com funcionários, 

professores e pais de alunos. Sílvia, por sua vez está sempre demonstrando que 

aceita a hierarquia da escola, a qual transfere para o GA, construindo um papel 

que não é de subalternidade, mas de respeito, quando fala ao grupo que conversa 

com a diretora/pesquisadora contando a ela suas iniciativas dentro do âmbito da 

escola. 

A diretora/pesquisadora busca apontar para outro assunto levantado por 

Olga, como podemos observar no exemplo 37. Olga está sempre quieta e não 

tomou turno nas reuniões em que participou. Por outro lado, procurou anotar o que 

foi falado no GA. A diretora/pesquisadora tenta trazer a voz de Olga para a 

reunião, porque deseja que mais participantes contribuam com turnos, porém, sem 

sucesso, como podemos ver no exemplo 37, a seguir: 

Exemplo 37 

OR - 45 - Sonia - Eu acho que aqui mesmo no grupo alguém falou daquele texto do 

nó no lençol. Foi você Olga? 

OR - 47 - Sonia - Então, tudo isso são pequenas conquistas que nós vamos tendo... 

elas são osmóticas. O que é osmose é que as coisas vão passando assim uma para a 

outra através de uma reação. O mau exemplo é osmótico, mas o bom exemplo 

também... Na reunião passada alguns pais falaram dos problemas das reuniões de 

pais... Alguns pais pediram a presença da psicóloga na escola e a gente disse que é 

difícil... Falamos sobre a violência... Também a Aldete na reunião passada solicitou 

que nós fizéssemos reuniões de pais sem a presença das professoras, somente com 

as coordenadoras... 

OR - 67 - Sonia - Bem gente, interrompendo um pouquinho e depois a gente 

continua, né? Então, amarrando o que a gente está falando nós vamos fazer 
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modificações nas reuniões para o semestre seguinte, reuniões de pais, vamos atender 

tanto as mães que gostariam de conversar com as coordenadoras e a diretora, vamos 

ter encontro com o senhor Ota no dia 28 de junho e vamos ter no dia 12 de junho um 

encontro com um médico, né? 

Olga não toma o turno. Para alguns pais realmente é muito difícil usar a voz 

no contexto escolar. A escola parece ser um local estruturado de tal forma que 

inibe alguns participantes. A diretora/pesquisadora percebe que Olga não vai falar 

e, então, procura organizar algumas outras ideias que foram levantadas pelo GA, 

buscando delinear ações para elas. Sua fala parece demonstrar que ela precisa 

explicar, para os participantes do GA, alguns termos não muito comuns na 

linguagem cotidiana (osmóticas). Esse modo de falar pode gerar nos presentes 

um constrangimento, uma insatisfação, na medida em que podem sentir que não 

têm conhecimentos à altura das reuniões e que precisam de explicações para 

compreender o que é falado. 

No turno 67 a diretora/pesquisadora, imbuída de seu papel na divisão do 

trabalho no GA, interrompe de forma polida, propondo uma negociação explícita 

(gente, interrompendo um pouquinho). Ela interrompe uma sequência de 

manifestações dos participantes, os quais estavam se desviando do objeto que 

estava sendo construído na reunião, e retoma as sugestões de ações concretas 

para auxiliar no bom desenvolvimento dos alunos da escola. Nesse momento, a 

diretora/pesquisadora parece mostrar de forma clara que tem a liderança do GA e 

não deixa que os participantes se desviem, marcando seu papel de organizar a 

reunião (amarrando o que a gente estava falando). Ela usa neste turno a gente

para designar o GA e nós para designar ela mesma (nós vamos fazer 

modificações). 

Ailca toma o turno e, de acordo com Middleton (2007), demonstra uma 

reação ao que foi falado pela diretora/pesquisadora, como podemos observar no 

exemplo 38, a seguir. Ela, imbuída de seu papel de sujeito na atividade, aponta 

para um assunto que considera importante e alguns participantes delineiam 

algumas ações derivadas do que ela havia falado: 
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EXEMPLO 38  

OR - 70 - Ailca - D. Sonia, é sobre o lixo aqui na escola, é demais. É muito lixo. Eles 

comem e deixam tudo em cima da mesa... Eles ficam jogando tudo no chão, lanche, 

tudo e tudo. Eles não sabem jogar no lixo. Isso também foi comentado nas reuniões 

que teve. 

OR - 71 - Sonia - Isso, e a gente acabou passando batido e a gente fica pensando em 

grandes temas e algo tão importante no dia-a-dia. 

OR - 72 - Elizete - Vamos ver se a gente acha uma palestra sobre a limpeza sobre 

meio ambiente. 

OR - 74 - Sandra - Isso é etiqueta, porque é o que falta. Etiqueta. 

OR - 75 - Sonia - Eu já pensei nisso. Sandra, eu já pensei nisso. 

Ailca traz de volta um assunto que já havia sido debatido em reuniões 

anteriores, um recurso que marca um estágio importante na interação do grupo. A 

diretora/pesquisadora concorda com o que Ailca traz e mostra a importância de se 

retomarem assuntos debatidos em outros encontros para que o grupo não se 

desvie dos objetos que vêm sendo construídos de forma colaborativa.  

Elizete, em seu papel de sujeito da atividade, propõe uma ação, delineando, 

mostrando que um sentido foi construído, trazendo para o contexto do GA uma 

proposta, com referência ao que Ailca denuncia. Sandra, também assumindo seu 

papel de sujeito da atividade, coloca sua opinião sobre o que está sendo discutido 

e a diretora/pesquisadora delineia através da escola lexical (eu já pensei nisso), 

mostrando que procura refletir sobre os assuntos que estão sendo discutidos, de 

forma a não perder de vista o objeto da atividade. 

Alguns participantes discutem sobre ações que poderiam ser feitas para 

transformar as práticas, como se pode observar no exemplo 39, a seguir: 

EXEMPLO 39 

OR - 79 - Lucia - O teatro deu uma sugestão que a gente não levou para a direção... 

mas eles gostariam de fazer. Aquela coisa que é o sombra. Quando eles vissem 

alguém jogando papel eles... pegassem um apito... 

OR - 80 - Sonia - Então a gente vai poder trabalhar isso para o 2º semestre. 
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OR- 81- Elizete - 5 minutos de cada aula e a gente pega um grupo de pessoas 3 ou 

4... para não atrapalhar também a aula... a criançada sobre a limpeza e a 

organização... a gente faz um texto bem pequenininho só para entrar na cabecinha 

deles... 

OR - 83 - Sonia - É, a ideia de vocês é muito boa e a gente já pode até anotar e pro 2º 

semestre a gente já começa a fazer isso... 

OR - 84 - Sandra - Ao invés da senhora colocar... uma pega de manhã a outra a 

mesma carteira. Você vai se responsabilizando por essa carteira em que você está 

sentado. 

OR - 85 - Sonia - Mas, Sandra, você sabe como é o problema. Ele sentou naquela 

carteira... você tem filho. Você sabe. “Não fui eu, foi fulano de tal. Eu não sentei aqui”. 

Então minha ideia era a de numerar... porque ai os alunos se responsabilizariam. 

OR - 86 - Ailca - Os alunos usam chicletes. Eles colocam embaixo da carteira. 

OR - 87 - Sílvia - ...  Chicletes principalmente, eu acho que na cantina da escola não 

deveria ter 

Alguns participantes começam a deliberar, definindo melhor seu papel 

como participantes de um GA. 

Lúcia, novamente, demonstra seu papel dentro da divisão de trabalho da 

escola. Ela fala a gente, mas se referindo a si própria e aponta para uma ação a 

qual gostaria de ver colocada em prática. Elizete dá sua sugestão para o mesmo 

problema que deve ser solucionado. Ela usa o mesmo pronome a gente, que no 

caso representaria um pequeno grupo de pessoas voluntárias para visitar as salas 

de aula com o intuito de promover as mudanças desejáveis nas ações indesejadas 

no ambiente escolar. 

A diretora/pesquisadora organiza o grupo, avaliando positivamente as 

sugestões (a ideia de vocês é muito boa), firmando sua posição na divisão dos 

papéis do GA. Ela demonstra que tem poderes para agendar quando as ações 

podem acontecer. 

Sandra dá sugestões que mostram, por sua escolha lexical, que ela está 

assumindo um papel mais simétrico do que havia assumido anteriormente (ao 

invés da senhora...). 

Entretanto a pesquisadora traz as vozes sociais, as vozes dos alunos para 

dar poder ao seu enunciado (“Não fui eu, Foi fulano de tal. Eu não sentei aqui”), 
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revelando que pretende discutir a ideia trazida por Sandra. A linguagem 

caracterizada por inúmeras vozes sociais que florescem e se entrecruzam no 

processo de reprodução dos sentidos, o plurilinguismo, introduzido por Bakhtin 

(1929/2000) pode ser um recurso bastante eficaz para que o falante traduza com 

força seus pensamentos e sentimentos sobre determinado assunto. 

A pesquisadora coloca Sandra numa posição destacada quando diz “você 

sabe como é o problema“. Esse enunciado parece ter sido utilizado para dar 

força às suas palavras. Ela procura demonstrar que há um consenso formado 

sobre determinado assunto. 

Ailca, como vemos no exemplo 39, fala do seu lugar com o conhecimento 

local que traz para o GA. Ela se mantém apontando determinados assuntos que, 

de alguma forma, fazem parte do seu trabalho no dia-a-dia. Ailca fez questão de 

participar de todas as reuniões e em todas elas fez ouvir sua voz. Embora ela 

tenha um cargo que, na divisão tradicional de papéis na escola é de 

subalternidade e embora ela não tenha muitas oportunidades para falar, para se 

expressar, nem para participar de reuniões além das do GA, ela foi construindo 

seu papel de sujeito nesta atividade. O GA parece ter sido, para ela, uma 

oportunidade de ter voz no contexto onde exerce seu trabalho. 

Sílvia aponta para o tema trazido por Ailca e se coloca de uma forma 

bastante afirmativa, assumindo sua posição, revelada por sua escolha lexical (eu 

acho que na cantina NÃO deveria ter). Ela demonstra, em seu turno, seu papel 

de sujeito da atividade. Sílvia expõe uma opinião corajosa, pois em sua fala há 

uma crítica, fato que pode ser notado quando ela expressa sua opinião e usa 

inclusive explicitamente um não. 

O GA, como se pode notar nos exemplos apresentados, começa a ser um 

espaço de trabalho colaborativo, onde alguns de seus participantes estão 

integrados e interagindo de forma a buscar ações cujas ideias foram frutos de 

reuniões e discussões. O final da oitava reunião do grupo, conforme vemos no 

exemplo 40, a seguir, mostra como algumas ações são propostas, deliberadas e 

desenvolvidas: 
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EXEMPLO 40 

  

OR - 97 - Elizete - D.Sonia, amanhã a palestra do dia 12 com o médico, a gente 

precisaria assim saber o local, porque amanhã tem festa junina e eu imagino que 

bastante gente vai circular pela festa. 

OR - 98 - Sonia - Boa ideia. A gente fazer um cartaz, Rosana, boa ideia. Rosana 

precisa fazer um cartaz e colocar eu vejo já com a Sílvia agora direito o tema... 

OR - 99 - Régis - Essa ideia é do dia 28 também? Como vamos divulgar? 

OR - 101 – Sonia - Não, no dia 28 eu acho que a gente tem que deixar um pouco mais 

pra frente, Régis, porque... Nunca solto algo que vai acontecer daqui a quinze dias... 

OR - 108 - Régis - Eu queria assim, se for divulgado ... eu digo assim, palestra com o 

senhor Ota eu tenho certeza que muita gente vai estar interessado... 

OR - 109 - Sonia - Por comunicado na agenda e por inscrição e por isso que eu falei 

no começo que alguns vão ser convidados e outros convocados: aqueles pais 

daquelas crianças que a gente percebe que estão, assim, precisando dar uma atenção 

melhor para as crianças. 

OR - 112 - Sílvia - Deixa, eu vou colocar mais uma coisa. Eu tive um contato com a 

rádio Jovem Pan que eles dão palestras sobre drogas nas escolas. Eu preciso do 

consentimento da senhora para estar inscrevendo a escola para o ano que vem. 

OR - 113 - Sonia - Eles já estiveram aqui umas três vezes. Pode inscrever... 

OR - 114 - Sílvia - Eu falei com uma psicóloga que também ligou para mim. Ela me 

passou alguns títulos que ela sugeriu. Eu vou estar passando para a senhora... para 

palestras para os pais, principalmente porque também ela acredita que você tem que 

envolver os pais... 

OR - 117 - Elizete - Entre eu e a Sílvia nós buscamos bastantes palestras e a 

gente vai ver alguma coisa... 

A pesquisadora não abre mão do papel de organizar e de centralizar as 

ações do GA, como vemos no exemplo 40 (Boa ideia, a Rosana precisa fazer 

cartaz, nunca solto algo que vai acontecer daqui a quinze dias, pode

inscrever). Sua atitude, neste momento, parece não ser obstáculo para que as 

ideias dos participantes surjam, mas, por outro lado, eles não esquecem que 

devem estar autorizados por ela para tomar qualquer atitude. Alguns parecem lidar 

com esse fato de forma tranquila e natural, como Sílvia (eu preciso do 

consentimento da senhora). 
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Deve-se destacar que, ao longo do ano, muitas ações foram propostas e 

executadas, dentre elas, palestra com a psicóloga sobre valores, palestra com o 

senhor Ota, palestra da Valorização da Vida com Luis Eduardo, palestra com o 

médico sobre humanização, projeto limpeza e conservação das carteiras pelos 

próprios alunos. Essas ações foram discutidas no GA e desenvolvidas por 

membros participantes. 

O exemplo 40 mostra um momento em que vários participantes estão 

deliberando. Essa deliberação acontece de uma maneira tranquila, sem conflitos. 

As falas mudam de qualidade e de quantidade. Não há falas muito longas. Não há 

o predomínio de uma pessoa ocupando o turno por muito tempo. Essa troca de 

turnos parece apontar para o fato de que o grupo está se responsabilizando por 

projetar e organizar ações que venham, direta ou indiretamente, contribuir para 

que ocorram transformações desejadas nas práticas da escola, em benefício de 

um desenvolvimento melhor dos alunos.  

3.1. Análise – Pelos caminhos da Teoria da Atividade 

A Teoria da Atividade pode oferecer categorias de análise como divisão e 

papéis, regras, comunidade, objeto, que permitem discutir os dados e observar 

como o grupo se constituiu, bem como verificar se promoveu ou não mudanças de 

práticas e transformação. 

Retomando o objetivo do trabalho, que é o de formar um grupo 

congregando membros da comunidade escolar para discutir e promover 

mudanças de práticas, a direção da escola fez um convite para pais, professores, 

funcionários e alunos do ensino médio. O convite tinha como objetivo chamar 

pessoas da comunidade escolar pra fazer parte da atividade Grupo de Apoio. 

Esse GA se constitui numa atividade, porque os seus componentes estão 

envolvidos num contexto em que o trabalho colaborativo, realizado por eles e 

definido pela divisão de papéis e regras, tem como objetivo a construção de um 

objeto, como dito anteriormente, a mudança de práticas. Os participantes do grupo 

são os sujeitos da atividade, a qual se desenvolveu durante oito reuniões, pois 
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seus participantes, através da negociação de papéis e regras, mediados pela 

linguagem, construíram conhecimentos de forma compartilhada.  

O objeto dessa atividade era o de propor ações colaborativas que viessem 

a auxiliar no bom desenvolvimento dos alunos da escola. A comunidade escolar 

relatava problemas de disciplina, de violência e de descumprimento de normas, o 

que vinha prejudicando o aprendizado dos alunos. Esses problemas estavam 

acontecendo mesmo apesar de a escola ter entregado aos alunos as regras de 

convivência no início do ano e de ter discutido os princípios dos quais essas 

regras derivaram.  

O motivo que os sujeitos da atividade tiveram na participação do grupo, 

pelo que pude observar nos dados, correspondeu à necessidade de cada um com 

relação à função que exerce na comunidade escolar. Os coordenadores e 

professores parecem interessados nas ações que venham a lhes auxiliar no 

trabalho com a prática docente, pois percebem que os problemas de violência e 

de indisciplina são entraves para alcançarem seus objetivos pedagógicos. Os pais 

e funcionários demonstram que o que os motiva é encontrar meios de ajudar a 

escola a resolver suas questões, porém no decorrer da atividade, conforme outros 

encontros do grupo se sucedem, alguns deixam transparecer que querem fazer 

parte do grupo por motivos de ordem e de interesse pessoal, como podemos ver 

no exemplo 41, a seguir: 

Exemplo 41 

PR - 4 - Aldete - Dentro disso que eu já...o Christian já vai para seis anos dentro da 

escola, pelo que eu venho acompanhando todos esses anos... então eu acho assim, 

dentro (  ) das coisas que acontecem, das coisas que, às vezes, até mesmo comento 

em casa, problemas que eu tive aqui dentro com ele e com outros alunos, eu acho 

que os pais hoje, do ponto de vista, hoje dos pais, quem educa é a escola e eu não 

concordo com isso; quem educa é pai e mãe. 

TR - 10 - Aldete - Eu acho que vai um pouquinho mais além, porque este ano 

aconteceu um episódio dentro da sala do meu filho e eu acho... fiquei sabendo que 

não foi passado para a coordenação, mas chegou a ponto de dois se agredirem dentro 

da sala de aula e o meu filho foi tentar apaziguar a situação. 
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SE - 52 - Aldete - ... ele chegou em casa, já falou para mim o dia  que ele fez a 

prova. Fui mal na prova de inglês.Eu falei: mas por que? Ele falou: eu não sei o 

que aconteceu. Eu estudei. Você acompanhou. Não acompanhou? Acompanhei, 

falei. Então você está sofrendo por antecipação. Se não, você tirava uma nota 

ruim. Aí ele me liga no dia, na hora do lanche. Mãe. Ó, tirei essa nota. Tá bom 

Christian, vou ligar na coordenação... Gostaria de saber para eu estar vendo 

junto com ele o que está acontecendo para poder melhorar, né?

Observando o exemplo acima, trazendo turnos retirados de reuniões 

diferentes, podemos pensar que o motivo que move Aldete a fazer parte da 

atividade é o seu interesse pessoal, ou seja, são os estudos de seu filho único, 

Christian. O motivo pode dizer respeito a fenômenos completamente diferentes, 

tais como impulsos instintivos, inclinações, bem como apelos biológicos. Também 

a experiência de emoções, de interesses pessoais e de desejos são todos 

considerados motivos.

Ao se reportar, em quase todas as reuniões do GA, às experiências e aos 

problemas que seu filho tem na escola, Aldete deixa aparente o motivo que evoca 

sua ação. 

De acordo com os pressupostos da Teoria da Atividade, o sujeito e o objeto 

são mediados por instrumentos. A linguagem é o instrumento que faz no GA a 

mediação entre os participantes e o objeto a ser compartilhado, como já dito 

anteriormente. 

Para que os papéis sejam negociados, os participantes do grupo partilham 

as regras dessa atividade. Na reunião inicial, as regras foram colocadas quando a 

diretora/pesquisadora explicou o motivo da formação de um Grupo de Apoio na 

escola. Nas reuniões subsequentes, o fato de estarem frente à diretora, uma 

autoridade, pode ter sido determinante para que alguns participantes se sentissem 

menos à vontade para discutir, negociar, ressignificar, estabelecer regras ou 

modificar outras. No entanto, já na segunda reunião vemos uma tentativa de um 

dos participantes em estabelecer uma nova regra na atividade, como pode ser 

visto no recorte abaixo: 
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Exemplo 42 

SR - 8 - Régis - Éh, eu::: no nosso primeiro encontro eu pude ver que temos 

problemas... éh::: um caso muito grande, né, e complicado até para ser resolvido. 

Pensei em alguns e já tenho solução para eles e achei que (conclusão) um pouco 

complicado, né? 

      SR - 9 - Sonia - O que verificou quanto a isso? 

SR- 10 - Régis - É que a gente falou muito sobre vários assuntos. 

SR - 11 - Sonia - Certo 

SR - 12 - Régis - Eu acho melhor a gente focar.... 

SR - 13 - Sonia - Isso. 

SR - 14 - Régis - Aí vamos definir um tema e a gente discute esse tema mais... 

Profundamente... A gente falou muito sobre vários problemas e a gente dispersou 

Régis, que havia se pronunciado muito pouco na primeira reunião, tenta 

colocar como regra da atividade que o Grupo se concentre em uma sugestão por 

vez, para que as ações propostas possam ser efetivamente levadas a 

funcionamento. 

Considerando a importância da Teoria Sócio-Histórico-Cultural nesta 

pesquisa, a comunidade é uma categoria de importância fundamental, uma vez 

que as práticas da escola se constituem na e pela comunidade escolar. 

Nesta pesquisa, a comunidade foi composta por professores, 

coordenadores, funcionários em geral, pais e a diretora/pesquisadora. Havia uma 

ideia inicial que era a de contar também com os alunos, os quais foram 

convidados. Mas, apenas na terceira reunião, compareceram dois, que eram o 

presidente e a vice-presidente do Grêmio da Escola. Ao final dessa reunião, os 

mesmos disseram que gostariam de participar, mas estavam preocupados com os 

vestibulares e que não teriam tempo para acompanhar outras reuniões do grupo. 

A não participação dos alunos aponta para uma cultura, não apenas na escola que 

é contexto deste trabalho, mas também para uma cultura no nosso país: nossos 

alunos não estão acostumados a participar de ações nas escolas com pais, 

coordenadores, professores e diretora. 
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Em geral, a divisão do trabalho na atividade ficou atrelada aos papéis que 

os sujeitos têm na comunidade escolar. Nas primeiras reuniões, os participantes 

mostraram uma posição de subalternidade frente à diretora/pesquisadora, pois é 

ela, de fato e de direito, a pessoa que ocupa um lugar de autoridade na 

comunidade escolar. Entretanto, no decorrer dos encontros do grupo, alguns 

participantes começam a assumir papéis mais simétricos, como vemos no 

exemplo a seguir: 

Exemplo 43 

PR - 2 - Ailca - Eu posso falar? Eu espero que meu filho desenvolva um bom cidadão, 

com princípios, que seja educado também não só na parte educacional, né, de lições, 

enfim, também na parte da educação. 

PR - 60 - Ailca - Dona Sonia, dá licença. Então sobre o patrimônio da escola, gente, 

é um absurdo o que eles fazem! Já colocaram aqueles protetores no pilares. Gente,

eles estão tirando pedaço. Estão riscando tudo!

TR - 2 - Ailca - Como eu tive sempre trabalhando com os pequenos, maiores de seis, 

de oito anos em diante, eu acho assim... que eles têm um comportamento 

diferenciado. Os menores, assim do 6º ano em diante, começam a dar um certo 

trabalho quando a gente fala..... 

QR - 12 - Sonia - Por exemplo, O que eles usam quando colocam apelidos?O que está 

por trás disso? 

OR - 13 - Ailca - A discriminação, discriminação D.Sonia... as crianças pequenininhas 

já começam... Só porque o coleguinha estava de brinquinho na orelha já estava 

chamando ele de... bichinha. 

QI - 22 - Ailca - Às 7 horas da manhã está eles lá tudo sentadinho. A professora 

orientando eles como deve se comportar na sala de aula, porque eles chegam assim, 

gente. Os pequenininhos já chutando carteira, chutando os colegas, bate, morde, 

muito disso. 

SE - 23 - Ailca - Ó, D, Sonia, tem pais que não olham a agenda dos filhos. Seria 

prioridade, essa qualidade de pais dar prioridade aos filhos. Não aparecer para uma 

reunião. Não ver se a criança pequena está doente... é horrível.

OR - 70 - Ailca - Então D.Sonia é sobre o lixo aqui na escola. É demais. É muito lixo. 

Eles comem e deixam tudo em cima das mesas. Eles não sabem jogar no lixo. Isso 

também foi comentado nas reuniões anteriores.
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De acordo com os turnos tomados por Ailca e apresentados no exemplo 43 

acima, podemos observar que, na primeira reunião do GA, Ailca pedia licença 

para falar. Naquele momento, na divisão de trabalho dentro da atividade, ela 

assumiu um papel de quem não sabe se pode falar, se pode participar e que, para 

tal, necessita de permissão. Ela ainda não tem claro que, por princípio, num GA 

todos os participantes devem ter voz, independente de permissão para negociar. 

Colaborar com suas ideias e opiniões é o papel dos participantes no GA. 

A partir da terceira reunião, ela, dentre outros participantes, começa a 

assumir seu papel de sujeito no grupo (eu acho assim), mostrando sua opinião, 

externando seus sentimentos em relação às situações (é horrível, é demais) e 

demonstrando estar envolvida nas ações do GA, quando informa conteúdo de 

outras reuniões (isso também já foi comentado nas reuniões anteriores).

Ailca faz parte de um segmento da escola em que os funcionários são 

menos escolarizados, o que pode explicar sua participação no grupo, de maneira 

cautelosa, a princípio. Talvez ela se sinta insegura e a insegurança faz com que 

ela não tenha clareza de que é membro de um grupo que precisa da participação 

efetiva de todos, para se constituir como tal. 

Lúcia, outra participante do grupo, por sua vez, embora também pertença 

ao mesmo segmento, o de funcionários, tem outro tipo de participação e na 

divisão de trabalho dentro do GA, desde a primeira reunião, assume seu papel: 

participa, opina e sugere. O que a deixa mais à vontade pode ser o seu 

parentesco com a diretora/pesquisadora, sua irmã. Lúcia ocupa um papel de 

destaque no GA, com voz em todas as reuniões, defendendo suas ideias e 

demonstrando assim seu poder na divisão de trabalho da atividade, como se 

observa no exemplo 44, a seguir: 

Exemplo 44 

PR - 30 - Lúcia - Sugestão, não. Olha, eu trabalho há 14 anos na recepção. Gente, 

eu vejo cada barbaridade! É filho chamando mãe daquilo ali, é filho mostrando o 

dedo para a mãe. 
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SR - 48 - Lúcia - Dentro do contexto geral da escola... que eu acredito que a nossa 

preocupação, eu, realmente eu estou dizendo para vocês, porque de pequeno você 

tem como contornar. Desculpe, professoras, eu estou lidando como uma mãe, como 

uma avó. 

QR - 30 - Lúcia - Eu acho que são assim. Eu sinto a necessidade dos pais terem 

muito mais participação com a escola, independente se eles pagam ou não. Então, por 

exemplo, eu acho que é os pais que deveriam estar mais participativos com relação ao 

filho.Você entendeu? 

QI - 51 - Lúcia - Teria que fazer um chamariz. Olha, eu acho que dentro da situação 

atual, muitos pais de hoje, nós vamos esbarrar em problemas. Sandra você é uma 

delas, não tem problemas com suas filhas, mas você trabalha 12 ou 13 horas. Você é 

instrumentista. Como é que você viria? 

OR - 4 - Lúcia - Foi feita uma proposta referente à conscientização dentro da escola 

através do teatro... Eu percebi. Eu acredito. Eu recebi da professora de teatro a 

peça. Se alguém quiser depois ter acesso, eu posso. É só me dar o e-mail e eu 

passo as peças que vão ser feitas. Já foi feita a provação por parte da nossa direção e 

ela está trabalhando na peça. 

Nesse exemplo, podemos observar alguns turnos tomados por Lúcia. Em 

várias reuniões podemos notar que ela assume seu papel na divisão do trabalho

no GA (eu trabalho, eu vejo, eu acredito, eu acho, eu percebi, eu posso, eu 

recebi, eu passo). Ela usa o pronome eu, demonstrando que assume suas ideias 

dentro do grupo. 

Lúcia, em determinado momento, se dirige apenas aos membros do grupo 

que são professores (Desculpe, professoras) para falar sobre sua experiência 

como mãe e avó na educação de crianças. Demonstra também que conhece, mais 

do que outros membros do grupo, os pais dos alunos (Você é uma delas. Você é 

instrumentista). Seu papel dentro da atividade segue um caminho retilíneo, ou 

seja, ela participa bastante em todas as reuniões. Lúcia mostra, através de sua 

fala, que na divisão de papéis na escola, ocupa lugar de autoridade. Depois da 

diretora, que é sua irmã, ela sente que tem um papel de importância hierárquica 

no grupo: é tesoureira da escola e conhece muitos pais pelo nome. Sendo assim, 

ela se sente à vontade para colocar suas ideias e opiniões. Suas participações 

demonstram seu papel, sua posição, como sujeito que tem claro seu poder de agir 
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e propor ações dentro do GA, mesmo que muitas vezes os demais participantes 

pareçam ignorar suas proposições, como vemos no exemplo 45, a seguir: 

Exemplo 45 

PR - 24 - Lúcia - ... vocês não sabem um quinto do que está acontecendo na escola. 

Mas as tias, eu acompanho, coitadas. Eu vejo é criança malcriada. É criança que joga 

papel no chão. Eu acho que a gente deveria fazer uma campanha educacional de 

não jogar lixo no chão, de não responder para os adultos. Eu acho que deveria fazer 

cartazes. Agora, reunião de pais... Ele não vem na reunião.

PR - 25 - Flávia - Nem na trimestral. 

PR - 27 - Ailca - Queria dar uma sugestão. 

3.2. Análise – Algumas conclusões  

Esta seção tem o objetivo de apresentar algumas conclusões após a 

análise dos dados e, para tanto, retomo as perguntas de pesquisa que nortearam 

a pesquisa: 

Nas atividades de um Grupo de Apoio: 

• Que papéis e divisão de trabalho são compartilhados e 

transformados? 

• Que conhecimentos são construídos, partilhados e 

transformados? 
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 A análise das interações dos participantes do GA mostrou que no decorrer 

das reuniões houve uma pequena mudança nos papéis que os sujeitos foram 

assumindo. 

 A princípio, alguns participantes ficaram calados, observando e ouvindo. É 

o que nos mostra a baixa incidência de tomada de turnos por parte deles.  

Entretanto, no decorrer dos trabalhos do GA, os participantes foram se 

posicionando mais, sempre respeitando as regras de alternância, sem 

transgressões, como interrupções. Observamos também que as participações, 

reveladas na troca de turnos, evidenciam que, em sua maioria, foram concedidas 

pela diretora/pesquisadora, que ocupou a função de distribuidora oficial dos 

turnos. Esse padrão repetiu-se em todas as reuniões e nos faz concluir que 

apesar de se sentirem autorizados a participar mais, os papéis e a divisão de 

trabalho foram pouco transformados. Lembramos então que, na perspectiva da 

TASHC, a transformação das práticas está atrelada à questão da historicidade, ou 

seja, ao longo de grandes períodos nos quais as contradições vão impulsionando 

tal movimento.  

 Os dados analisados mostraram também que conhecimentos foram 

construídos ao longo dos encontros do GA, na perspectiva da Teoria da Atividade 

Sócio-Histórico-Cultural, que foi o grande referencial teórico e metodológico 

utilizado neste trabalho de pesquisa. 

 Alguns participantes, como pudemos ver nos dados, estavam concentrados, 

a princípio, em suas necessidades e em seus motivos particulares. Enquanto não 

entenderam o motivo da atividade GA, e que esse motivo deveria ser 

compartilhado por todos, não obstante expectativas e desejos individuais, esse 

participantes não construíram novos conhecimentos referentes aos papéis que 

poderiam assumir, a maneira como poderiam partilhar as diferentes ações que 

comporiam as atividades do grupo. Assim, podemos dizer que foram tímidas as 

transformações e o deslocamento do objeto. Houve alterações, mas foram 

pequenas, e tal conclusão mostra não somente a dificuldade de transformação 

como também que é necessário pensar em novos caminhos que levem às 

mudanças desejadas.  
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 Acreditamos, portanto, que a análise dos dados possibilitou, desta forma, 

que fossem respondidas as perguntas de pesquisa que embasaram esta tese. 
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Considerações Finais 

Dentre as considerações que faço após a conclusão deste trabalho, volto a 

me referir à epígrafe com a qual iniciei a introdução da Tese. Entendo que os 

educadores não podem se acomodar em práticas que consideram seguras, 

escondendo com isso a insegurança, o medo ou mesmo o conformismo.  

Essa ideia, a de mudança e transformações nas práticas educacionais, já 

existia no meu trabalho de Mestrado (Pinheiro, 2004), no qual falo da minha 

preocupação com a violência intra e extramuros escolares e sobre a 

responsabilidade que os educadores têm na construção de objetos partilhados 

com seus alunos, que visem principalmente à construção da não-violência. 

A dissertação de Mestrado foi uma plataforma que sustentou outras ideias, 

dentre elas, a principal, que deu origem a esta pesquisa: a necessidade de 

partilhar, com outros sujeitos da comunidade escolar, a construção de 

conhecimentos em busca de transformação e mudança nas práticas escolares. 

Esta pesquisa tem importância para o ILCAE, grupo de pesquisa do qual 

faço parte, cujos objetivos primordiais são promover espaços de discussão, 

produzir e divulgar conhecimentos na área da Linguística Aplicada, tendo como 

cenário as atividades desenvolvidas em contextos educacionais cujo foco é a 

inclusão de todos os participantes pela perspectiva da linguagem. 

Analisar os dados tendo a Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural 

(TASHC) como teoria e método amplia os espaços de dialogicidade entre os 

membros da comunidade escolar, uma vez que suas vozes já não existem 

individualmente, mas foram transformadas na atividade coletiva. Outro aspecto 

que considerei positivo, é que a TASHC possibilita ao pesquisador focalizar como 

unidade de análise ora as operações, ora as ações dos sujeitos, ora a própria 

atividade pelo viés da linguagem, de tal modo que as transformações e 

deslocamento do objeto possam ser observados. 
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Assim, o Grupo de Apoio e os instrumentos de análise, a partir da TASHC, 

da D-Analysis e da interação segundo Kerbrat-Orecchioni, articulam-se de forma 

harmoniosa, porque é na linguagem, instrumento de mediação entre os sujeitos e 

entre o sujeito e o objeto, que esses referenciais se ancoram para explicar a 

formação da consciência, a qualidade das interações, a criação de conhecimentos 

e as transformações das práticas. 

A articulação desses modelos e referenciais num trabalho de pesquisa, pelo 

viés da linguagem é uma contribuição para a Linguística Aplicada bem como para 

a Linguagem e Educação que é a linha de pesquisa na qual me insiro e que 

pertence ao programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL). 

Este trabalho de doutorado teve impactos na professora de inglês, na 

pesquisadora de Linguística Aplicada, na diretora e na mãe da família Pinheiro.    

 Para começar, a partir de minha entrada no doutorado, senti a necessidade 

de escrever sobre educação, mais precisamente sobre minha experiência como 

educadora, sobre minha prática em sala de aula e fora dela. 

Em conversas com pessoas da comunidade, falei da minha vontade de 

escrever e também do desejo de que meus textos pudessem chegar a uma 

grande quantidade de pessoas.  

Fui convidada para escrever quinzenalmente no jornal da região29, fato que 

acontece há quase quatro anos. As mesmas crônicas publicadas no Jornal 

também fazem parte de uma coluna no site da escola em que trabalho, sob o 

título: “Fala Diretora”. 

Quase sempre recebo comentários dos textos não só via Internet, mas 

também pessoalmente ou pelas agendas dos alunos. Esses textos se 

transformaram em motivo para reflexões sobre assuntos de educação em geral. 

Futuramente, eles serão compilados em tópicos específicos e publicados em livro. 

Durante as reuniões do GA, percebi que seus membros apostam nos 

eventos que a escola pode organizar para tratar de assuntos do interesse da 

comunidade escolar, porque também servem para a aproximação e participação 

das famílias. Por esse motivo, o GA constituído na Escola Pinheiro conseguiu 

                                               
29 Jornal Gazeta da Região Sul- www.gazetadaregiao.com.br 
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realizar algumas ações que foram traçadas, planejadas, organizadas e 

concretizadas pelos seus participantes. Dentre as ações organizadas pelo GA 

podemos citar: 

� Palestras com médicos e psicólogos cujo tema era disciplina, 

violência e valorização da vida; 

� Fórum de Educação sobre o tema: Violência e Bullying na escola; 

� Palestra com a família OTA cujo tema principal refere-se aos valores 

da família; 

� Palestra “Valorização da Vida” com José Eduardo, cadeirante; 

� Projeto de limpeza e manutenção das carteiras pelos alunos; 

� Visitas a orfanatos e asilos para doações e leitura de histórias. 

Esta pesquisa evidenciou, para mim, algo que sentia nas minhas atividades 

como diretora mantenedora. Percebia o quanto era respeitada na escola e por 

vezes me perguntava se todos se sentiam autorizados a trabalhar comigo e não 

apenas para mim. A pesquisa apontou, então, o quanto é difícil para eles – e 

mesmo para mim – realmente promover mudanças e assumir responsabilidade 

ante os problemas da escola de forma partilhada e colaborativa.    

Minha presença no GA deixou-me a impressão de que os presentes, em 

sua maioria, frente à autoridade máxima da comunidade escolar, podem ter 

sentido um certo constrangimento. Se eu tivesse que começar, hoje, este trabalho 

de pesquisa, gostaria de discutir como seriam os papéis, a divisão do trabalho e 

os conhecimentos partilhados num Grupo de Apoio dentro de uma escola sem a 

presença de pessoas que possuem autoridade que lhes é conferida por ocuparem 

cargos de direção e coordenação pedagógica. Eu pensaria em convidar apenas 

professores, pais, funcionários e alunos para a participação nesse Grupo de 

Apoio. Os dados seriam gravados sem a minha presença. Talvez os resultados 

apontados na análise fossem diferentes. 

A cultura escolar no nosso país não tem apresentado um viés democrático 

de fato e de direito, porque os pais quando são chamados à escola, na maioria 
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das vezes, é apenas para tomar ciência de notas dos filhos ou de comportamento 

inadequado por parte deles. Não estão acostumados a serem ouvidos. Estão 

habituados a ouvir. O mesmo acontece com os professores, que não se sentem à 

vontade para realmente discutir os problemas encontrados. Por outro lado, há 

queixas por parte dos educadores em relação à ausência dos pais. Mas, enquanto 

não mudar a cultura de resultados, pela qual os pais apenas vão à escola para 

tomar ciência das notas dos seus filhos, haverá de um lado, professores culpando 

os pais por negligência; e, de outro lado, os pais acusando os professores de não 

os convocarem a não ser para falar desse assunto. 

A ideia de que apenas os resultados, as notas, são importantes para as 

famílias faz com que muitas vezes tanto pais como educadores fiquem em lados 

opostos, ao invés de buscarem entendimento.  

Essa parece ser uma visão de que a educação é um produto. Esse 

pensamento circula entre nós fazendo com que nos sintamos peças de um 

sistema neoliberal pelo qual somos movidos num tabuleiro a bel-prazer pelos 

objetivos de quem joga o jogo. 

Em algumas reuniões do GA, o embate família-educadores foi um tema 

bastante recorrente, sendo que, principalmente na escola particular que é o 

contexto de pesquisa deste trabalho, alguns presentes disseram que há o 

pensamento de que já que pagam mensalidades, a responsabilidade pela 

educação dos alunos é responsabilidade do colégio. Isso me faz pensar, 

novamente, sobre a tão discutida questão da educação como mercadoria. Os pais 

parecem ver a educação como algo que se compra, que está pronta na prateleira 

e, dessa forma, eles assumem o papel de consumidores. Essa é a base da 

postura também do aluno que ameaça o professor e lhe diz que ele é seu 

empregado. Essa é uma simplificação e uma distorção do que realmente deve ser 

o foco da discussão. A escola não deve ser uma instituição de repressão, que dita 

regras com as quais todos devem se conformar. Também não é uma instituição 

que se submete à vontade do freguês, agindo assim na direção da satisfação dos 

interesses e desejos individuais.  
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Esse parece ser nosso grande desafio. Qual é o modelo de educação que 

queremos construir para nossos filhos e para nossos alunos? Que papéis 

devemos desempenhar neste processo? Quais serão nossas responsabilidades e 

como trabalhar com elas de forma colaborativa e partilhada para realmente 

formarmos nossos filhos, os cidadãos de nosso contexto?  
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Anexo 1

 
 
Convite – Primeira reunião do Grupo de Apoio 

Senhores pais, professores, alunos do ensino médio e demais funcionários da 
Escola Pinheiro, 

Objetivando oferecer um ensino cada vez mais de acordo com os anseios 
de nossa comunidade escolar, convido a todos para uma reunião no dia 
11/05/2007, com início às 19:00 na Biblioteca da Escola Pinheiro. Trataremos de 
assuntos que serão do interesse de todos, mas principalmente daqueles que 
dizem respeito a melhorar ainda mais o ensino na nossa escola. Favor manifestar 
interesse em participar da reunião até 06/05/2007. Conto com a presença de 
todos. 
D.Sonia        03/05/2007 
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Anexo 2 
 

Email de um dos participantes para a diretora/pesquisadora 
 
Bom dia, 
D. Sonia: 
  
A mãe do Erick, aluno do Pré B, Sra. Katia Korroch, esteve conversando comigo no 
último evento da escola (Dia das Crianças) referente as reuniões e ações do Grupo 
de Apoio. Ela ficou muito interessada e perguntou-me como poderia fazer 
para participar do grupo. 
  
Eu acredito que ela trará boas idéias e ajudará nas ações. Ela trabalha na 
Petrobrás e também dá aulas em universidade(s). Sempre à encontro nos eventos 
e reuniões de pais. Prioriza o filho. 
  
Se a Sra. me autorizar à convidarei para ir na próxima reunião. 
  
Quando puder envie pela minha filha Sara, Pré A, o material entregue ao grupo no 
último encontro. 
  
Abraço, 
  
Edilma 
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Anexo 3 

Comunicado e convite para palestra. Ação do GA 
 
 
 
Senhores Pais 
 
   Convidamos os senhores pais para assistirem a palestra “Viver Bem com o que se tem” 
ministrada pelo Dr. Wellington de Queiroz (Dr. Ton), médico que decursa sobre HUMANIZAÇÂO – 
comprometimento social – importância da alimentação saudável – respeito ao ser humano – 
inteligência emocional e como lidar com as diferencias. 
   Dia 12/06   Horário: 19:00 
   Local: Anfiteatro da Escola Pinheiro 
   Faça a sua inscrição gratuita pelo telefone 5662 9604 com Rosana ou via agenda na 
coordenação. 
   Participe! 
     A direção 
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Anexo 4 
 
 
 
Email de um dos participantes do GA-  
 
Data: 25/08/2009 10:31:32 
Para: Sonia Pinheiro
Assunto: Grupo de Apoio 
  

Bom dia, D.Sonia:
  
Infelizmente não poderei mais participar das reuniões do Grupo de Apoio. Fui aprovada no 
concurso da ETEC e estou dando aulas à noite, todos os dias. Uma alegria muito grande 
para mim! 
  
Agradeço imensamente a oportunidade que me proporcionou em participar dessas reuniões. 
É muito gratificante para uma mãe saber o quanto a Diretora se preocupa em fazer o bem, 
trabalhando e buscando alternativas para os problemas cotidianos. 
  
Obrigada ainda por ter acendido essa chama em mim. Ser uma docente é participar 
ativamente desse universo. 
  
Um forte abraço.
  
Edilma Pedrosa
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Anexo 5 

 Uma das ações que a Escola Pinheiro passou a desenvolver após a formação do GA: 

 
 

Queridos alunos e senhores pais, 
     Agradecemos as doações dos alimentos. Com 
certeza, essas doações farão a diferença na vida 

de muitas pessoas! 
     Para entregarmos tudo o que foi arrecadado à Cruz 
Vermelha, na Av. Moreira Guimarães, 699, em nome da nossa 
Escola, sorteamos os 7os anos da tarde. 
     Os alunos que desejarem participar da doação devem 

comparecer à escola no dia 22/02 (segunda-feira) às 8h. O 
retorno acontecerá por volta das 11h30. A participação não é 
obrigatória. 
      Para isso, os interessados em participar deverão vir 
uniformizados e levar lanche, além de apresentarem a 
autorização abaixo assinada por um responsável. 
     Desde já, agradecemos a participação e o envolvimento em 
nossa campanha. 
     Atenciosamente, 

A coordenação (18/02/2010) 
....................................................................................................................... 

AUTORIZAÇÃO 
Autorizo o(a) aluno(a) __________________________ 
do 7º ano _______ a participar da doação dos alimentos à Cruz 

Vermelha. 
 

Ass. do responsável ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



���������	
������	
����������������

�%�&'(�
176

Anexo 6 

Palestra organizada pelo GA em 2010 

PALESTRA 
Prevenção de acidentes na 

Infância 
Senhores pais, 

     No dia 04/03 (quinta-feira), das 19h às 21h, haverá uma 

palestra sobre prevenção de acidentes na infância para pais 
e educadores. 

    A palestra será ministrada por 
Viviane Nascimento, responsável pelo 

departamento sócio-ambiental do 

Hospital Nossa Senhora de Lourdes. 

    Contamos com sua presença! 

A coordenação (24/03/2010) 
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Anexo 7ª 

Reativação do projeto Proerd pelo GA
 

 
 

 

PROERD 
Senhores pais, 
     Neste ano letivo, reativaremos 

o programa PROERD em nossa escola, que 
consiste em um curso ministrado por policiais 
militares a respeito do uso de drogas. 
    O programa destina-se aos alunos do 5º ano 
e possui uma abordagem leve, de acordo com a 
faixa etária, enfocando o reconhecimento do 
perigo do uso de drogas para a saúde e para a 
vida social. 
    O início do curso será na primeira semana 

de março. A duração será de 3 meses, sendo 
finalizado em maio, com a formatura. Os 
policiais responsáveis serão Silva e Raquel. 
    Para a formatura, os alunos deverão 
adquirir uma camiseta. Maiores informações 
seguirão posteriormente. 
    No dia 05/03 (sexta-feira), os policiais 

farão uma palestra para os pais do 5º ano 
explicando o conteúdo do curso, apresentando 
a apostila e aprofundando o tema para maior 
compreensão das famílias. 
 
 
 
 

 
     Contamos com a participação de todos! 

A coordenação (24/02/2010) 
 

 

  
 
 
 
 

Reunião sobre o PROERD 
Data: 05/03 (sexta-feira) 
Horário: 19h às 20h30 
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ANEXO 8 
 

Palestra organizada pelo GA 
 
 
 
 
Senhores Pais 
 
   Sábado, dia 28/06, às 10:00, no anfiteatro Ataliba Guimarães Pinheiro, a Escola Pinheiro tem a 
satisfação de trazer uma palestra com o Sr. Ota, conhecido pelo drama que passou quando da 
morte de seu filho, o que o levou a ministrar para todos os pais a necessidade de acompanhar 
com carinho e atenção a vida de seus filhos. 
   Sr. Ota hoje tem uma Ong que se incumbe de auxiliar outros pais que perderam filhos de forma 
trágica. A vinda dele aqui é um incentivo para que as pessoas valorizem a dádiva de conviver com 
filhos fortes e saudáveis.  
   Faça a sua inscrição gratuita pelo telefone 5662 9604 com Rosana ou via agenda de seus filhos 
encaminhada à coordenação até 27/06. Vagas limitadas. 
   Participe. 
 

  
 
         A direção 
 
 
 
 
 



Primeira Reunião 
 
 
- Objetivos desta primeira reunião de 25/08/2007 
-Convidar alguns membros da comunidade escolar, pais, professores, coordenadores e funcionários    
para fazer parte do grupo de apoio; 
-Falar sobre  grupo de apoio na escola  e  seus objetivos.  
 
1. Sônia: Então, éh::: eu quero primeiro agradecer a presença de vocês que são pais e avós de 

alunos da escola. Nós  convidamos mais pessoas mas a gente sabe que todos vocês têm uma 

vida corrida, às vezes alguns não... alguns ainda irão chegar ou outros até éh::: talvez  não 

poderão comparecer. O nosso objetivo é da gente...fazer um primeiro encontro com vistas a 

montar, criar um grupo de apoio na escola. Esse grupo de apoio já funciona em alguns outros 

países, tem um livro que estou lendo, já funciona numa cidade na Espanha e funciona bem que 

nós  educadores éh::: estamos achando uma série  de dificuldades em poder resolver os 

problemas da escola sozinhos. A gente criando esse grupo de apoio, eu acredito que nós vamos 

ter mais força porque serão mais pessoas a pensar em coisas que a gente pode fazer pra  

melhorar a nossa escola.  Já algum tempo a escola vem procurando se modernizar, aprender 

com outras escolas, com outros educadores, com livros, então, uma das coisas que a gente fez já  

foi o Manual Acadêmico que é uma novidade. Eu acredito que nenhuma escola da região tem 

um manual no qual vocês tenham: os objetivos da escola, os objetivos da... das series, os 

conteúdos, a proposta que a escola tem, né? E hoje aqui a nossa idéia é de /tar conversando, vou 

/tar ouvindo vocês, dizendo que vão fazer parte nesse grupo  também, professores que queiram 

participar e funcionários da escola a principio, né? éh::: eu gostaria de perguntar, por exemplo, 

o que que vocês esperam da escola. Se algum de vocês gostaria de...de falar o que que vocês 

esperam da Escola Pinheiro.  

((silencio de 11 segundos)) 

2. AILCA :  Eu posso fala... eu espero da Escola Pinheiro que cada dia meu filho desenvolva um 

bom cidadão, né? com princípios que seja educado também não só na parte educacional, né? de 

lições enfim, também na parte de educação, né? mais pra me auxiliar na educação em casa, 

porque eu acho que o pai e a mãe têm um papel fundamental de auxiliar em casa. E eu espero 

que ele se desenvolva muito bem nessa escola, porque ele já 'e desde bebê  nessa escola e eu 

acredito que ele tá...progredindo cada vez mais. E eu acho que é isso que eu espero do estudo 

dele. 

3. Sônia: Então, esse grupo de apoio ele pode me ajudá  porque... vocês  podem devem imaginá  

que com dois mil alunos, mais de dois mil alunos, mais de dois mil alunos eu tenho muitos 



problemas. Um dos problemas que mais me preocupa são os problema de disciplina, por quê? 

Existem alguns (conflitos) que os pais dão algumas regras em casa, em cada família é diferente. 

Na casa da dona Elisabeth é uma regra, na casa da  Luciana é outra, na casa da Amanda é outra 

e aqui as regras precisam ser...mais ou menos....iguais... as regras da escola. Éh::: eu tenho tido 

muito problema de disciplina...éh::: a gente fala "muitos problemas," mas como eu conheço 

todas as escolas são até  pouco...eu tenho fama de ser uma diretora dura...durona né? 

briguenta....(um pouco)  briga com as crianças, (um pouco) briga com os pais. Isso é uma coisa 

que eu vou manter, assim, eu acho que a gente precisa manter as crianças num padrão de 

disciplina , éh::: e entender a disciplina como uma organização para que eles aprendam, não 

aquela disciplina de cinqüenta anos atras, a gente também precisa se modernizar, mas a 

disciplina ãh:: do respeito, né? E eu acho que /cês podem ajudar bastante...como que a gente 

pode resolver determinadas situações que acontecem na escola, esse grupo vai se reunir pra isso 

também 

4. ALDETE: Dentro disso que eu já...o Christian já vai pra  seis anos dentro da::: da escola, pelo 

que eu venho acompanhando todos esses anos... então eu acho assim, dentro ( ) das coisas que 

acontecem, das coisas que, as vezes, até mesmo comento em casa  em casa, problemas que eu 

tive aqui dentro  com  ele e com outros alunos, eu acho que os pais hoje, do ponto de vista, hoje, 

dos pais  que educa é a escola e eu  não concordo com isso; quem educa é pai e mãe. A escola 

vem acrescentar a educação que você da em casa:...eu acredito nesse ponto. E acho que hoje, tá 

muito assim, os pais têm todos os problemas deles e os filhos fica muito...a vontade.                                                   

5.  JOSÉ SARGENTO:    Boa noite pra todos. 

6. ALDETE: Então têm como, de repente, eles /tarem acompanhando: Olha, aconteceu isso. As 

vezes os pais não sabem que aconteceu determinada coisa dentro da escola, a falta de respeito 

com um amigo, um amigo não respeitar o outro, cê entendeu? isso acontece muito. O Christian, 

graças a Deus, ele já tá tendo o discernimento de selecionar as amizades dele porque ele vê que: 

" Mãe, posso trazer tal amigo  pra casa? Pode". Aí,  mãe vou (terminar). Se é um amigo que da 

pra continuar, bem, senão simplesmente tem que cortar o relacionamento porque, hoje, da 

mesma forma. Porque  eu já sugeri no ano passado e eu acho que eu já tinha sugerido já  esse 

ano, é que a escola fizesse uma palestra  pais e professores, um dos nomes que eu gosto, que eu 

conheço e que acompanho é o (Gabriel Charlita)  Ele tem uma forma, assim, de passar,   uma 

boa educação  uma coisa bem simples e que você vai entender até que ponto você vai auxiliar o 

seu filho dentro de casa e até que ponto é ocupação da escola. E/ eu, pelo menos, em disciplina  

vejo dessa forma. 

7. Sônia: Alguém quer acrescentar alguma coisa? 



8. ZÉ MARIA : Eu acho que...com  relação a educação dos filhos.... nós  eu...particularmente nós 

dois, nós temos,  uma certa dificuldade, as vezes, em saber se nós estamos agindo corretamente 

ou...ou não, né? Nós tentamos fazer o melhor possível, mas só que existe hoje uma diferença 

muito grande da educação... (como já ela mencionou) com a educação do passado que eu recebi 

e que muitos aqui receberam, né? então hoje existe uma aproximação maior  dos pais e dos 

filhos. Eu brinco com meu filho, eu, eu, eu, éh, vamos dizer assim, éh:: o que eu faço com ele 

eu permito que ele faça  comigo também, né? Então, éh:::  nunca um pai, éh::: na nossa geração 

mais passada  ia  permitir, éh:::  por exemplo, brincadeiras, certas brincadeiras que nós 

permitimos hoje. Então, eu acho que nós temos  que entender isso, né? A::: a partir do momento 

que nós queremos nos aproximar, nós temos que ter também  a mente aberta para receber, de 

certa forma, o que se apresenta a nós, né? porque a, a, a,  intimidade que nós queremos ter com 

eles, só a partir do momento que nós permitimos também que eles cheguem até nós, né? Então, 

talvez, éh, éh, tanto a escola quanto os pais têm que ter sintonia nesse pensamento, né? porque, 

de repente, se nós pensarmos, assim, no caso que a escola não pensa ou a escola pensa de outra 

forma, eu acho que nós temos que expor isso pra, pra haver uma sintonia, né? de pensamento, 

né?  

9. LÚCIA:  Eu acho também, eu acho que, no geral, os pais, eles estão meio perdido com relação 

a educação. Eu acho que a educação que eu tive é diferente, de você  respeitar o seu semelhante, 

o mais velho. Hoje em dia você é mais velho e fala com o mais novo e não tem respeito. Eu 

acho que  esse parâmetro, tá,   tá meio perdido (esse negocio de limites)....não tem limites. 

10. ADRIANA: Não tem limites. 

11.  FERNANDO : O problema é o seguinte, que nós mesmos deixamos  acontecer isso. Nós  

estamos criando os filhos como se eles fossem os nossos irmãos.  

12. RENATA : Hunrrum. Não tem mais esse negocio de senhor. 

13. FERNANDO: Senhor. 

14. EDILMA:... eles não chamam mais a gente levanta a cabeça e me chama de "você."  

15. FERNANDO: ... é que a maioria, é que a gente trata como se fossem nossos irmãos....muito 

parecidos... 

16. ADRIANA: Muitos porque trabalham  demais. 

17. FERNANDO:  Eu acho que a razão é a seguinte, a gente , eu acho que a gente se sente 

culpados porque trabalha muito e não tem muito tempo pra tomar conta deles. Eu, as vezes, só 

no final de semana.  /Que nem eu viajo muito. Eu viajo de cada quinze dias eu tô  fora e fico, 

Às vezes, uma  semana só em casa. Então a gente se sente meio culpado por não 

tá...acompanha/, a gente acompanha . 



18. José Sargento: Mas, aproximar, em todo o caso eu digo o seguinte, essa aproximação ai que eu 

fico meio na duvida...  

19. FERNANDO: Então,  

20. José Sargento :.essa aproximação será que ela vai ser, éh, prejudicial ou não pra nos no futuro, 

né?. Nós só vamos saber disso daqui ha  dez anos ( )                                                                                            

21. FERNANDO:  Hoje em dia esta tão rápida a coisa que.... 

22. Zé Carlos: essa educação que nós estamos oferecendo pra eles, né?  

23. SANDRA: E/ e/ eu acho que daí depende também de como é o limite que você dá.  Você dar a 

liberdade pra criança é uma coisa, só que as minhas brincam  e tem a hora do respeito. Se elas 

tão falando comigo sobre qualquer coisa da escola elas estão falando com a mãe.  Se elas levam 

as amigas pra casa vamos brincá,  vamu sentá,  maquiá , vamos todas pro computador, aí eu 

deixo brincá . Mas vai fazer a lição é a mãe que tá dando, vai comer?  é hora de almoço?  é a 

mãe, vai a escola...a professora está...ensinado. Não tem essa de chegá de::: Ai, a professora 

de... não! tem que sentar e conversar, se tiver problema com a professora, converse com ela. 

Não tem isso, não tem essa de atropelá. 

24.  Lúcia: Mas o que tá acontecendo muito esse ano, éh,  de uns tempos pra cá ... eu não tenho 

contato muito com crianças, eu tô perdendo um pouco de contato, cê  sabe por quê? Porque eu 

tenho medo de conversar com alguma criança...ou de chamar a atenção...por quê?  Quando você 

chama a atenção  a criança vira e fala assim...assim...pra você:  "Olha, que eu vou falá isso pra 

minha mãe, hein!" Olha, que eu vou falá  isso pra minha mãe, hein! Agora, qual que é o papel 

da escola? Qual seria o papel da escola nesse caso, gente? E quem esta convivendo hoje com 

uma criança, gente, vocês não sabem (um quinto) o que isso está  presente na escola. Mas as 

tias que eu acompanho, coitadas, eu vejo; é  criança mal criada, é criança que joga papel no 

chão. Eu  acho que a gente deveria, (ter certos princípios) de  se fazer uma campanha 

educacional de não jogar lixo no chão, de não responder pra adultos. Eu acho que deveria se, 

ãh, ãh, ãh,  se fazer cartazes. Agora, reunião com os pais...pra que um pai venha na reunião...Ele 

não vem nem na reunião ( ). 

25. FLÁVIA: Nem na trimestral. 

26.  Lúcia: Nem... aliás ele só vem na escola, gente, eu tenho observado nesses quatorze anos de 

Escola Pinheiros...só  pra re-cla-má, infelizmente. Ele não vem aqui para, olha, vem aqui pra  dá 

uma idéia...  

27. AILCA: ...dar uma sugestão... 

28. Lúcia: ...sugestão, não. 

29. AILCA: ..uma idéia... 



30.  Lúcia: Sugestão, não! Olha, eu trabalho há quatorze anos na recepção...gente, eu vejo 

cada...barbaridade.... é filho chamando a mãe daquilo ali, é filho mostrando o dedo pra mãe... ai 

/cê sabe o que eu fico  falando? Quem somos nos da escola pra conseguir educar aquilo menino. 

Se você vai dar pra ele  o (alimento), ele já chega falando em casa...pra, pra, pra 

...((recepcionista movimenta os braços repetidamente)) //cê entendeu? /cabou! Então, eu  ( )  é  

isso. 

31. Sônia: Então, aí  eu acho que.... quem é  educador por principio tem a esperança...  

32. ADRIANA: Com certeza. 

33. Sônia:...de poder fazer alguma coisa porque senão não existiria a escola...a profissão educador, 

né?  Então eu acho que, assim,  /tá difícil, éh::: nós poderemos até ser pioneiros porque que a 

gente pode tá fazendo alguma coisa que seja um pontapé inicial para acontecer em todas as 

escolas, né? Então, tá  difícil,  as crianças estão sem limites, as crianças não tão respeitando o 

que que a gente pode fazer? E reunião com os pais? é palestras com as crianças? é mudar o 

curriculum da escola, é incluir alguma coisa no curriculum da  escola que trabalhe com esses ( ) 

que  não estão sendo  trabalhados. Então, esse grupo ele vai te que... noos vamos ter, nos vamos 

ter que pensá. Quem gosta da coisa da coisa vai ficá ,  e vai trabalhá , e vai conversá e nós 

vamos ver o que a gente pode fazê. Todos os dias eu tenho casos éh::: assim que eu tomo 

decisões e eu sempre falo pras...pras meninas:" Quando você toma decisões, nem sempre você 

toma decisões acertadas,  você toma decisões na hora."  Na semana passada quatro meninos 

estavam jogando sinuca  com o uniforme da escola, num bar  da região, se embebedaram e 

entraram aqui na escola, alguns do segundo e terceiro ano do Ensino Médio. Quando eu fui 

conversar com eles, eu disse que eles estavam suspensos por freqüentar a escola fora do horário, 

porque eles vieram fazer um treinamento, eles queriam depois fazer um treinamento depois que 

estavam embriagados e eu falei que eles estavam suspensos pro treinamento. Ate o final do ano 

eles não iam mais ( ) porque eu não poderia garantir e deixar os meninos virem pra a escola 

embriagados. Bem, isso foi, acho que na quarta feira, na sexta-feira veio o ( ) falar comigo, 

como se ele não tivesse feito nada, ele veio me dizer se eu não poderia repensar. Educadamente 

com as mãos pra trás e de cabeça baixa.  Eu falei que eu ia pensar. Hoje eles já vieram de mala 

e cuia: com a roupa pronta e já estão lá na quadra. E a mãe já /tava me ligando pra saber qual 

que era a minha decisão, quer dizer, eu não tive nenhum apoio da parte do pai e da mãe. Porque, 

na minha opinião, se eu fosse a mãe dos meninos eu poderia, eles são gêmeos, dois deles, eu 

poderia ver meus filhos chorando todos os dias: A diretora falou que /cê não vai mais freqüentar 

a escola depois desse horário, não vai mais freqüentar. Então agora eu senti uma pressão da 

família preu voltar atrás  da minha decisão. Falei pra eles que eu vou digitar uma carta falando o 



horário do treino e eles só vão poder entrar ou sair naquele horário e assinado pelo pai e pela 

mãe. Mas isso não vai resolver o problema. Isso não vai resolver o problema. Agora, com um 

problema desse aqui eu vou trazer pro Grupo de Apoio, porque eu não quero mais resolver isso 

sozinha....eu quero trazer para o Grupo....Como que nós vamos resolver problema de 

alcoolismo na escola? Problema das crianças teimarem em freqüentar barzinho e  mãe que ligá 

pra mim: "Eu autorizo meu filho a comprar lá. Eu autorizo meu filho ir lá."  Eu entrei no 

segundo e  falei que eles estão com o  uniforme fora da escola não pode permitir que um 

traficante não assedie , que eles não tomem uma  bala perdida. A menina do segundo ano falou 

pra mim: "E se eu me trocar no banheiro e tiver sem uniforme? Eu /tava segurando a chave do 

elevador, eu joguei a chave pra cima umas quatro, cinco vezes pra não responder nada. Porque 

quando se voltam, voltam-se contra a gente. Então são essas questões e outras que eu quero 

conversar com  vocês: a segurança dos seus filhos, como garantir que eles tenham um preparo 

para enfrentar a sociedade depois que eles saírem da escola como cidadãos e eu vou precisar da 

ajuda de vocês porque as coisas estão ficando pesadas (pra mim só).  

34. ADRIANA: Viu dona Sônia, dá licença, sobre aqueles alunos lá, que se embriagara, o que eles 

comentaram comigo foi: " minha mãe não falou nada, a minha mãe só falou  assim que  agora 

tinha um horário pra chegar em casa. Eles não falaram nada comigo, ninguém tomou atitude 

nenhuma em casa." 

35. EDILMA:  E esse que é o problema, eles não tem punição.  

36. FLÁVIA: 'E isso que tá o problema, dona Sônia. Quer dizer... 

37. ADRIANA: Aí que tá. 

38. FLÁVIA: não fala nada. 

39. ADRIANA: Não fala nada, deixa por isso e aí o que vai acontecer? Lá na frente vai ( ), né? lá 

na frente vai ver o que que vai....esperar ela.  O que eu fico muito, assim, pensando, refletindo, 

né? essa questão, que até a dona Sônia falô  que esse    é um momento muito importante, um 

grande passo que a escola tá dando, né? éh:: a escola ela é  composta não só por uma (alunos e) 

direção, eu acredito muito nisso, e pela coordenação, mas pela presença dos pais...S abe? a 

ajuda de vocês, o olhar de vocês pais só faz com que a gente...constroi, né? que a gente caminhe 

pra frente. Porque eu vou fala com uma mãe....eu tenho meus filhos na Escola Pinheiro porque 

na minha visão enquanto mãe é uma das melhores escolas......então eu tô  numa expectativa 

muito grande aqui. Então toda a vez que a Vitoria chega em casa e eu pergunto: "Minha filha, 

como foi seu dia?" E ela me fala com toda satisfação, nossa! pra mim já é um presente. Eu já 

encaro desta forma, né? Então, éh::: essa nossa reunião é importantíssima , né? éh::: construtiva 

e o que eu fico, assim, refletindo é uma questão  familiar mesmo. Gente, cadê o temor ao pai, a 



questão da fé ,temor `a Deus, né? isso a família tá perdendo. Não importa a religião que você 

freqüente o importante que você freqüente uma religião desde que ela seja para o bem. Então, 

uma coisa que falta, que eu acho, enquanto  professora tô  falando, que trabalha com ( ) na 

Escola...Pinheiro, éh::: cadê a questão do temor a Deus. Porque eles passam pela gente, as vezes 

eu olho e eu falo: "Ge::nte,  não pedem nem desculpa,  uma palavrinha simples". Eu vejo o que 

as tias passam durante o dia e falo: "Senhor". " E aí, você aí." Não, é você aí é senhora. Se a 

Vitoria falar assim comigo eu falo: O que é que você disse, mocinha? " Ah, então tá bom, mãe, 

senhora. Então, eu acho que estão faltando essas coisas.  

40. Sônia: Então, a, a Lúcia tinha colocado a respeito do, da sujeira, né? de jogar papel no chão. 

Quase que eu, ãh:::  tive até problemas esses dias em um transito porque uma vez eu vi uma 

garrafa jogada e eu parei perto do carro e fiz assim...                                                                                  

41. EDILMA:   Nossa! 

42. Sônia: ...Aí eles me seguiram pra saber porque que eu /tava criticando. E outra a mulher jogou 

uma garrafa PET pela janela do carro e eu fiz assim, o ((diretora vira a cabeça de um lado ao 

outro))  vieram atrÁs de mim aqui na ponte: "Senhora, senhora, abre o vidro, cê vai ter que 

escutá " e não sei o que lá e não sei o que.  Eu fingi que não era comigo.  

43. FERNANDO: Tá  certo. 

44. Sônia: Eu falei: "Eu só louca de querer consertar o mundo, nem minha escola eu não conserto 

quanto mais o mundo". Então, por exemplo, pensarmos como a gente pode fazer, porque a 

gente não pode pensar em coisa gradual, mas pelo menos na questão da higiene, da limpeza na 

escola.  

45. Lúcia: Eu acho importante. 

46. Sônia: Na questão da preservação do patrimônio que é  de uso comum... Por exemplo, o que 

fazer com um aluno que picha uma  parede, que quebra alguma coisa que foi posta, que furta 

uma coisa da escola. Todos esses casos nós vamos trazer para...para o conselho.                                                          

47.  Lúcia:  O uso do uniforme. 

48. Sônia: O uso do uniforme, né? porque a criança que não aprende a respeitar ao que todo mundo 

usa dentro de uma escola, que seja particular, ele vai fazer isso com a escola dele. Ele vai passar 

num orelhão, ele vai achar bonito arrancar o orelhão. Ele vai passar numa parede e ele vai achar 

bonito passear numa parede. Então, essas pessoas que fizeram isso, que jogaram as coisas pelas 

janelas eram mulheres...né? Uma, essa que jogou a garrafa PET era uma senhora, né? Então, eu 

fico pensando assim: "Essa garrafa PET, ela poderia ter vindo em direção ao meu rosto, entrado 

pela janela do meu carro". Eu não tive força nenhuma porque eles já iam achar ruim. Essa 

sociedade que nós vivemos. Mas ao invés da gente cruzar os braços e fazer que nem o avestruz 



e enfiar a cabeça na areia, eu acho que a gente tem que tentá sempre, a educação é isso, é tentá 

sempre. 

49. AMANDA: Eu acho que a gente tem que tentá e o mais urgente possível, principalmente 

aproveitar os pequenos. Eu tô convivendo com crianças pequenas e têm coisas assim que eu... já 

fico admirada. Já teve ocasião de eu falá com a criança e ela virá para mim e falá : "Você não 

me manda"...entendeu? E eu sempre ensinei os meus filhos: "Olha, cê tá na escola, /cê vai 

obedecer a professora, a tia do corredor, a diretora. Lá   você vai respeitar todo mundo igual 

você respeita sua casa e sua família...e vai obedecer. Se tiver alguma coisa errada, eu acho que é 

um assunto prus pais  têm que conversá...com os filhos, mas não acreditá em tudo. Têm muito 

pai e mãe que acredita em tudo o que a criança fala.   Ela não questiona, será que... /que criança 

também fantasia muito. 

50. Sônia: E como que a gente poderia resolver um caso desse, quando a, a, a pessoa que tá 

cuidando da criança falá que a criança falou: "Você não me manda", como que a gente poderia 

resolver isso?   

51. ADRIANA: Ah, eu acho que deveria impor, já que não tem, vamos dizer assim, entre aspas, 

educação em casa,  eu acho que o professor deveria, sim, falar assim: Eu te mando SIm, porque 

aqui na escola é  quem te educa sou eu, na tua casa tua mãe que educa você, mas aqui sou eu. 

Lógico que na escola, eu acho que a professora tem que ser professora, educadora, cuidadora, 

tem que ser tudo. 

52. AMANDA: Eu falei pra ela: "Eu te mando sim, porque nesse momento sou eu que tô te 

cuidando". 

53. EDILMA: ( ) a criança fica com você, então  você TEm que ter autonomia.  

54. AMANDA: não éh? 

55. EDILMA: A direção da escola tem que  te dar autonomia..                                                                           

56. FLÁVIA: eu acho que a gente não pode se intimidar...ter medo de tu:::do da criança, que nem 

no caso que a tia Lúcia falô: "vô falá pro meu pai e pra minha mãe." E aí? Isso que eu  tô 

falando pra você, cadê o respeito que nós /tamos exigindo no dia a dia?                                                                       

57.  Lúcia:  O que eu vejo no dia-a-dia, né? o que eu vejo no dia-a-dia. A preocupação da escola eu 

acho que de/ dentro do contexto de tudo eu...infelizmente que eu digo,  que a gente precisa 

...reeducar os pais. A verdade é essa, nós temos que mandá comunicados pros pais que  nós 

tamos che/                                  

58. ALDETE :os pais na escola...num caso desses? 

59. Sônia: A:::sim, com certeza, né? quando o aluno comete uma falta grave , principalmente esse 

ano, esse ano eu estou sendo  mais dura ainda, o aluno não sai, a não ser que o responsável 



venha  busca-lo. Uma mocinha, olha, escuta só, uma mocinha ...escuta só, gente, dentro do 

prédio, ela /tava namorando... (ela cortou o fio do telefone do terceiro andar) a::: a camera, ãh, 

flagrou a menina fazendo isso, o tio do corredor viu, ela jurou até o fim que ela não tinha feito 

isso... e aí eu peguei e  falei pra ela que ela só ia sair se a mãe dela viesse busca-la. A mãe veio 

e a mãe dela falou: "Eu não sei mais, Sônia, o que fazer com essa menina." Se ela não sabe, 

menos eu,  menos eu. E aí  eu falei pra essa menina, desculpe Dona Aldete, eu falei pra essa 

menina no que ela /tava fazendo. Ela cortou a comunicação com o terceiro andar, se alguém se 

machuca lá de cima.... éh  muito serio cortar a comunicação dessa, né? então  trazendo um caso 

desses para  o grupo de apoio... aí a gente vai definir, que tipo de sanções uma  menina dessas 

pode sofrer. O que que essa menina,  comé  que a gente poderia fazê  pra essa menina...não é? 

Essas coisas a gente vai trazer pro grupo de apoio e vocês vão me ajudá a resolvê.  

60. AILCA: Dona Sônia, da licença,  intão sobre o pratrimônio da escola, gente, é um absurdo o 

que elis fais. Já colocaru aquelis protetô ali dus pilares, gente elis tão tiranu pedaçu, tão riscanu 

tudu. Eles não consegui com a mão, eles pega tisora, eles pega... éh, éh, num sei que objetu que 

elis usa ...  pra tira us pedaçus. A maioria tá tudu /rrancadu us pedaçu, ta tudu  riscadu, assim, tá 

acabandu, assim, ( ) tudu novinhu, gente. A carteras tuda riscada, tuda /rrancada pedaçu. Então 

tem que sê   assim, sabi, ua coisa qui elis vai tê que assumi as resposabilidadi que u patrimonio 

da iscola éh  um bem ista delis. E elis num tem essa noção. Eles (sabem) tu::du.                                                          

61. SANDRA: Mas então, o que eu falei também, os pais não tão tendo parâmetros, eles não sabem 

o que é certo e o que é errado.                                                                                  

62. RÉGIS: No:::ssa!  

63. Renata: Eu acho, né? na minha opinião, chama o pai e fala assim, não tem câmera por todo o 

lado,   chama o pai e fala: Olha aqui, não foi seu filho que fez? Eu vou fazer o orçamento e você 

vai ter que ajudar com esse pedacinho aqui ( ) porque é patrimônio da escola...quer 

dizê...mandô recadu... 

64. FERNANDO: Sabe o que pode acontecê também? Tem que chegar no aluno e  fazer ele vim 

duas horas mais cedo, também, e ajudar as tias, também, pra ver quanto que (dói) 

65. José Sargento: Não mais ai ensina, né? 

66. Zé Carlos: Enquanto vocês dão um duro.... pra eles aprenderem que... 

67. José Sargento: Se houver punição nesse, éh::: nesse sentido, eu acho que  nós, enquanto 

sociedade talvez não soframos o quanto estamos sofrendo, né? com a falta de punição...dos 

jovens, éh, éh, no nosso meio hoje em dia, né? 

68. Régis: Qualquer tipo de trabalho na escola, hoje em dia, tá contribuindo. 



69. FERNANDO: ...de certa forma o rapaizinho, a criança faltou com respeito com ela, eu acho 

que a partir do momento o o, o, funcionário da escola, seja lá de  qual escalão for, ele tem razão 

no que ele está falando, se ele falá assim: eu vô  conta pra minha mãe. Conta sim, não vai ser 

você que vai contá não, eu vô contá pra sua mãe. 

70.  Lúcia: Antes de você contá, eu vou contá ....eu vou ligar pra eles e vou contar 

71. José Carlos : Exatamente. 

72.  Lúcia: Mas tem dias que não, tem dia que são humildes, cê entendeu? O que eu digo pra você, 

que a escola, que eu acho, que  tem que ser feito... dentro de uma ãh::: abertura que foi 

dada...pra nós...discutirmos o futuru...que ee muito importante o futuro dos seus filhos, o futuro 

da escola seria interessante os pais tomarem conhecimento dessa realidade. O que foi tratado, o 

que vai ter que ser feito, de que forma vai ter que ser preciso agir, cê entendeu?  de que forma a 

gente vai  ãh, ãh, ãh,  usar as punições. Eu acho que isso éh  importante os pais. E aqueles que 

quiserem saber, que tiverem interesses...que venham, e aquele que não tiverem interesse, então: 

"Oh, tá escrito", cê entendeu?  

73. ALDETE: Eu acho que tinha que montar uma regra igual montou o  projeto.... Política 

Pedagógica da Escola e mandá pra casa, vai ser feito isso em  todos os andares, em toda a 

localidade da escola tem câmeras, então se seu filho, éh::: destruir ou desacatar qualquer (coisa 

da escola) a gente vai chamar o pai e vai mostrar o vídeo e o pai  vai assiná  lá ( ), assina lá  que 

ele vai ter que assumir sim. Porque, afinal de conta, o filho é de cada um, cada um assuma seu 

filho. 

74. FERNANDO: Mas eu acho que até que a informação, a informação de que um caso grave ou 

até mediano pra cima vai ser levado pra um conselho de pais, eu acho que inibe muito mais e 

envergonha o próprio pai... 

75. Lúcia:   Exatamente. 

76. FERNANDO: ...porque a soci/ , nós como  sociedade, a gente vai empurrando com a barriga. A 

gente empurra porque nós não temos tempo pro filho, a gente empurra...éh:: que a gente, vô 

deixá a dona Sônia resolvê, e já vô cobrá  e então ela vai deixá o meu filho entrá  se eu já ligá, 

entendeu? Então  a gente, a gente sempre empurra com a barriga e nunca toma ação nenhuma.  

77. Régis: ...entendeu? Então a gente precisa, eu acho sim, talvez alguma atividade extra, não 

sei...extra, mas não no sentido de colocar no curriculum, mas uma atividade pra cada faixa 

etária ou pra cada...vou chamar de (CETENE), né, dona Sônia, pra cada (CETENE) tem uma 

particularidade. Então, fazê uma atividade uma vez por mês, queria saber se até os pais que 

estão aqui se dispõem...e se a gente consegue a ajuda de mais gente que vocês, que a gente  



vocês saibam que tenha afinidade com isso ou não. Porque a gente tem que educar o pai e os 

filhos e a gente chega no pai através  dos  filhos. 

78. AILCA:  Então, eu acho no momento é  mais fácil a gente i, a gente i ao filho e  o filho passá 

pro pai do que a gente tentá corrigir um adulto. 

79. EDILMA: E a criança está sendo influenciada pela educação que ela recebeu. Eu acho que, na 

minha opinião, poderia ter uma aula, assim, de educação ambiental, dentro da escola, desde 

pequenininho, como você falou, dentro do jardim...sobre o papelzinho de bala no chão. Porque 

hoje eu trabalhei em uma escola estadual, no primeiro dia meu cabelo arrepiou quando eu vi 

aquilo, saco de salgadinho, prato de macarronada no chão...no chão...literalmente no chão, 

passei perto e passei mal. Peguei e coloquei no banco. Isso daí é uma falta de educação que vem 

de todo mundo, ou você tem um poder aquisitivo ou não, está sem parâmetro, eu não sei mais o 

que é correto, se eu devo fazer isso. Eu acho que a palavra chave de tudo isso é... é a falta de 

punição, falta de punição em todos os setores: político...dentro da do político não tem punição 

pra ninguém.... rouba descaradamente....faz que vai ter uma punição e depois já tá aí  ter de 

novo. Nas cadeias que você vê por aí...não tem punição nenhuma... se você tiver um pouquinho 

mais de grana você tira, abafa o caso e na escola não deveria ser assim porque a escola é  um 

lugar de educação... 

80. RENATA: a criança está pra crescer, pra se educar. Recebe aquele pouquinho de educação em 

casa e tem que se ( ) na escola. A escola não é ....a escola não pode fazer o papel dos pais. 

81. ALDETE:  A escola tem que educar e a escola tem que acompanhar junta, andar junta. 

82. FERNANDO: Mas eu acho que todos os pais tinham que ser chamados novamente a 

consciência de que são pais e não são, desculpe o termo, reprodutores que põe crianças no 

mundo e deixa pros outros cuidarem e já empurrando com a barriga...é  isso que não da.  

83. EDILMA: Porque muitas vezes...as próprias crianças já têm na cabeça.                                                    

84. José Sargento: Falta compromisso, né?  

85. José Carlos: Falta compromisso. 

86. SANDRA:  A minha mãe paga a escola  então você tem que fazer o que eu quero e não é assim.  

Se ela paga, ela paga, mas cadê o respeito, cadê a educação... não é porque paga que não vai 

perder essa educação. E hoje em dia tem isso, ah, eu paguei e não quero nem saber, nem tá aí e 

não ee por aí. Então, a gente tá...eu acho que tá totalmente, os pais /tão  separando o que ee 

educação, será que porque eu, realmente pago a escola: Ah, eu acho que eles podem fazer o que 

eles quer. 

87. RENATA: Nã::o. 

88. AILCA: Não é por aí.  



89. GILDA: E o seguinte, o ano passado um dos meus filhos jogou papel higiênico no teto do 

banheiro, eu fui informada, eu acho que tem que ser assim, tem que doer no bolso. Eu fiz o meu 

filho pegar o dinheiro dele, ir lá comprá o papel, trazê. Agora, o que eu acho que a escola 

deveria de ter feito com ele, colocar ele pra limpá:  você jogô, você vai limpá. 

90. RENATA I::sso. 

91. GILDA: Se pichô, gente, aquele que fez, vai lá e limpa, porque não é por aí. 

92. RENATA: ...porque o pai e a escola tem que andar juntos, todos olhando pro mesmo... 

caminho.                               [ 

93. REGIS: E se for fazer alguma atividade na escola...                                                                                                      

94. GILDA: E outra coisa...falar em atividade extra, vocês vão  me desculpá, eu não vou 

generalizá, mas a maioria mandam os filhos para a atividade extras para ficarem livre dos 

filhos.  Muitos pais não querem responsabilidades: Eu vou mandá meus filhos pra escola, pra 

atividade extra, ficá lá. Não, na minha casa vão vir a atividade extra após as primeiras notas, se 

as notas forem satisfatórias eles virão, senão eles não vão ter atividade extra de jeito nenhum. 

Eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa, sabe? Eu tenho que fazê, os professores, eu 

não posso jogá tudo em cima da escola. Eu  acho que os menores, que não ee meu caso, porque 

a minha filha mais velha tem catorze, o outro tem,  vai fazer doze e o outro fez dez, ou até 

mesmo pra esses,  gente, coloquem no curso de boas maneiras. Já que os pais não dão dentro de 

casa, dão aqui na escola. 

95. Renata: Eu acho que  deveria  ter ( ) educação ambiental... 

96. Gilda: Eu acho que tem que ter uma atividade extra um curso de boas maneiras... que ensine. Já 

que os pais não  estão dispostos a fazer isso, estão dispostos a jogar os filhos, mesmo, nas costas 

de vocês aqui, né? então  dá  esse curso de boas maneiras pros filhos e se for possível até pros 

pais. Porque...nós estamos assim, é o que ela falou, também, você tem que dar uma religião pro 

seu filho, ele tem que ter um parâmetro...não é por aí. Encaminhe seu filho agora  pra que 

amanhã  quem sabe ele não vai ( ), né?  Então eu acho que  é por aí. Agora, esse negócio de 

atividade extra aí, o pessoal  tá muito acomodado, então ela tem que ser revista. 

97. Aldete : Então, dentro do que esta sendo colocado aqui, eu vou colocá um negocio  que 

aconteceu na terceira serie e eu mesmo, né? (reagi) Meu filho tava sofrendo preconceito dentro 

da sala de aula, ele chegava em casa, dia sim, dia não chorando: "O que aconteceu (Christian). 

Ah, mãe aquela menina de novo me chamou de Chica da Silva. Ah, mãe de novo aquele menino 

me chamou de negô." Aí mandô (contá) pra professora e eu falei: Oh, tá acontecendo isso e 

isso., por favor, tome uma providencia. Ela falô: "Isso não vai  mais acontecê". Aí eu vim aqui e 

falei com a professora: Olha, toma uma providencia, deixa bem claro pra ele que eu conheço a 



mãe dele, se ele não parar de fazer isso com o (Christian) eu vou falá pessoalmente com a mãe 

dele. Nunca mais aconteceu nada. Ele chegava todo dia, gente só porque ele é moreno, qual a 

diferença de um branco, até  isso? fala tanto de preconceito, tanto de preconceito com essa 

idade, na terceira serie,  oito anos de idade. 

98. Zé Maria: Mais é.  

99. Adriana : Em casa. 

100. Aldete : Isso, eles aprendem com quem?  

101. Gilda : Com os pais. 

102. Adriana:  Em casa 

103. Gilda: Só pode ser.  

104. Aldete:  Dentro do que a dona Sônia falou a respeito do lixo, de jogar em casa. Em 

Londrina no Paraná você não vê um lixo na rua, por que? Em cada esquina que você passa, de 

uma distancia tem um guarda, você jogou lixo na rua você é multado. 

105. Fernando: Ah, mas tem que ser, né? eu acho que tem  que ser por aí, mexeu no bolso  

para....para o lixo. 

106. Lúcia: Se, e se criasse bem ãh, dentro de cada sala,  se criasse um projeto dentro de cada 

sala que ãh, a cada semana um grupo seria o vigilante da limpeza, o vigilante da  boa educação, 

o que você acha, Sônia? Um grupo, éh::: mas é assim... 

107. Sônia: Então,  

108.  Lúcia: Rodizio, feito um rodízio. 

109. Sônia: Sim...então...éh::: 

110.  Lúcia: criasse uma “monitoração”, eles mesmos se monitorassem. 

111. Sônia: Então, esse primeiro encontro, ele é um encontro, assim, que pretende, 

primeiramente, levantar idéias, né? eu falei  pra vocês algumas coisas que aconteceram nos 

últimos tempos com os alunos...éh:: éh:: problemas disciplinares...graves... éh::: nós tempos 

problemas de toda sorte, nós temos problemas de disciplina de aluno, nós temos problemas com 

professores também, não é só...o problema não é só com os alunos não. Nós temos problemas 

de várias, de vários tipos e, as vezes, conversando,  a gente vai levantando o que pode ser feito 

ou não. Esse é um encontro  pra que a gente sinta quem gostaria, realmente, de fazer parte desse 

grupo, né? e o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai propor. Ehh::  é uma idéia muito 

boa, todas as idéias que vocês forem  levantando são idéias boas e a gente sente que a gente não 

está  sozinho. Agora o que eu achei mais frutífero é que a minha voz não é uma voz solitária. 

Eu acho que todos aqui pactuam das mesmas idéias,  todos nós  queremos a mesma coisa: 

formar bem as crianças que passam pela Escola Pinheiros. Porque hoje, amanhã essas crianças 



vão estar em sociedade, vão nos servir. Daqui a vinte anos, nós vamos precisar mais deles 

((pigarreou)) do que eles precisam de nós agora. Eu, principalmente, né? eu daqui a vinte anos 

serei idosa, então vou precisar dessas crianças, que eles respeitem a sociedade, que eles 

venham, ãh::: bem formados e que possam nos servir e que sejam firmes. Eh::: eu acho que isso 

daí  é o tipo da coisa que a gente formando bem as crianças nós ficamos... a gente tem uma 

velhice tranqüila. Eu acho que todo pai quer escolar bem o seu filho pra ter uma velhice 

tranqüila. Então eu queria que alguém mais falasse mais alguma coisa pra que a gente pudesse 

encerrar esse  primeiro encontro e eu passá pra vocês...assim, eu já tenho os nomes de vocês e 

eu vou passar pra vocês as idéias que  a gente, a (Amalia) /tava recolhendo e o próximo 

encontro da gente. Vocês também se tiverem alguma  outra idéia podem entrar em contato com 

o (pessoal ) 

112. Renata: Eu gostaria de colocar pros pais também pensarem no que esta acontecendo (na 

velocidade) das crianças. Tá tudo muito precoce, parece que eles estão deixando de ser crianças 

para ser mais que adolescente já....uma coisa assim que  tá...tá assustando 

113. Fernando:  Tá, mas nisso também eu acho que influi a televisão. 

114. Renata: Também...também. 

115. Fernando: ...depende muito do que você deixa seu filho assistir. Nem tudo o que passa na 

televisão você deixa seu filho assistir. 

116. Zé Maria : A tecnologia esta muito avançada , então... ( ) 

117. Adriana: ...o pessoal  joga na televisão, joga no computador. 

118. Renata: ...que assusta a gente. Porque até ocorreu com a gente que...o ano passado o 

Gustavo tinha nove anos ele estava sendo pedida em namoro. As meninas pedia em namoro.  

119. Edilma : A minha filha também. Imagina minha filha daqui a alguns anos...eu quero 

procurar fazer o melhor, passar o melhor que eu posso, mas eu acho que isso tem que ser uma 

coisa que todos os pais têm que  começar a procurar se preocupar, né?  

120. Aldete: Dentro, dentro disso que a Renata está  falando eu quero acrescentar uma coisa, o 

meu filho, no ano passado uma menina, da outra quarta serie, eu  não sei como ela descobriu o 

nome dele inteiro, através do sobrenome dele ela entrou em contato com meu irmão, que mora 

em Londrina no Paraná dizendo, perguntando através do sobrenome,  talvez, que eles tem o 

mesmo sobrenome do pai, se ele conhecia o Christian. Ele falou assim: "conheço, é meu 

sobrinho" e eles começou  a conversar. Ela disse que gostava dele e tal. Uma menina de nove 

anos. Como que uma mãe deixa uma menina ter contato com meu irmão que tem vinte e quatro 

anos de idade? E se ele fosse um pedófilo, gente? A hora que meu irmão me ligou... 

121. Sônia: Essa é uma outra coisa que eu vou precisar discutir muito com vocês.  



122. Fernando: Tá  muito livre a Internet. 

123. Sônia: É o fato dos, dos alunos da escola estarem em contato... livre com esses meio 

midiáticos, principalmente com o computador. Isso daí tem  sido alguma coisa, assim, que 

realmente me preocupa. Começou a ter (fama) há  uns dez anos atras, eu tê  alunos que varava 

noite inteirinha na frente do computador e chegavam aqui na escola e dormiam. E aí a gente 

perguntava pros pais  o que estava acontecendo, se estava com algum problema de saúde, 

estavam durmindo em sala e  a mãe dizia que dormia... ãh, ãh, e a criança ficava a noite inteira 

no computador. Então é o tipo de coisa que  a gente também tem que trazer pra discussão em 

nosso grupo. Trazer até uma pessoa que possa  ( )  fazer  reunião  com os pais, pra poder, 

realmente, orientá , éh:::  por que eu....eu tenho ORKUT por razoes obvias, porque tem uma 

comunidade Escola Pinheiros e eu quero estar (a testa) de tudo que leva o nome da minha 

escola. 

124. Sônia: E eu agora sou mediadora, o menino me colocou como  mediadora e eu tô deletando 

todas as pornografias, por dia...dezenas, dezenas.... 

125. Fernando:...varias, varias. 

126. Sônia:...de coisas pornográficas.  Agora eu tenho mãe, aqui  dessa escola, que o filhinho 

dela, te:::m eu acho que agora  já fez seis ou sete, mas desde que ele tinha dois anos ele fez um 

ORKUT pra ele. Então ela dizia: O Lucas o garanhão do...  sei lá daonde, né? Então, éh::: as 

crianças com nove anos ( ) as crianças já menti, já aprendem mentir, tá ali....navegando em tudo 

quanto é coisa. Isso é outra coisa que nós ...vai fazer parte da nosso assunto aqui no grupo de 

apoio porque é um problema que a escola tem, esse problema da liberdade dos alunos na frente 

do computador. 

127. Priscilla: Uma coisa que aconteceu, isso é uma coisa que dá dó, como  professora de 

informática todo ano  eu tenho que começá  eu já pergunto: "Quem tem computador em casa?" 

Aí antes, se eu fosse perguntar há  uns cinco, seis anos atras três ou quatro que levantavam a 

mão, hoje uns três ou quatro que não levantam. Aí eu perguntei esse ano ( ), falei: "quem tem 

MSN?"  pra  alunos (de três e de dez), "quem tem MSN e quem ORKUT?" quase todos 

levantaram as mãos...crianças de cinco anos. Aí uma delas, foi uma menininha de do segundo  

ano eu acho....  perguntei, ela /tava falando do webcan, como funcionava o webcan, que dava 

pra gente conversar com pessoas de outros países. Aí, ela falou: "Ah::: e dá pra gente namorar 

também. Falei assim: " Como assim dá pra  gente namorar também? Ah::: porque a minha irmã 

já tirou a roupa na frente do webcan. Aí eu falei: "Ah::: " A menina tem se:::te anos...a irmã 

tinha treze... então de repente de como se usa, o que se usa e eu acho que são pais permissivos. 

O pai  que deixa um filho ficá  três, quatro horas na frente do computador e acha que ele tá...  se 



divertindo ou que ele tá aprendendo...ele tá fechando o olho: Ah, o meu filho está quieto  lá 

mexendo no  computador, deixa ele mexer ( ). 

128. Flavia: Isso que a Priscila tá falando, não dá pra gente negá que a gente qué a tecnologia aí, 

né? 

129. Sônia: Isso é importante o que que a Flávia tá falando. 

130. Flavia: Nós ficamos muito, éh, é muito difícil  a gente tentá hoje a gente tentá educar o 

jovens e muitas vezes a gente recorre ao saudosismo, né? Ah, meu tempo era assim... O nosso 

tempo é outro. A gente vai ter que lidar com a tecnologia. Então eu acho que novamente volta a 

questão dos limites. A maquina tá lá, existe....                                                            

131. Fernando: O acesso a informação é muito fácil. 

132. Flavia: É muito fácil, então...éh, e muito isso é mais, na verdade, existe a tecnologia, mas 

os problemas acabam sendo os mesmos, né?  a questão dos limites, o aban/ o abandono, né? É 

uma forma de abandonar ali no computador, então...éh::: muito cuidado quando nos colocarmos 

essas questões e não...negando a  questão tecnologia porque é assim que nós vivemos hoje. 

133. Fernando: Na era da informática. 

134. Flavia: Na era da informática.  

135.  Lúcia: Estão, simplesmente jogando o problema... 

136. Aldete: ...pra frente...( a gente passa) 

137. Lúcia: (Você deixa eu assistir o programa que você permitir), ah lá... então...cabe a nós. 

138. Zé Maria: Exatamente...ah lá.  

139. Edilma: Viu, dona Sônia, então  volta, realmente, o problema a ser com os pais, porque eu 

também tenho filho de seis anos, eu tenho escritório e eu... eu , assim, os trabalhos dela de 

informática e essas coisas que vem, eu pesquiso em casa, eu (largo o escritório e trago) e aí eu 

faço a lição junto com ela. Eu poderia ter um  em casa? Poderia. Ia facilitar até a minha vida, 

mesmo que eu trabalharia um pouquinho mais até em casa, mas o que eu vejo...que se eu 

deixa...aí realmente porque ela fica sozinha, ela vai fazer uso de outros lados. Então ela já  

falou: "O computador vai ser no meu quarto quando você achar que eu devo". Eu: "Não, não vai 

ser no seu quarto". Porque o erro já tá por aí, se eu deixar no seu quarto, aí lá com a porta 

fechada, você vai fazer outra coisa., então não. Tem que tá  num lugar visível, que os pais 

passem e vejam". Porque se a gente não tiver policiando os filhos da gente realmente... né? 

140. Sônia: Então, vocês vejam como é interessante O Grupo de Apoio, óia  quantas coisa já 

saiu, né? Como a gente tá pensando em reuni todas essas coisas...eu costumo dizer que são 

pedrinhas que a gente joga numa montanha coberta de neve, a gente pensa que é uma pedrinha, 

mas ela desce rolando, rolando neve em cima de neve e forma uma bola grande e pode ajudá  



muito, né?  As vezes até a  gente fazê um manual de  uso de computador a gente se reuni em 

grupo e bolá como que...orientações  para os pais, sugestões. Quando a gente se reuni uma outra 

vez ( ) participá. Que as vezes ( ) o assunto que eu tô trazendo ee esse, eu sentei na minha casa e 

eu pensei, assim, isso daqui pra gente passá  sobre o uso do computador. Ah, eu pensei da gente 

fazê uma campanha de limpeza na escola. Ah, eu pensei de, de montá um vigilante dentro da 

sala de aula que vai ser, vai ser trocado a cada semana. Eu pensei de trazer uma pessoa 

importante pra conversar com os pais, pra dar uma mega palestra com um grande psicólogo, um 

grande educador que vai tratá  de um assunto que vai ajudá, ãh::: um esclarecimento de idéias, 

né? Então tudo isso que a gente pode fazê, e é pra isso que a gente  tá fazenu....esse Grupo de 

Apoio... (é assim que ele se chama) né? Éh::: eu não gostaria de segura-los mais, né? porque a 

gente, agora  a escola fecha pontualmente as oito horas e vocês tão cansados e pra uma primeira 

etapa eu já fiquei muito satisfeita com tudo o que eu ouvi, alguns de vocês ficaram muito 

quietos, eu não sei se a ( ) por  estarem inibindos,  né?: Sei...é uma forma que eu sou uma 

pessoa que acabo inibindo vocês de falarem, né? Mas aqui no Grupo de Apoio nós não seremos 

diretores e pais de alunos, nós seremos membros de um grupo, todo mundo tem direito a voz, 

de se expressar, a colocar sua opinião. As vezes a pessoa fala: Ah, eu não vou falá, não sou 

estudada. Não tem nada disso, gente, eu fui criada por uma vó analfabeta e as melhores lições 

da minha vida eu tive dela...né? essa questão de ser estudada não quer dizer nada. A primeira 

pessoa que trabalhou na minha casa , ela era analfabeta, ela dizia assim: "Meu pai falô que pra 

botá uma casa pra frente precisa ter três erres; Regra, Respeito e Religião. Eu acho que ela nem 

sabia o que era erre, ela não sabia escrever, mas ela disse e eu achei tão lindo, coisa que jamais 

esqueci. Olha que coisa bonita pra uma pessoa analfabeta. Eu agradeço a presença de vocês 

todos, vou tá mandando uma cartinha depois que a gente transcreveu os dados com as principais 

idéias que surgiram e talvez com uma nova....uma nova data pra gente se reunir. Aqueles que 

não quiserem participá  do grupo, sintam-se a vontade...tá? Muito obrigada. 

141. Edilma : Professora, só para encerrar...éh:::  meu pai deixou o seguinte ( ) pra gente..que 

ele não iria deixá herança pra nenhum filho, a melhor herança seria a educação, então eu acho 

que a gente precisa implantar realmente isso. Então, eu acho que a Escola Pinheiro, apesar da 

minha filha só ter seis anos  e tá aqui desde o Pré, eu já estou muito satisfeita com a escola. Eu 

sou uma pessoa que ( ) agenda, pergunto , venho, busco atras...eu tenho uma diferença de  um 

filho com vinte e cinco anos e minha filha com seis, então eu sinto a diferença que ela, 

realmente, ela dá um (bolo de banho) nele, né? muito mais esperta, muito mais ativa, então eu 

sei que eu preciso tomar esse cuidado. Então, justamente, por isso é que eu fico mais no pe. E 

tenho, tenho um irmão que ele é  tenente da Policia Militar e todo dia ele trás coisa nova, então  



a gente vê que esse mundo tá perdido. Então se a gente não fizer alguma... então eu realmente 

aprovo a idéia da senhora, quero participar... 

142. Sônia: Eu agradeço. 

143. Gilda: ...eu acho que tem que começar dentro da escola, mas conscientizando os pais. 

Então a gente tem que voltar a escola antigas mesmo, acho que se a senhora tem que insistir em 

educação a moda antiga, o aluno tem que chamá desde as tias e as pessoas que sejam um pouco 

mais velha do que eles de  senhora e de senhor  eu acho que a senhora esta dando um grande 

passo. Eu acho que tudo se perdeu...a partir da educação dentro de casa. Então eu sou criada na 

forma de bença pai,  bença mãe. Muitos falaram do meu filho, deram muita risada da cara dele 

de tomá bença ..mas eu falei pra ele...a educação (é de cada um) então aqui em casa é assim, é 

assim, então todo mundo já se acostumou. A minha filha é mais difícil, a gente percebe, eu falo: 

Nossa, difícil ( ), mas todo dia a  Flavia fala...então já está indo no caminho. Eu acho que o 

caminho é esse de, realmente estar  reeducando os pais. 

144. Ailca: ( ) as crianças, né? 

145. Sônia:  Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês.   

 

Segunda Reunião 
 

 

OBJETIVOS da 2ª reunião do Grupo de Apoio de 29/09/2007 
1- Retomar e avaliar  anterior; 
2- Levantar problemas na escola que estão atrapalhando o bom andamento das ações 

pedagógicas; 
3- Propor ações para solucionar os problemas levantados; 
4- Discutir e estabelecer horários para a divisão do grupo de apoio em grupos com menor 

número de pessoas.- 
 
 
1.Sônia: Este é o nosso segundo  encontro do nosso grupo...e hoje nós vamos traçar as últimas 
diretrizes para que a gente possa:::  começar fazer um trabalho efetivo, né,  /que o objetivo do nosso 
grupo, do nosso encontro... éh:::: que nós....ãh::: levantemos os problemas que a Escola Pinheiro 
apresenta e também as ações que a gente acha...que poderíamos propor. O que que a gente  poderia 
fazer, éh::: prá ajudar na solução desses problemas, né . Então, primeiramente eu gostaria de saber 
se alguém gostaria de falá alguma coisa que percebeu nesse tempo, desde o nosso primeiro encontro 
até hoje, o que que vocês....se alguém gostaria de ( ). ((silêncio))  
                                                         
2-Rosana: não tinha percebido que ( ). 
 
3Ailca: éh::: As mochilas  agora  têm ( ) que acaba::: ... além ( ) 



                                   
4-Sônia:  Certo. 
 
5-Ailca:...não sei se um trabalho depois ( ) 
 
6-Sônia: Sim.... 
                           
7-Renata:  Até na sala do terceiro ano, né, que tem as caixinhas todas separadas por eles mesmos, 
eles mesmos separam                                                                                                                       =                                    
 
8-Régis:  Éh, eu::: no nosso primeiro encontro eu pude vê que temos problemas...éh:::: um caso 
muito grande, né, e  complicado até prá ser resolvido. Pensei em alguns e já tenho solução prá eles e 
eu achei que (conclusão) um pouco complicado, né. 
 
9-Sônia: O que que você verificou... (quanto a isso. ) 
                                                          
10-Régis:  É que a gente falou muito sobre vários assuntos. 
 
11-Sônia: Certo. 
 
12-Régis: Eu acho que é melhor a gente...focá.... 
 
13-Sônia: Isto. 
 
14-Régis: Aí vamos definir um tema e a gente discutir esse tema mais ....profundamente. A gente 
falou muito sobre vários problemas  e a gente dispersou. 
                                ] 
15- Sônia: Sim. 
 
16-Régis:  De repente  focando melhor, de repente ( ) 
                                                                                                                                              ] 
17-Lúcia:  ( )fa-zer uma coisa de cada vez, né? 
 
18-Sônia: Certo. 
 
19-Dalva: Desculpa, mas eu não acho que, se  bem  verdade, a gente centralizando a gente pode ir, 
pelo menos... ãh, como se diz... ãh::: 
 
20-Renata: Por etapas. 
 
21-Régis: ...por etapas, né, mas trabalhando algumas questões. 
                           ] 
22-Lúcia: Eu acho que a gente deveria começar com os adolescentes. 
 
23-Sônia: Então, né, eu vou fazê uma pequena intervenção. Nós temos um grupo aqui católico, né, 
mas (que vai fazer um trabalho  ) na primeira semana de agosto e esse trabalho vai ser                          
...com os adolescentes do  primeiro ano, segundo ano  e o terceiro ano do Ensino Médio. Eles vão 
fazê, assim, vão apresentá  um vídeo sobre alguma coisa no planeta terra sobre (juventude), depois 
eles  vão fazer uma discussão, que é curta também. Depois vão apresentá um outro vídeo de uma 
pessoa que faz  diferença no mundo, com uma pequena ação de uma pessoa só  fazendo diferença 
no mundo, depois vai propor reflexões, depois ele vai ver quem são os jovens que gostariam de se 



unir ao grupo, que eles chamam de Perseverança e no terceiro momento é fazê ah::: ações de 
solidariedade. Eles fizeram isso há uns três anos aqui montaram um grupo muito bom. Os 
adolescentes adoraram participar disso. Porque não se fala em religião, vão trabalhar apenas essa 
parte, né. Isso já é um começo. E eu percebo que a gente tá precisando  muito, muito, muito, já 
como o (Regis) falô, a gente poderia focar em alguma coisa, a gente /tá precisando muito   trabalhar 
valores  
 
24-Renata: Com certeza. Uma coisa... 
                                                                                                                                             
25-Dalva:  Eu acho que não é só com os adolescentes... 
 
26-Renata: com os pequenos, com os pequenos. 
 
27-Flávia ; A gente foca muito, eu acho que a gente foca muito nos adolescentes porque eles são 
maiores e tudo o que eles fazem aparece mais, mas a gente que trabalha com os pequenos a gente 
sente que desde pequeno eles têm esse problema de valores.... 
 
28-Rosana:  Eu acho que não adianta a gente querer mexer mu/, assim lógico, tem que trabalhar 
com os adolescentes, mas a gente tem que começá  um trabalho  já com os pequenininhos prá não  
deixá chegá lá  dessa forma. 
 
29-Flávia:  Eu acho que valores, éh::: de maneira geral: valores éticos, morais. Mesmo que ( ) não 
focá numa única religião, mas eles necessitam......disso. Mesmo  os menores  até u::::m adolescente.  
 
30-Aldete:  Eu também percebo, neste ano, que é o primeiro ano que tá nessa fase, que eu acho, que 
tipo assim, que hoje em dia, no meu tempo, pelo menos, não tinha isso,  não se julgava uma criança 
com onze anos de idade como pré-adolescente. Então eles têm isso na cabeça, que eles estão na pré-
adolescência, então eles podem tudo. E prá mim, eu acho assim que uma criança com onze anos... 
não é...é, entre aspas, mas eles têm muito de criança ainda. E pelo fato da Mídia, da escola em si  
pregar a pré-adolescência, eles têm muitas coisas que eles deixam de fazê como criança, por que 
eles estão na pré-adolescência. 
 
31-Ailca: Perde a infância. 
 
32-Aldete Perde, perde a infância. O que que eu sinto que meu filho se chocou muito, ele está se 
chocando muito e inclusive eu fui obrigada, essa semana, a ligar na coordenação e falar com a 
coordenadora, é o assédio das meninas que está fora do controle....fora! Chegô o ponto de meu filho 
chegô prá mim e falô assim: "Ô a senhora vai e avisa a coordenação  que eu vou sentá a mão 
naquela minina, porque eu num agüento mais". Ele, sendo calmo do jeito que ele é, chegá  ao ponto 
de falá prá mim: mãe, eu preciso da sua ajuda nesse ponto, é porque a coisa  tá ficando séria, 
entendeu. Então eu acho que tem que ser feito um trabalho nesse nível também, com as crianças. 
Olha, você não é adulto ainda, você está muito precoce ainda, a mídia prega isso, mas têm outros 
valores, têm outras coisas que vocês têm que buscá que não é isso que eles /tão visando agora, 
entendeu. Eu sinto... eu só ter filho homem e as meninas, infelizmente, estão muito mais... do que os 
meninos. 
 
33-Adriana: Então, eu acho que prá ajudá também a tudo isso nós teríamos que incluir as crianças 
de onze e doze anos... 
 
34-Lúcia: Issu. 
 



35-Aldete: ((continua))... na festa do Dia das Crianças, numa Festa Junina, por que não  um sexto 
ano, um sétimo ano, um sétimo ano fazê uma apresentação, ganhá uma festa no Dia das Crianças? 
Eu acho que tudo isso estão querendo amadurecê nossas crianças cedo demais. 
 
36-Sandra:  Então, né?eu concordo com tudo o que vocês falaram, inclusive a gente tem que  ouvir 
mais, ensinar mais os pequenininhos, já crescem com aquela base. Só que tem um porém também, a 
gente até a quarta série a gente ainda acha que eles ainda são bebezões e a gente  dá aquela atenção, 
vai prá quinta o professor professor, os pais já acham que as crianças saiu da quarta série e já está 
entrando na pré-adolescência e nós pecamos muito. Porque minhas crianças, esse ano, eles não 
quiseram dançá quadrilha por vergonha, por quê? "Mãe, pelo amor de Deus, mãe, não assina o 
bilhete". Eu falei: "Eu vou assinar o bilhete e vou colocar que você não quis dançar e eu quero saber 
o motivo". "Sabe por quê, mãe? Porque tiram o sarro da gente. Quando eu tiver no colegial eu quero 
dançar porque a quadrilha deles é linda. Eles, mãe, têm uma amizade, assim, que /cê nem acredita e 
a gente vai dançar agora e eles ficam tirando o sarro". Então eu acho que o problema está em 
ouvir...mais. Que  nem ( ) falô: O adolescente tem que abrir a boca...a gente fala muito como pai, 
como professor, mas a gente não tem tempo de escutar. E eles necessitam de ser escutados, porque a 
revolta deles, as vezes, vai falá prá mãe e a mãe fala: /Cê já é maduro o suficiente, resolve sozinho, 
problema é seu. Vai falá com a professora, mais o menos a mesma coisa: /Cê não acha que já tá 
grande o suficiente? Então a gente está empurrando eles para um amadurecimento precoce, fora da 
hora. 
 
37-Aldete: É que nem a dona Sônia colocou do, do, do, dessa  perseverança. Essa perseverança , ele 
não vem só com essa faixa etária. Se a senhora for se informar com esse pessoal, eles têm  prá 
to::das as idades, e eles tão focando o quê? A Campanha da Fraternidade da igreja católica é sobre a 
Amazônica, então eles estão pegando e focando  essa parte. Só que eles têm outras linhas, 
outras...independente de religião ou não que eles passam esses valores e que eles passam esses 
entendimentos pras crianças dentro de tu:::du isso. Porque a mídia, hoje, infelizmente, ela coloca 
uma coisa que é totalmente oposto do que há alguns anos atrás. Então eles estão forçandu elis 
amadurecê. Eu converso muito com meu filho a respeito dissu. E/ falu: "/cê tem que fazê as coisas 
que você gosta, /cê tem que sê criança". Que nem ela colocô sobre a Quadrilha. Eu não consegui 
fazê meu filhu dançá Quadrilha essi anu. Não tevi comu. Eu falei, eu num vô obrigá-lu. Dialoguei, 
dialoguei, dialoguei e não e pronto! Não dançô. 
 
38-Adriana: Eu acho que a gente, também, não pode colocá, assim que...é um ama/  eu acho que 
essa parte de não participá da Quadrilha, eu acho que faz parte também da fase do amadurecimento 
delis. Elis... a gente, as vezes, encontra dificuldade com as crianças pequenas porque acham que 
isso de pegá na mão tá namorandu. 
 
 
39-Flávia:  É disso que eles têm vergonha. Então é assim...não é.. é... é... aí eu já discordo um 
pouco qui não é uma questão de ser adolescente ou não, é uma questão de  que está (criando ) a 
personalidade dele. E ele entra, realmente, esse conflito  e a aparição em público assusta muito... 
 
40-Ailca: Ah, sim. 
 
41-Lúcia: ...cê entendeu? Aparição em público dançando, se fantasiando isso assustou mais.  Acho 
que aí já entra um conflito dele mesmo com ele. 
 
42-Dalva  ( ) individualizado porque nem todos os alunos não gostam de dançar. Nós temos alunos 
que adoram...mesmo os adolescentes. Eu vejo as Quadrilhas, e/ e/ eu vô em  inúmeras festas sem sê 
Quadrilha que eles participam muito. Então isso também é individualidade, sabe? vai da 



personalidade deles e que parte nós; pais, professores incentivá-los a participá...né? Falá sempre do 
aspecto positivo do, da participação, o que vai acontecê e motivá,né? motivá sempre que isso é 
importante prá ( ) 
                                    ] 
 43-Flávia :Eu tenho meu  filho no sexto ano e ele está lôco prá dançá quadrilha, mas (vamos vê) 
 
44-Régis: Compensação minha filha  quarto ano não quer dançá quadrilha porque é country, ela 
queria que fosse, éh:::  : como é o nomi...esqueci. 
 
45-Edilma:  É o que a gente fala: Elis tão no terceiro ano e  eles dançam. Mas  será que não é a mãe 
também...que faz dançá? 
 
46-Sandra:  Aí quando eles chegam numa certa idade, eles falam: não,  não quero, eu não vô. E aí a 
gente não tem como obrigá. ( ) É a personalidade deles. 
 
47-Lúcia: ( ) dentro do contexto geral, dentro da escola... que eu acredito que a nossa preocupação, 
eu, realmente, eu tô dizendu prá prá vocêis, porque  de pequeno você tem como contorná. 
Desculpe... professoras ...eu tô  lidando como uma mãe e eu tô lidando como vó. Eu tô  muito 
preocupada com a  nossa adolescência agora. Adolescência que eu digo é do sexto ano que todo 
mundo diz que é pré-adolescente...por que eles.... Eu sei disso, eu conheço as crianças de seis anos 
que sentam na minha mesa e conversam. Então, eu sei lá...eu acho que nós deveríamos injetá...por 
que os pequenos  nós já  podemos trabalhá e as professoras sabe, /ssim. 
                                                                                                         
48-Adriana:  Então a professora...eu acho, assim,  que dentro de um contexto da escola, a 
professora ainda pode, ainda tem como contê... 
 
49-Lúcia:  Você concorda comigo... 
 
50-Adriana:: ... o adolescente, não tem como conter. 
 
51-Lúcia:  Você concorda comigo que esse adolescente, eu sei que tem problemas.... 
 
52-Amanda: Sim. 
 
53-Lúcia:... que  ele também   já sentô na sua mesa  quando tinha seis anos? 
 
54-Amanda: Si::::m 
 
55-Lúcia: Mas prá ele chegá lá, em algum momento ele (propicia )  É aonde que eu quero chegá. É 
aonde que eu quero chegar. Eu digo que ((segmento inaudível)) pros pais orientação, apoio. Gente, 
a Sônia, nós conversamos muito, assim, éh::: nós duas pensando... a Sônia tem um monte de projeto 
na cabeça, só que a gente acaba (não ter tempo  ) e ficando assim, mas até...conceitos de pais  é, 
assim, ãh, terem, éh, convívios com outros pais, assim, cê entendeu? prá:::  trocarem  idéias, 
seminários, assim, orientação de pais. Porque o que que eu vejo hoje é pai passando a mão na 
cabeça da criança...cê entendeu? sabe assim...bem...eu fico preocupada quando eu vejo uma criança 
de sete anos  mordê o outro, batê o outro,  xingá o outro e a mãe: "Filhi:::nho, você fez isso? Ah, 
mas não pode fazê issu, viu, queridinho." Sabe, e fica por aquilo mesmo, cê entendeu? Então é isso 
que eu tô falando prá você, Adriana. Então nós criamos, nós criamos, não, nós temos um 
adolescente, cê entendeu? que é preocupante hoje, cê entendeu? porque o adolescente de amanhã a 
gente já pode começá a prepará. É o adolescente hoje! 
 



56-Sônia: Flávia, você ia falá alguma coisa¿ 
 
57-Flávia: Não, é que eu ia falá... 
 
58-Flávia: (Regis) né?  Não, é que ele colocou no começo que é muito importante focar num 
assunto prá ter andamento, ter...traçar algumas ações é muito importante  mesmo. Aí com essa 
discussão, se eu trato com o adolescente ou se com o pequeno. A gente tem que entender que a ação  
não é tão isolada assim, se a gente tá tratando com adolescentes a gente vai /tar envolvendo pais, 
que em algum momento, tem...tem tamém um filhu....em outras faixas etárias, né? e um trabalho 
tem que se desdobrar prá tá enriquecendo depois na base, né....começá com  os grandes... 
 
59-Adriana: fazer os pequenos grupos de acordo com as idades ( ) porque cada um tem o seu foco. 
 
60-Flávia: éh, porque eu trabalho na coordenação com os pequenos, né? em alguns momentos eu 
acho que têm várias muita coisa memu: é a postura dos pais... muitos pais, realmente, éh::: quando a 
criança passa pro sexto ano, agora, já sentem, realmente, uma postura diferente perante a criança. 
Então, mesmo que ele tenha autonomia ou que ele ((segmento inaudível)) muita coisa  sozinho ele 
também ((segmento inaudível)) tem, como ela falou, você coloca assim: Ah, você já é grande prá 
decidir, aquela coisa. Aí já vem a (postura) do professô que são mais professores, não tem, éh, o  
vínculo, né? já é mais prejudicado por isso, então eu acho que a criança fica um pouco perdida 
mesmo. E daí vai. Bagunça aqui, faz uma outra coisa ali. Eu não vejo...pode até parecer estranho, eu 
sendo  coordenadora dos ...dos pequenos fazê dessa forma, mas as vezes eu trabalho quatro anos 
com o aluno e depois eu vou ver ele lá no sexto ano... eu falô: Não acredito que esse mininu /tá aqui 
e tá dessa forma. Não era assim, né? o que está se perdendo aí. 
 
61-Ailca: Aonde é que está se perdendo, né? 
 
62-Flávia: Eu acho que mexer nessa postura depois que troca mesmo,  depois que sai da quarta 
série, né. De uma forma ou de outra, quando você está mexendo lá em cima, você tá agindo também 
na decisão, assim, dessa continuidade. Por que que ele não continuou sendo aquele bom aluno que 
ele era até a quarta série? Então eu vejo dessa forma SIM. Em alguns momentos, outra coisa que a 
Lúcia falô, né? os pequenos demais é mas fácil de controlá, eu acho que num outro nível a gente 
pode chegá a forçá um pouco mais ( ) pensá só em controlá, ( ) discussão....pensá em ações, 
assim...entre aspas  preventivas ou informativas, né? Mas eu acho que....no momento...eu acho 
que... ( ) 
 
63-Sônia: Flávia, pegando um gancho naquilo que você está falando, eu acho que o que a gente 
poderia fazê, quando você fez uma pergunta assim: "Por que o aluno que até o quinto ano, antiga 
quarta série, era  desse jeito e agora é assim, né? e::: alguém lá atrás falou que a criança até uma 
determinada idade é muito tutelada e depois é... deixada de lado, né? Talvez  nos  nossos pequenos 
grupos a gente pudesse (tratá ações) prá trazer as mães para a escola prá orientá nesse sentido....que 
a criança precisa de apoio e orientação desde que ela nasce até o dia que ela morre...ou morre 
primeiro a mãe ou morre primeiro a criança. Porque ( ) meus filhos, quando eu tiver oitenta anos e 
eles  sessenta (eu ainda serei) a mãe deles. E eu costumo pensar também, assim, quando eu vejo 
uma mãe colada numa criança, eu nunca vejo aquela criança com problema nenhum... (Veio) com a 
mãe, que a gente tem essa idéia, assim, éh::: da maternida:::de, como professora e como  
orientadora. Mas aí entendam uma pessoa da família, pode sê uma avó, um pai, um tio, uma 
madrinha, uma empregada que seja uma pessoa, assim, de confiança da família que fique junto. 
Recebi uma mãe ontem, antes de ontem, e ela falô: "Ai, fiquei com vergonha de ter que conversar 
com a senhora, eu falei: ai, como que eu vou conversar com a dona Sônia com esse rosto inchado de 
tanto chorar? Ela falô pro menino: "Vai estudá"!  mandô ele fazê um trabalho, ficô dentro do quarto. 



Quando ela entrô, ela percebeu que tava alí debaixo do computador MSN e  Orkut. Ele tentô tirá 
quando a mãe entrô, e ela falô: "Cadê o seu trabalho"? Ela falô: "tava uma porcaria. Eu fui tomada 
por um acesso de raiva, amassei tudo, chorei, chorei, chorei". Eu falei: "olha, eu vou te dar um 
conselho, senta com seu filho e fala ( ) senta com ele e fala: de quê é o trabalho? é história. É 
história? Então,  coloque o nome da escola, coloca a data, coloca o nome da escola, coloca o seu 
nome, né? Minha mãe fez isso prá mim. Se minha mãe não tivesse feito os trabalhos manuais... no 
meu tempo tinha uma matéria que se chamava ( ) tinha que fazer sapatinho de (tricô), tinha que 
pregar botão, fazer barra, né¿ e eu não fiz nada disso, quem fazia era tudo a minha mãe eu entregava 
lá e pegava a nota. Porque se vocês me pedirem prá pegar um botão, só de vocês verem o jeito que 
eu seguro na agulha vocês vão dar muita risada...né? infelizmente num dava. E quando...tinha uma 
outra que chamava "Desenho Decorativo"...eu tinha que desenhar uma paisagem, né? Se vocêis me 
mandarem desenhá uma árvore, vai saí um semáforo, um poste, enfim ( ), né? mil e uma coisa, mas 
vocês não vão ver uma árvore. Então minha mãe esteve sempre do meu lado. Quando eu estava, até 
a quarta série...meus cadernos só tinham capas na primeira semana...( ) brochura, né? da segunda 
semana em diante eu já tinha ( ) com a capa, não copiava matéria nenhuma, minha mãe saia nas 
casas dos coleguinhas, copiando e me ajudando passar a limpo, né¿ Então, ter uma mãe do lado que 
senta e orienta, senta e faz lição junto, apaga a conta, faz de novo, né? Eu acho que isso: ah, eu só 
tenho quinze minutos do tempo por  dia. Não é a quantidade de tempo, é a qualidade. No final de 
semana dedicá uma hora, meia hora do seu dia prá sentá com seu filho ou designá uma pessoa que o 
faça. Talvez a gente em pequenos grupos orientando, fazendo grupo de orientação, que nós 
modifiquemos essas idéias para com as mães de passá valores e está perto, que as mães, éh, vamos 
voltá de novo nessa conversa...elas não estão mais juntos de seus filhos, elas estão deixando os 
filhos serem criados pelo mundo, isso não dá certo. Elas estão deixando os filhos serem criados pela 
televisão, quando a criança tem dois, três aninhos põe a criança sentadas em frente da televisão: Ai, 
que bonitinho, fica tão quietinho na frente da televisão...fazê tudo... 
                                                                                                                             ] 
64-Flávia: e agora ( ) 
 
65-Sônia: Fazê tudo...esses dias meu neto falô: "Ih, vó, ferrô!" 
 Eu falei pro meu marido: "eu não falo gíria com ele, onde aprendeu isso? "ferrô, ferrô, ferrô, vó", 
né? Éh, as vezes a criança vê isso daí da televisão, né? Então, não é que é errado falá assim, mas 
não  é aquilo que a gente pretende... a linguagem que ele use, né? Então, gente, aí que nem  eu /tava 
comentando com vocês...eu acho que talvez a gente pudesse fazê circulo,  montá os grupos e a 
gente ser multiplicador, fazê essas ações, sabe e a gente vai bolá idéias, mandá carta prás mães, 
chamá as mães, uma reunião extraordinária onde  vocês possam( ). A gente levanta ações efetivas, 
assim, de coisas práticas  ... por exemplo, a mãe marcá no papel a que horas que ela chega do 
serviço, para as mães que trabalham, né a que horas que ela poderia se dedicá pra olhá o caderno do 
filho e a gente montá, assim, um boletim dentro da ....agenda..." Hoje eu ( ) hoje eu estive com meu 
filho de tanto a tanto." Aç/ ações práticas, pequenas, né? 
 
66-Adriana: prá criança. Eu tenho, faço prá Maria Vitória  éh:: mais ou menos isso que a senhora tá 
fazendo... (eu sempre trabalhei fora) então é a (Denise) que toma conta das crianças ( ) ela toma 
conta dos meus filhos e me ajuda bastante. Então eu coloco: "fazer a lição" eu coloco, se ela fizer a 
lição eu coloco uma estrelinha, eu trabalho com a Maria Vitória com as estrelinhas, e a (Bia, a 
Amanda, a professora Amanda) está com um temperamento, assim, dificílimo, então eu tô fazendo 
um trabalho, assim, bem... bem fechado  com algumas coisas que não são legais, então com 
algumas questões, assim, como arrumar o quarto...coisas, assim, pequenas que...secá louça....que 
nem ( ) me ensinô a  secá louça....e eu acho que isso é muito bom. 
 
67-Sônia: Você percebe, que de alguma forma, já são os valores....então... 
                                                                                                    ] 



68-Adriana: São os valores que a gente trabalha 
 
69-Sônia: ...são valores, eu tenho direitos e deveres... né?  
                                                                              ] 
70-Adriana: Exatamente. 
 
71-Sônia: A minha mãe está pedindo alguma coisa e eu preciso fazer isso...que é...eu preciso ser 
honesta e fazê aquilo  que a minha mãe pediu...né? 
                                                                                ] 
72-Adriana   Eu acho muito legal da parte dela, eu pergunto prá ela e ela fala: "(Não, eu não fiz 
hoje). Eu pergunto prá ela  e ela fala  e-xa-ta-men-te o que ela faz, ela ( ). Porque eu gosto de 
confiança, entã:::o e:::u...lógicamente que tem alguma coisa positivo (quanto a isso, né? 
 
 73-Sônia:  Então, voltando na idéia do Regis  que foi uma idéia muito boa, né? a gente pode se 
pegá...em pequenas coisas....a primeira coisa que a gente vai fazê, né? Ah::: o acompanhamento do 
filho pela família....o acompanhamento. Aí nós vamos colocá desde o nosso maternal de três 
anos...até o menino de dezessete anos...dezoito que está encerrando o Ensino Médio. A gente pode 
pensá nisso como primeiro...primeira ação primeiro pensamento do nosso grupo...seria a gente tentá 
fazê com que as famílias...éh::: estivessem...éh::: ...éh::: ao lado dos seus filhos efetivamente, a 
gente medí isso, a gente tê uma quantidade...quantas pessoas antes não, não faziam isso e quantas 
estão fazendo agora. Voltando na mãe que nem eu falava ( ) éh::: foi gozado porque o marido dela 
disse que depois da reunião que ele teve lá no dia dos pais, ele disse que ele veio prá casa e ele veio 
o caminho inteiro as minhas palavras martelando na cabeça dele. Ele veio prá casa e falô: "Bem, 
nós precisamos cuidar melhor de nossos filhos. Nós precisamos tomá mais conta deles, a diretora 
falô algumas coisas lá. Meu Deus, e se eles estiver se envolvendo com meninos que estão bebendo, 
com meninos que estão fumando? Vamos controlá o ambiente deles, não vamos deixá que eles bricá 
muito no condomínio". Quer dizê, é o que eu tô falandu prá vocês, há sementes, ele expôs  isso prá 
mim, ele falô: "Óh, depois daquele dia ele já mudô alguma coisa em casa, ele começô a, a,ah::: 
propor algumas coisas: "Olha, cê vai fazê isso e se for feito, se você melhorá as suas notas você vai 
podê descê e brincá, se você num terminá...as suas tarefas você vai ficá  aqui até terminá-las". E aí 
eu tava conversando, conversando...aí eu falei prele uma coisa que eu fiz com meus filhos. Eu 
sempre aconselho os pais a fazer isso:  nunca tirá dos filhos.  Você tirô nota baixa, você num vai vê 
televisão. Você num arrumô seu quarto, você num vai sair. Você num fez isso...você num vai fazê 
aquilu. Se você passa  prá criança e pro adolescente...aquele negócio da punição. Me filho ( ) 
acrescentar... ((segmento inaudível)) então, como que é isso? Eu quero que você arrume o seu 
quarto todos os dias. Se você arrumá o seu quarto, seu quarto durante trinta dias, você escolhe um 
(desejo), eu vô lá e vou comprá. Assim que eu consegui tirá a chupeta, tirá a mamadera, eu consegui 
que memorizassem a tabuada... que é um pacto. Tinha uma professora numa sala que chamava-se 
Tânia... e ela era muito rígida( ), e ela  fazia uma espécie de um campeonato de tabuadas, e ela dava 
um Suflair pro aluno que ganhasse, né? Então, ( ) "ah::: mas memorizá! a mamãe vai tomá parti, 
você me dá a tabuada...o dois, depois do do/ tãrãrã, depois vou perguntá ( ). Sabe a do dois, depois  
sabe a  do três,  depois eu passo prá  do quatro,. Bom,  quando você me dé a tabuada até o nove e 
depois eu perguntá e você me dé a tabuada di-rei-ti-nho e tê cer-te-za que você sabe...escolha o que 
você qué ganhá"....Sabe, impor....meu filho conseguindu muda as coisas. Eu acho que,assim, o 
reforço positivo é uma coisa boa. Uma coisa é você estar no seu trabalho, alguns de vocês 
trabalham, que vocêis souberem que vocês vão fazê alguma coisa que cêis vão ganhá alguma coisa, 
é muito mais prazeroso o trabalho de vocêis porque vocêis sabem que, /que vocêis não fizerem 
daquele jeito vocês vão ser punidos. Se vocêis são adultos e podem pensá assim, cêis calcula uma 
criança ( ). Teve época, nem sempre na minha vida, eu tive o conforto financeiro que eu tenho hoje, 
teve uma época que meu filho tinha dez anos, o Rogério. O Rogério, chovê se ele não tá aqui, ele 
dormiu comigo até dezesseis anos...de mão da/ ...olha, rapaz (que é professor de basket) de mãos 



dadas, do lado de fora com o colchão no chão. Quando eu saía das vistas dele, ele chorava que nem 
loco. Quando eu ia no mercado ele falava: "que horas você vem"? Eu falava : "as sete". Sete e 
quinze ele já tinha chorado das sete às sete e quinze, se desesperado até às ( ). Aí eu levei ele, eu 
levei o Rogério para uma psicóloga. Ele falou: "mãe eu não vou ( ) porque se eu não falo nada ela 
fica olhando prá mim. Se eu não falu nada, ela também não fala nada, sabe, aquilo é horrível, é 
horrível. Mãe, pelo amor de Deus, eu não quero mais ir na  psicóloga". Falei: "Olha, então, nós 
vamos fazer assim, eu vô sair e vou falá prá você a hora que eu vô chegá e você vai ter confiança 
que eu vô chegá. Se eu chegá e você estiver chorando...você vai voltá prá psicóloga. Se você se 
segurá....dormir não tem problema, (você tem que dormi comigo), mas eu não quero mais que você 
chre quando eu saio". Falei: "Você vai agüentar"? "Vô". Falei: "Então, tá, até o final do ano, o que 
você quer ganhá? Falô: "Mãe, eu quero uma ( motomachine)". Custava (seissentos) e poucos reais. 
Eu ganhava o valor dela em um ano( ). Fui lá, comprei em vinte e quatro vezes. Falei "Se você 
passá o ano inteirinho, até o final do ano e cê não chorá...porque  eu saí, porque eu demorei ou eu tô 
com você no mercado e, de repente,  eu viro as costas e você "mãe peraí, peraí, mãe, mãe, mãe". Se 
você fizer isso outra vez, cê perdeu. Se você num fizé isso, você ganhô". E assim foi...passô. 
Depois:"Mãe,  eu não vô mais na psicóloga? Eu falei: " Você não vai mais na psicologa" "Graças a 
Deus". (Tirei um peso, tirei um peso). Foi, nunca mais chorô. Cheguei no  final do ano ...era uma 
loja lá na vinte e três, ( ) no caminho  da bendita  da psicóloga, fui lá, comprei a motomachine prá 
ele. Assim foi com todos os meus filhos. O Rogério, pediu uma coisa muito cara, mas a Viviane 
pediu uma Moranguinho prá decorá a tabuada, o Rogério pediu um baita Playmobil que custava 
uma verdadeira fortuna também prá decorá tabuada. Com o Guilherme, graças a Deus, não precisei 
comprá nada prá ele porque é de outra natureza, né? Mas com  os meus filhos eu fui percebendo  
assim. Até hoje, vira e mexe eu falo: "vô dá isso aqui prá você, você tem sido tão bom prá mim". 
"Não, mãe, /magina... se apertá." Vô dá e pronto.  Vô te ajudá ( ). "Não, mãe, não, você já faz 
tanto". Falo:"Não, eu vô te ajudá". Então isso faz com quê? né, com que a pessoa fale: Óh, que 
legal! Vô continuá assim...eu tive um apoio,né? (estímulo positivo) Ah, eu vô batê no meu filho 
porque não tá fazendo isso. A gente pode passá isso pros pais também. 
 
74-Aldete: . Éh::: desde a:::  segunda série, não sei....éh::: o Christian sempre (teve notas boas) nas 
médias dele, né? mas algumas coisas a gente /tava percebendo que ele estava meio que 
(desestimulado). Eu vou conversar com ele e eu falei prá ele: Olha, tem algumas coisas que você 
vai fazê, você  (  ) prá lê  e tal, mas se você quer continuá estudando naquele colégio, se cê gosta 
daquele colégio (você vai repetir). Então, se você tirar uma nota xis a uma nota xis, no final do 
semestre eu vou te dar tanto  xis. Se você não tirar uma nota xis ou uma nota xis, você não vai tê. 
Isso até hoje, ele faz, o meu marido faz isso com ele e ele deu resultado. Eu acho, assim, ele já tem 
por natureza a facilidade de pegá as coisas, só, que de uma certa forma, é um incentivo maior prá 
ele, entendeu? e junto com isso ( ) esforços, falô: "Olha, pai, eu ( ) tal coisa, de repente tem isso"? " 
Tem, filho, isso tem". Então, eu incentivo ele tanto no estudo como nos esportes também. Até hoje 
eles fazem esse bem bolado e... tem um bom resultado. 
 
75-Sandra: ( ) esse bem bolado são as mães, né? Se você fizer eu vô te premiá, e, as vezes, a 
criança não faz e prá uma mãe, por uma birra a mãe: óh, só por uma vez eu vô te dá, né? Então, tem 
que tomá muito cuidado com essa( ) 
                                                              ] 
76-Aldete: ( ) na reunião, eu que /tava na reunião ( ) dela, do meu lado estava a minha vizinha que 
tem os seus filhos aqui, que ela( ) participa das reunião ( a gente parô) prá pensá se a reunião é feita 
prá chocá os pais ou se a D.Sônia estava desestimulada com o colégio, que a gente pensô os dois, 
entendeu? da forma como ela passô as coisas  prá gente foi que chocô . 
 
77-Lúcia:: Na reunião? 
 



78-Aldete:: É, na Reunião de Pais, mas das coisas que ela colocô na Reunião que eu, pelo menos, 
na minha casa a gente usa isso como praxe, ela colocô como positivo: Pais, continua dando pro seu 
filho...ah, cinqüenta reais prá ir pro Shopping. Ah, pai ( ) dô, dô, dô. Não, você merece o tênis? 
vamos ver se dá prá você ter, entendeu? Com o Christian a gente deixa muito claro isso a ele. "Você 
está num colégio particular, que bom que você pode ter, muitos não tem isso. Você tem que ter essa 
consciência, que muitos não têm isso. Valorize o que você tem, entendeu? É um estimulo que ( nós 
fazemos), é um estímulo, só que ele sabe reconhecê o que ele pode tê e o que ele não pode tê, 
porque no dia de amanhã, de repente,  ele pode (não tê nada disso). Porque , infelizmente, hoje em 
dia pode (tê) por esse lado, entendeu? Mas o que ela está tava falando, pode ter certeza que muitos 
pais pararam prá pensá, porque ela deixô bem claro: Continuem dando tudo o que seus filhos 
querem porque você vai colhê isso mais tarde ( ). 
 
79-Gilda:  Eu concordo com ela e fica aqui uma sugestão minha... prá senhora (  ) diretora (e dona 
da escola). E:::u, éh::: sugeria, assim, que a senhora fazê uma parceria com o SEBRAE... porque o 
SEBRAE tem acesso a sua escola e aqui eles implantam éh::: eles dão cursos pros alunos. Éh::: prus 
menores eles podem aprender a ser pequenos empreendedores, prus maiores, eles já ensinam as 
crianças a fabricá alguma coisa, os adolescentes e apresentá pra famílias. Então eu acho que tudo 
isso tem um valô, que tudo isso tem que sê colocado. As crianças, os alunos  têm que sabê, 
entendeu? Então eu acho que isso ( )bastanti, eu num sei... 
 
80-Zé Maria:  Dá licença? 
 
81-Sônia: Pois não. 
 
82-Zé Maria: Eu queria dá uma sugestão também já entrando, assim, na::: (questão de) "Como 
resolvê o problema", né? Uma coisa qui, qui prá mim... éh:::  éh::: ficô , éh:::: marcô bastanti qui é 
aquela a palestra que tivemos aqui com aquele rapaz que tinha aquele problema de deficiência " 
Aprendendo a viver", né? 
  
83-Sônia: "Valorização da Vida". 
 
84-Zé Maria: Isso. Eu achei, eu achei... eu acho que esse tipo de coisa incentiva bastante e mostra  
muito a eles que ELes têm demais,  têm alguns que não têm nada, né? Então aquilo, eu acho que::: 
éh, éh, éh::: esse tipo de palestra nós podemos éh, éh  mexê  bastante nesse ponto...na questão de 
valores...com eles. Consegui visualizá esse tipo de coisa com um exemplo, né? mostrando o que...é 
verdadeiro... lá fora também, né?  
 
85-Fernando: Exatamente. 
 
86-Zé Maria: Porque...porque eu percebo o seguinte, ah:::  meus filhos, nossos filhos que estão 
aqui...qui... é difícil, a gente até não gosta de colocá, assim, a, a, a minha vida, assim, isso porque 
eu, realmente, não dão trabalho, assim, prá nós, né? Nós fizemos, eu acredito que  um bom trabalho 
com eles. As vezes, eu falo assim prá Erica: " Erica, não são todos  que têm pai e mãe, ãh, 
professores. Não são todos  que têm orientação tanto na escola como em casa, né? Então, você é um 
resultado de um trabalho que a gente vem fazendo a bastante tempo, né? éh, éh, muitas vezes,  todo 
o lugar, até por não colocá, assim, pros seus amiguinhos, muitas vezes, não dá impressão que 
você...sabe mais ou queira ser superior que eles que isso aí não é legal, você cria mais dificuldade e, 
as vezes, em casa não tem o mesmo respaldo que vocês têm, né? Isso eu falo prá ela porque, as 
vezes, eu faço comparação, nós estamos trabalhando na Rede Pública de ensino, né? A senhora sabe 
como está, eu acredito, né? tá lamentável, tá lamentável. Então, eu tenho até um certo receio , eu 
não comento com os colegas que que os meus filhos estão aqui e não comento com os alunos 



também...porque éh, éh, porque eu fico, realmente, chateado com o que está acontecendo...está um 
descaso total, os pais não sabem educar, dentro das salas a gente percebe, assim, uma:::...éh:::  
 
87-Flávia: Problemática muito grande. 
 
88-Zé Maria: ...um problema seríssimo, eles não trazem  educação  de forma alguma.  
 
89-Adriana: A violência... 
 
90-Zé Maria: A violência, a gente muitas vezes tem que fechá os olhos. E o Big Brother essa 
semana, eu, eu, eu digo sinceramente, se eu fosse tomá a prova...de um aluno porque  desrespeitou o 
professor, ô que olhô pro lado, porque colô...eu tomava de todos...( ).  Então,  chegô um momento 
que eu tinha que fazê de conta que eu não /tava vendo o que estava acontecendo...porque senão eu 
ia tomá todas as provas, né? e assim tá sendo na escola o tempo todo...então a gente tá tendo que, 
que fazê coisas que não é bacana, não é legal, não é, não é atitude de professor...eu consegui levá 
adiante o descaso tanto da escola como o que tem me ajudado (o que tá vindo da )casa do aluno. 
Então, éh:::: esse tipo de coisa...eu falo....que a gente deveria, talvez, mostrá prá eles...que estão 
aqui... como que é  um pouquinho lá fora prá eles, prá eles conseguirem ter parâmetro, né? e verem 
que eles  /tão numa situação privilegiada e, as vezes, eles estão deixando de dar valor ao que está 
acontecendo com eles aqui, né? Eu sempre coloco dessa forma. Então... porque, realmente,  o 
descaso lá fora tanto do Governo como dos pais com ( ) a educação /tá muito grande. ( ) 
 
91-Adriana:  Mas eu acho que isso vale não só os alunos pros pais também. 
 
92-Zé Maria: Exatamente. 
 
93-Edilma:  Porque têm muitos acham: eu tenho... eu posso, mas o vizinho que tá ali, a faxineira 
que vem na sua casa tá com filho na escola pública, você não sabe o que é isso. Que, às vezes, 
qua::ndo dá eu vô nas reuniões  prá menina que cuida do meu filho...Como passa de ano? eu não 
sei...não passa, né? Passo? A oitava série do Ensino Médio. Gente, não tem uma nota, não sabe 
escrevê.  
 
94-Sônia: Quando eu  ...é difícil a  semana que eu não dô bronca. E quando eu dô bronca nos 
alunos, eu acho que alguém aqui já viu, eu não converso com eles. Eu converso pe-sa-do mesmo, 
bravo, grito ( ) tentam respondê e com isso eu tenho muito respeito dos alunos. Até as crianças 
pequenas que são problemáticas, e quando eu venho conversá é a figura da autoridade e acabô. O 
que eu costumo falá prá eles é o seguinte: Se você não ( ) pede prá sua mãe colocá você na Escola 
Pública prá você vê como é que é. Porque lá você não tê uma pessoa que vai brigá com você, lá 
você não vai tê uma pessoa que vai ficá no seu pé. Lá você vai ficá livre...e no futuru  depois eu 
queru vê o que que você vai  tá aprendendu porque você acha...que aqui a gente tá....pegandu nu seu 
pé, a gente tá discutindu, tá brigandu. Inclusive a parte da violência, que ( )existe a violência velada, 
existe o apelido, existe o xingo , existe, as vezes, até olhar. Então, quando eles brigam eu costumo 
dizê prá eles: "Briga aqui nessa escola é crime hediondo, inafiançável, eu não per-mi-to. Primeiro 
que eu sou responsável pelos pais, pela integridade física das crianças". Cês não podem deixá a 
criança na escola e eu falá prá vocês: Óh, vem aqui que tá machucado, está machucado, primeiro. 
Segundo que a gente ensina a (ser tolerância), não é?  Agora fica difícil por causa dos atos de 
violência entre eles mesmos, né?  todo esse tipo de coisa. Mas  eu gostaria  que a gente ficasse em 
pequenas ações, que a gente tratasse: Primeiro o acompanhamento das famílias para que (os pais e) 
famílias soubessem direitinho o que os seus filhos estão fazendo e como estão fazendo e 
(acompanhassem) e nós somos privilegiados, viu, professor. Aqui na Escola Pinheiros nós somos 
privilegiados. Eu vivo no Céu, vivo em Alpha porque eu trabalhei vinte e seis anos e meio em 



escola pública, sou aposentada há muitos anos...eu sofri muito porque aqui é exatamente oposto. 
Numa escola pública, se você tem trinta e cinco na  sala de aula, você tem  cinco pais que se 
interessam e trinta não se interessam. Aqui graças a Deus é o contrário. Aqui, se a gente tem trinta e 
cinco, você tem o contrário ou quase, você tem vinte e cinco ( ) e dez não se interessam  Esses dez a 
gente precisa trazê... porque é um absurdo você pagá...prá seu filho estudá numa escola particular e 
você não acompanhá o desenvolvimento dele. E tem...e tem. Agora, o que eu me recinto, eu vejo até 
nos (jogos) coitada! As crianças que são...do... do Mirim prá cima  os pais já não vão nem assistir os 
jogos. A criança  ( ) marcar o dia, dar um beijo. A criança se machuca ali na quadra...quem vai fazê 
o carinho é o professor, as vezes é a mãe do outro colega porque o pai e a mãe não estão ali... 
Graças a Deus (que a gente tem o professor porque tem pai que até agora não foi) Porque, gente, 
muita gente fala: "Nossa, como essa escola é bonita, como essa escola cresceu, como essa escola (tá 
enorme)". Eu trabalho de segunda a segunda. É difícil vocês irem a uma atividade e vocês não me 
virem presente...Se eu não tô presente... 
 
95-José Sargento: (acabando  de entrar ). Boa noite. 
 
96-Sônia: Boa noite...é por puro, assim... alguma coisa aconteceu. Creiam que as coisas só dão 
certo se vocês estão olhando prá elas. Coloque uma panela no fogo e sai, vai passeá. Veja se o fogo 
desliga sozinho, vê se a torneira sozinha coloca  mais um pouquinho de água no molho. Vê se a 
colher de pau sai de lá da gaveta e vai mexê o molho que tá pegando no fundo. Então, a gente tem 
que tê o olho, é assim que tem que sê a família. A família tem que tá junto. É isso que a gente tem 
que lutá. E quem sabe ( ) porque as ações de educação, eu costumo usá essa metáfora, elas são que 
nem uma bola de neve  (que rola a ribanceira de )  uma montanha, ela roda pequenininha...mas 
conforme ela vai rolando ela vai grudando neve, grudando neve...quem sabe as ações (tomadas ) na 
Escola Pinheiros, ela não surta efeitos em outras escolas também. Porque esse trabalho tem essa 
finalidade. Esse trabalho crítico, nós /tamos falando aqui, está sendo gravado, é transcrito....e isso 
vai fazê parte de um trabalho que vai corrê São Paulo, corrê o Brasil, corrê o mundo...né? Isso que é 
importante, nós estamos fazendo  pesquisa juntos. Vocês estão sendo meus colaboradores não só do 
meu trabalho de doutorado. A Escola Pinheiro como (um ícone) e como marco prá todas outras 
escolas. E não pensem vocês que o trabalho (da Escola Pinheiro ) o problema da escola Pinheiro é 
um problema da Escola Pinheiro.  Quem já estudou em escola comparada, é o problema da escola lá 
em (Glasgow ) na Escócia, é o problema da escola em Portugal, é um problema geral. Eu estive 
conversando com uma professora na Irlanda, ela disse prá mim que a Irlanda tem problema, 
ninguém quer ser professor por causa da indisciplina. Os alunos não respeitam os professores 
porque os pais não estão mais educando as crianças. Então, desde o ano passado em julho. Fui fazê 
uma viajem pelo Reino Unido, quando eu vi uma escola, a primeira coisa que eu fui fazê foi entrá e 
conversá com a professora. Ela me disse isso, que lá estão importando, trazendo professores de 
outros países  prá dar aula  lá porque ninguém mais quer ser professor... Se  lá, naquele local....não 
tem escola particular, só escola pública e a coisa tava rolando...de qualquer jeito Então, gente, eu o 
que eu gostaria de fazê prá finalizá... ( ) não ficá muito longo, era a gente perguntá se vocês têm 
interesses em fazê parte desses pequenos grupos...e se vocês poderão se reuní, por exemplo  aos 
sábados, como é que vai ficá porque aqui...eu tô vendu...quem tem aqui tem filhos apenas no... na::: 
Educação Infantil e Fundamental I até cinco anos? Vocês, eu acho que vocês podem a noite, não 
podem? Então prá vocês  melhor a noite, a gente montá um grupo com vocês, né¿ E quem já tem 
filhos, assim... nos dois ou então só numa. 
 Então, éh::: Você já teve, você já tem..( ) quarto ano,né? então...quem de vocês seria mais fácil vir 
aos Sábados, que eu tô pensando nos professores? 
 
97-Edilma: Prá mim tanto faz, pode sê aos sábados ou durante a semana. 
 
98-Régis:Á tarde. 



 
99-Sônia:  Sábados á tarde? 
 
100-Régis: É. 
 
101-Zé Maria: Prá mim também...eu tenho aulas (na faculdade) 
 
102-Sônia: De sábado? 
 
103-Zé Maria: De sábado. 
 
104-Sônia:  Mas aí vocês podem ficá tanto num grupo como no outro porque eu vou tá presente nos 
dois. E aí a gente já poderia deixá marcado, já, o  próximo encontro que é prá gente não se perder e 
prá gente poder  conversá. Então, ãh::: vamos ver assim, vamos esperar voltá de férias, sabê como 
que a escola volta, né? Eu achei que esse semestre, eu achei que foi um dos melhores semestres, 
com todos os problemas que a gente teve, de todos.... os que a gente já teve com a escola, (com um 
número maior de alunos tudo), mas mesmo assim...éh:: vamos deixá...talvez prá  terceira semana de 
agosto. É bom sexta-feira prá vocês? Quem está  aí com o calendário,  poderia ver...qual que seria a 
terceira sexta-feira de agosto prá gente deixá marcado a noite prá o grupo que vai vir a noite. E a 
gente poderia deixá o sábado subsequente prá turma que vai vir no sábado...só que aí  dezessete e 
dezoito.... só que aí dezessete é na sexta e dezoito no sábado.... só que aí...éh::: a pessoa vai ter que 
vir só nesse grupo porque a gente vai desmembrá...e nesse dia dezoito eu vô tentá trazê os 
professores. Vô vê quem são os professores que poderiam...participá, né? No sábado, éh::: quem 
pode vir no Sábado levante a mão. 
 
105-Zé Maria: Se for a tarde. 
 
106-Sônia: Não, não precisa ser um grupo muito grande. Vocês poderiam vir no sábado a tarde? 
Então dia dezoito nós vamos marcá  prá que horário a tarde? 
 
107-José Sargento: às quatro horas, três e meia? 
 
108-Sônia: Dezesseis horas...tá bom? Nós vamos tentá nos reuní  numa hora só. E, e quem vai no 
dia dezessete de agosto ,dezenove horas. Então aí o que nós vamos fazê? Nós vamos convidá 
professores e nós vamos convidá...alunos, né? Nesse grupo de...éh::: de::: que vai na sexta feira a 
noite. Infelizmente, eu acho que as crianças pequenas não podem participá,  mas a gente pode 
chamá alguns alunos maiores...prá participarem junto com vocês o grupo da sexta-feira e um outro 
grupo de alunos prá participá com os pais no grupo de sábado...né? que eu acho que é bom também 
prá vocês terem a presença do aluno e ouvirem a voz deles, como minha orientadora falô: "Ouvir a 
voz ( )" isso, né? e trabalhá esse primeiro ítem que é o acompanhamento da família, a gente já 
tratá... ( ) vocês venham pensando o que a gente poderia fazê prá podê trazê...incentivá  as famílias 
a tar mais perto dos filhos. Fala! 
 
109-Régis: Posso dar uma sugestão? 
 
110-Sônia: pois não. 
 
111-Régis:  Como se fosse uma lição de casa...  isso prá todo mundo... éh::: depende de enxergá, 
assim, não sei...a gente tem convivência com outros pais, éh:::: e a gente enxerga também  as ações 
dos outros pais, vê as ações boas dos pais, sem dar nomes... anotá essas ações. 
 



112-Sônia: I:::sso, muito bem, muito bem. Prá gente trazê...ações boas, pois não? 
 
113-Aldete: Uma coisa que eu /tava querendo falá e não deu tempo, né? /proveitá...o que eu achei  
excelente ( ) da Escola Pinheiro  foi a segunda medalha, a segunda medalha, a segunda medalha é 
dos pais. Porque, as vezes, o aluno está mal (e o pai se esforça tanto) com a criança que consegue. E 
foi reconhecido que a criança, realmente, está lá  e os pais estiveram juntos, (tiveram) 
acompanhamento e  teve a medalha dos pais. E teve muitos pais que , de repente, se emociona de 
mais. Pela primeira vez o pai fez alguma coisa e foi reconhecido. Porque, as vezes, o pai vê a 
criança problemática, vamos dizê assim, e não consegue muita coisa. E, de repente, esse pai 
conseguiu ...e foi  reconhecido. Isso é uma grande ( ) pro pai é um reconhecimento. Eu achei muito 
legal! 
 
114-Renata:  Foi feito até a quarta sério do ano passado. 
 
115-Sônia:  Nã::::o, foi até o terceiro ano do Ensino Médio. 
 
116-Renata: Ah, foi até o terceiro? Ah, tá, pensei que tinha sido até a quarta série. 
 
117-Sônia: Não, foi  do segundo... A gente não dá  ( )  não dá na primeira série por que, 
normalmente, o que que  a gente avalia? se a criança está alfabetizada ou não. Então,  se a criança 
está alfabetizada tem notas altas. Na segunda série e terceiro ano  já começam entrá outros 
conteúdos, a matemática, começa a pegá, aí que a gente, realmente, começa percebê a criança que 
vai bem na escola, do terceiro ano prá frente...da segunda  série. Que a primeira série  (  passa 
)aprendizagem, que a criança ( ) a ter uma boa nota, né? Mas, foi até o terceiro ano do Ensino 
Médio, também. 
 
118-Amanda: o que eu ia falá. 
 
119-Sônia: Éh....algumas mães elas...gostaram bastante. Bem, gente...éh::::  então, tem  isso tudo aí 
marcado, né? ( ) agradecê a presença de vocês. Vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo prá 
educação porque nós estamos fazendo um trabalho pioneiro no Brasil...é provável que a consiga( ), 
né? então isso aqui vai ser muito bom porque  é coisa que vai poder ajudar todas as escolas também. 
Todos devem ( ) ta? Eu agradeço muito vocês. Eu quero que vocês falem. Ninguém aqui é tão culto 
que possa falá mais que o outro e a outra pessoa ( ) fica com vergonha de falá ou ficá tímido. 
Voltando a falá da Ana Maria Popovich que é a mãe da Silvia Popovich que foi uma psicopedagoga 
e psicóloga argentina que morreu atropelada na Avenida Sumaré, ela dizia que...ela tinha  dado uma 
boa aula quando ela ouvia a voz de todos os alunos, né? Eu acho que a reunião é boa porque a gente 
ouve a voz de todos...né? se alguém se cala a gente fica sempre se perguntando, né ( ): A reunião 
não estava de acordo com ( ) é tímida, né? Eu aí sinto  também a minha responsabilidade, né? que 
eu acho que de alguma forma...acabei fazendo que a pessoa se (opinasse), se envergonhasse, né? Eu 
acho que não. Eu acho que todo mundo tem que falá nem que seja um pouquinho, né? prá gente 
ouví... a voz de vocês. Muito obrigado... (a presença) de todos...Sim. 
 
120-Gilda: . Eu queria aproveitá ( ).... um trabalho ( ) planeta, um problema do planeta. Eu gostaria 
sugeri que fosse feito um trabalho com as crianças menores... ( ) Eles estão...totalmente fechados. 
 
121-Sônia: ( ) ótimo. 
 
122-Gilda: Não valoriza nada, nada, nada. 

123-Lucia:  (gostoso, divertido, né?) mas eu acho que eles estão...um pouco inconsciente com isso. 



124-Sônia: Eles estão acabando...né? Muito bem. Já ficou registrado. Gente, boa noite, bom final se 
semana prá vocês. Obrigada pela presença. 

 

 

Terceira Reunião 
 
 
I- Objetivos da 3ª reunião do grupo de apoio de 10/11/2007 
-Analisar as regras que são apresentadas para o corpo discente e que cujo descumprimento sujeita os 
alunos a punições; 
-Verificar quais delas estão sendo cumpridas e quais demonstram estar sendo mais descumpridas; 
 

 
 
1-Sonia: Vamos começar essa nossa terceira reunião do nosso grupo. Então eu gostaria 

de conversar com vocês sobre as regras que a gente tem na escola. Primeiro  hoje, e saber o que 
vocês acham dessas regras. Qual a opinião que vocês têm sobre essas regras ? Se vocês acham 
que essas regras estão sendo cumpridas. Que sugestões vocês dão no caso da gente tomar 
atitudes no caso do descumprimento dessas regras. E a primeira regra é como se fosse assim o 1º 
mandamento da lei de Deus, diz assim: “Tratar com respeito alunos, colegas, professores e 
funcionários da escola”. Essas regras são colocadas para os alunos. Gostaria que vocês falassem 
o que vocês percebem. Se existe isso na escola ou não existe. Se essa regra não estiver 
funcionando o que a gente poderia fazer ? 

2-Ailca: Como eu tive sempre  trabalhando com os pequenos, maiores de seis, de oito 
anos em diante, eu acho assim... que eles têm um comportamento diferenciado. Os menores, 
assim, 6º ano em diante,  começam a dar um  certo trabalho quando a gente fala, mas até aí eles 
não são assim de retrucar; é minoria que enfrenta às vezes a gente. A gente fala alguma coisa eles 
saem, não dão atenção, mas não é muito não. Com a convivência que a gente pega com eles é 
minoria que desobedece ou que fala alguma coisa. Tem o negócio sobre tampinha, garrafinha... 
que eles fazem bola de tudo né ! Isso aí não tem quem tire do pé deles, é complicado. A gente vai 
atrás, anda, anda, anda e eles vão com aquela tampinha, aquela garrafinha; é isso mais ou menos 
que eles fazem. 

3-Sonia: Mas você acha que os  alunos  tratam  os funcionários da escola com respeito ? 
4-Ailca: Eu acho.: Eu acho, porque de um ano e meio pra cá D. Sonia melhorou bem, viu ? 

Melhorou bastante. Eu sempre trabalhei no 1º andar com os pequeninos, agora eu tô lá no terceiro, 
eu tenho que tomar conta do terceiro e da quadra. E eles me respeitam muito bem, cumprimenta, 
quando eu falo: “Não é pra fazer isso”, eles me obedecem, sabe ? E eu achei que eles melhoraram 
muito. 

5-Lúcia: Eu também acho que é assim, nós estamos vivendo hoje em dia numa sociedade 
em que o respeito é muito difícil, e pelas voltas que eu tenho dado na escola, que eu sempre estou 
dando, eu  acho que  têm melhorado bastante o ambiente. Assim, quando a gente encontra aluno 
no corredor, isso assim, tem um trabalho muito bom, assim, dessa parte, principalmente; o respeito 
que estão tendo têm crescido a cada dia mais. 

6-Vinícius: Existem as exceções, os que não respeitam. Os alunos passam mais de 4 
horas por dia de vários anos de sua vida aqui na escola, para mim não são como funcionários, são 
quase tias minhas, que estão aí para cuidar de mim; então é uma extensão. Quase minha família. 

7-Sonia: Então, entre alunos e funcionários vocês dizem que não há desrespeito, não é ? 
E entre alunos e alunos? 

8-Vinícius: Ocorre maior desrespeito. 
9-Lúcia: Desde os menores, eu digo assim, segundo, terceiro, do ensino fundamental, 

então, a gente percebe muito isso, não é ? Assim, é xingamento, ofensa, entre eles. 



10-Aldete: Eu acho que vai um pouquinho mais além. Porque este ano aconteceu um 
episódio dentro da sala de aula do meu filho, e eu acho... fiquei sabendo que não foi passado isso 
para a coordenação, mas chegou a ponto de dois se agredirem dentro da sala de aula e o meu 
filho foi lá tentar apaziguar a situação. E essa semana aconteceu um outro fato assim, isso já vem 
acontecendo há um certo tempo. É o preconceito, eu acredito que isso é preconceito com relação 
a aqueles alunos que tem um pouco mais que os outros. Então, o que  aconteceu essa semana: o 
professor fazendo algumas perguntas e tem um que sempre “ah, eu sei...”, um outro aluno chamou 
ele de “nerdi”, é um palavreado que eles utilizam entre eles, quer dizer que ele é um pouco mais  
que os outros, né ! Aí o professor parou a aula, deu uma bronca nesse aluno que se referiu ao 
outro com isso. Só que aí os dois lados, não sei assim até que ponto vale, porque aí o meu filho 
falou: “Mãe o professor pegou pesado, só que o menino tava errado.” Eu falei assim: “Tá, e aí ?”. 
Aí ele falou: “Eu não sei se deveria ter sido daquela forma como foi. Porque ele poderia de repente 
ter chamado o ofendido e o que ofendeu e falar à parte, não falar com a sala toda.”  Eu não sei 
qual a melhor forma pra isso entendeu ? Eu acho que é um desrespeito.... 

11-Sonia: O que você sugere nesse caso, assim ? Porque vocês falaram que no tocante a 
aluno com funcionários existe respeito, aluno com professor existe respeito, mas aluno com aluno 
nós não estamos conseguindo ainda com que os alunos se respeitem. O que vocês sugerem como 
medidas que poderão ser tomadas pra gente tentar solucionar esse problema ? O que é que 
poderia ser feito ? 

12-Ana Paula:: Eu acho que o diálogo é importante. Então, eu acho que tem tido muito 
pouco diálogo, não só de aluno com aluno, como professor e aluno, funcionários e alunos, 
funcionários com professores também. Eu acho que é uma das coisas que poderia dar certo, ter 
um diálogo. Por que estas essas pessoas estão tendo esse conflito ? Discutir, mesmo, sem a 
agressão, acho que falta isso. 

13-Adriana: Uns cartazes também para a escola, falando da importância de respeitar o 
seu colega, com algumas frases, podia ajudar bastante.  

14-Olga:: Filmes que mostre isso, respeito... 
15-Flávia: Porque aí eles vão refletir mais. 
16-Ingrid: Eu acho que esse projeto, assim, com cartazes, campanha e tal funciona para 

uma certa idade. Quando chega no ensino médio isso já não funciona muito bem. Porque essa 
questão de respeito é questão ética, não tem lógica você agredir uma outra pessoa, ou você 
ofender, sem motivo. Então, eu acho que para o ensino médio a questão é os professores 
tentarem melhorar a situação, mas não tem uma campanha exata, um método. 

17-Vinícius: Ainda mais porque quando chega no ensino médio a sua personalidade está 
praticamente formada, então se a pessoa foi criada sendo agressiva, se foi criada desrespeitando 
o outro, chega no ensino médio ele não vai mudar de uma hora para outra, a não ser que ele 
queira ser mudado. 

18-Aldete: Eu colocaria como sugestão... eu acho que assim, pra você mudar uma 
criança, pra você mudar... acho que até a idade que eles estão agora que é no sexto ano, tem uma 
personalidade também já praticamente formada, mas você consegue mudar muita coisa ainda. Eu 
colocaria como sugestão, uma vez por mês, você envolvendo a criança, monta uma peça de 
teatro. Tipo...foi tal ano que foi sorteado pra montar uma peça de teatro. E essa mesma peça de 
teatro de determinado assunto, apresenta para as salas, entendeu ? “Olha, vocês vão fazer uma 
peça de teatro falando sobre esse assunto e vamos representar em todas as salas.” E assim por 
diante, cada grupo foca um determinado assunto; porque você vai estar envolvendo eles, e eles 
estando envolvidos eles vão ter uma outra forma de ver, e uma outra forma de pensar. 

19-Sonia: São idéias muito boas e agora eu pergunto para vocês, como é que a gente 
deve agir nos graus de desrespeito, por exemplo, como a gente deve agir quando um aluno ofende 
o outro ? Como a gente deve agir quando um aluno agride o outro fisicamente ? Ou desrespeita de 
alguma outra forma ? Que tipo de sugestão vocês dão ? 

20-Dalva: Acho também que deveria repreender, chamar os envolvidos para estar 
conversando à parte. Como ela mesma falou, que o filho dela presenciou isso em sala de aula. 
Acho que o professor pegou muito pesado. Acho que aí os envolvidos você tem que tá chamando, 
tá conversando. E depois, de um modo geral ir falando com a sala também, não é ? 

21-Célia:: Mas a maioria deles, às vezes a gente até comenta, no 1º ano do ensino médio 
já não dá tanto trabalho, o trabalho é de sétimo ano até o 6º ano, essa fase aí, quer ver, tá saindo 



do 5º ano, entra no 6º ano, eles já não tem o professor que acompanha, eles já vão para quadra 
sozinho, já faz tudo sozinho; porque eles querem ter independência assim, sem limite. Sabe aquela 
coisa sem limite? Às vezes a gente tá falando com eles e eles não dão atenção. Eles não 
respondem, mas eles não dão atenção pra gente de maneira nenhuma. 

22-Aldete: Mas nem tudo que você tá falando, porque o que eu observei de mudança do 
5º ano pro 6º ano é que no 5º ano os professores têm um certo controle sobre os alunos, só que a 
partir do 6º ano os professores dão muito mais liberdade para os alunos. Eles têm uma forma 
diferente de tratá-los, entendeu ? Eles tratam eles como se fossem independentes. Então, eu acho 
assim, que vai do professor; a forma como o professor trabalha isso, porque varia muito de um 
professor para outro. Tem uns que eu sei como meu filho reage, porque eu sei como ele vê aquele 
professor. E tem outros que ele já reage muito mais solto porque ele vê o professor de forma 
diferente. Então vai de como o professor vai administrando isso com eles. 

23-Sonia: Então, nós temos tido um problema aqui na escola... quando uma criança 
machuca a outra a gente toma o procedimento de escrever na agenda, né... Que houve uma briga, 
tudo... mas sempre existe muito cuidado da gente não citar o nome da criança que bateu no outro, 
porque você sabe como é o ser-humano; às vezes a mãe marca. Já aconteceu em reuniões de 
pais, da mãe chegar na sala dula e dizer: “Quem é a mãe do fulano de tal? Fulano de tal bateu no 
meu filho.” Eu penso assim, as crianças às vezes brigam mas daí a pouco eles estão amigos de 
novo. E o adulto às vezes interfere, e outras mães... teve mãe aí que cobrou de mim, ela falou: “O 
que é que foi feito com fulano de tal ? O que é que a escola fez com fulano? Fulano machucou 
meu filho.” Então eu pergunto para vocês que tipo de atitudes a gente poderia tomar no caso de 
uma agressão física ? 

24-Lúcia: E se a gente tivesse alguma coisa voluntária na escola ? 
25-Adriana: Sensibilizar eles para uma ação comunitária. Eu acho que o segredo está aí ! 

A gente voltar a uma educação mais humanizadora mesmo, né professora ? E nós, o ano passado 
até, levamos um grupo de alunos na instituição Casa Abrigo no final do ano, fizemos um trabalho, 
uma campanha mesmo, arrecadando alimentos não perecíveis aqui na escola. Foi uma idéia muito 
legal, eu e a professora Joelma. Eu acho que é uma coisa que a gente podia tá desenvolvendo 
principalmente com o ensino médio. Principalmente porque, que nem ela estava falando, é uma 
questão de cidadania. E a turma do 6º ano, como tá mudando deles ? A partir do momento que ele 
vai visitar aquela instituição, vê que o problema dele é tão pequeno, que as atitudes que às vezes 
ele faz é tão insignificante perto daquilo que ele está vendo, está vivenciando. E quando você vai à 
instituição você vê as crianças de uma outra forma, né ? Então, por exemplo, pegar a Casa Abrigo, 
eu vou lá, vou visitar, vou conhecer a Michele. A Michele é uma menina maravilhosa, ela tá na  
cadeira de rodas com 11 anos de idade. Ela tem um problema de infecção urinária terrível, a cada 
4 horas ela tem que ir pro hospital pra tirar urina, e no entanto você conversa, ela tá sempre alegre, 
ela tá sempre sorrindo, ela estuda, ela é esforçada. E os pais não têm condição de manter essa 
menina em casa, então ela tá lá na Casa Abrigo. E outras, e outras, e outras histórias que a gente 
pode tá contando aqui. Então eles tendo essa vivência, eu acho que eles param pra pensar. 

26-Sonia: Então  pelo que eu entendi vocês acham que  a gente  deveria tá propondo um 
trabalho assim de sensibilização, de voluntariado com os alunos. Isso seria uma forma de punição 
a aqueles alunos que tem um comportamento mais agressivo ou poderia ser colocado pra todos ? 

27-José Sargento: Acho que deveria ser colocado para todos. 
28-Flávia:: Porque daí cada um vai ver como que é, não é ? Daí já muda o 

comportamento. 
29-Adriana: Porque eles vão para lá, eu sempre falei para eles: “Vocês tem que ir com 

uma atividade, com uma proposta.” Eles foram lá, eles tocaram para as crianças, eles fizeram 
recreação.  Teve um momento de envolvimento entre eles e as crianças e isso foi muito 
construtivo. Eu acho que essa sementinha que a gente vai jogando uma hora vai florir. E vai 
sensibilizando. Então, aquele aluno que achou que essa atitude fosse uma coisa assim entre 
aspas  babaca (sinalizando com as mãos entre aspas); ele vai vendo que aquilo é uma coisa legal, 
automaticamente ele vai participando do grupo. 

30-Sonia: Vocês sabem que a nossa sociedade é uma sociedade dura, o negro é 
discriminado, o fraco é discriminado, burro é discriminado, o baixinho é discriminado, magro é 
discriminado, o alto é discriminado. A criança que tem um nome diferente é discriminada. A que 



tem um cabelo que não está no padrão sofre discriminação. (Toca telefone) Então, como eu estava 
falando para vocês, até me perdi, era uma mãe de aluno para quem eu deixei o celular. 

31-Adriana:  A Senhora estava falando da sociedade, que o negro é discriminado, etc... 
32-Sonia: Então, existe grande discriminação e muitas vezes as brigas aqui na escola 

acontecem por causa disso. Um se ri do outro, põe apelido. É como a Dona Aldete estava falando, 
porque é inteligente é discriminado também, porque ele sabe tudo, ele acaba ficando sem amigos. 
Isso é algo que a gente não pode concertar em termos de sociedade, mas em termos de escola a 
gente pode fazer algumas ações. Eu acho que isso que vocês colocaram é importante; a gente 
envolver a escola em mais projetos de voluntariado, de conhecimento de outras realidades, isso é 
muito importante. A gente vai colocar a mão na massa. Vocês acham que a gente poderia passar 
para a segunda regra ? E numa próxima reunião a gente começa a comentar que ações a gente 
fez para poder tratar desse assunto. 

33-Adriana: No caso, assim, passar um filme educativo não seria interessante ? Falando 
sobre respeitar o seu colega... 

34-Sonia: Interessante também. 
35-Vinícius: Só para comentar, o sistema atual da escola de punição, no geral, é deixar o 

aluno sem intervalo, ou até mesmo suspensão, essas coisas. No geral, o aluno que fica sem 
intervalo uma semana, passa essa semana ele continua fazendo a mesma coisa. Então, talvez um 
trabalho humanitário com esses alunos ajude a pensar no que ele fez e se corrigir. Porque o aluno 
fica lá uma semana, ocioso, fazendo nada na coordenação.  

36-Sonia: O que você sugeriria Vinícius, para esse aluno ? 
37-Vinícius: Que passe essa semana na coordenação fazendo trabalho humanitário, 

ajudando pessoas, talvez, por exemplo, se ele desrespeitar uma pessoa por causa da cor ou por 
causa da inteligência, ele ajudando outras pessoas pode ser que ele veja que todo mundo é igual. 

38-Sonia: Então, por isso que a princípio a turma achou que deveria se estender a todos, 
mas talvez a gente pudesse colocar... não sei... me ocorreu assim: os alunos que agirem com 
desrespeito dentro da escola, eles seriam convocados a visitas. Só que aí é uma situação um 
pouco complicada porque você depende da autorização dos pais e quando você tá aqui dentro da 
escola você suspende o aluno de um intervalo porque você precisa fazer alguma coisa. Porque 
você não pode chegar e dizer assim: “olha você bateu no seu colega então só vou escrever um 
bilhete para sua mãe”, e acabou. Alguma coisa precisa ser feita para ele sentir, não é ? Eu acho 
que pode ser uma idéia, a gente vai amadurecer isso daí. Eu pensei nisso, de levar o aluno que é 
faltoso, que não cumpre com o devido respeito para ele estar conhecendo outras realidades e 
estar fazendo trabalho comunitário. Mas isso até dentro da escola; separando, arrecadando, 
passando nas salas pedindo doação. Esse aluno faria assim: “Olha, estou vindo aqui pedir se 
alguém pode  trazer amanhã alguma coisa.” Mesmo que ele não vá, porque vocês sabem, nossa 
escola pega aluno de muito longe e, às vezes, para o aluno ir ao sábado para algum outro lugar ele 
depende que o pai traga. Então, você vai tendo uma série de outros entraves aí pelo meio. 

39-Régis: Eu acho que essas visitas nessas casas deveriam ser não só com esses alunos; 
porque assim... como eles já têm uma personalidade difícil, você os leva nesses lugares, eles 
também vão tá precisando de atenção. Vai que a pessoa se manifesta lá, alguma coisa, e agride 
uma criança ? Porque ela tá em outra área: “eu to aqui, então...” Porque ela tá em outro ambiente. 
Então, ela deveria fazer as atividades aqui na escola. Ela vai, passa nas salas de aula que nem a 
Sra. falou, e vai avisar: “ A gente vai fazer assim, assim...” E ele ir junto com outras pessoas, não 
só com as pessoas que tiveram problemas. 

40-Adriana: Sim, mas isso sempre acontece. A gente sempre coloca grupos de alunos que 
tem um comportamento positivo junto com esse grupo. E tem que ter um professor. Tem que ter 
algumas pessoas para dar um direcionamento para eles, onde você vai e fala: “Olha vocês vão 
montar algumas atividades, vocês vão propor um dia diferente, vão fazer um café da manhã ou 
vamos fazer um cafezinho da tarde. O que a gente vai fazer ?” Olha, tem toda uma proposta, tem 
toda uma programação que se faz lá, que nem eu ti falei, que eu fiz aqui no final do ano; eu e a 
professora Jóia fizemos. Então, isso daí direciona de uma forma que não tem como; eles não vão 
fazer isso, a questão da agressão. Porque lá, realmente, eles têm ocupação. 

41-José Sargento: Lá nas casas, em geral, eles estão precisando de carinho. 
42-Adriana: Sim, mas  é por isso que eu sempre falo pra eles: “Vocês vão lá e vocês tem 

que dar atenção.” 



43-Aldete: Porque não fazer agora no Dia das Crianças ? Porque, como foi colocado na 
reunião anterior, a partir do 6º ano normalmente eles são esquecidos; passou a fase de criança 
mas na realidade eles são crianças ainda. Faz uma gincana, não precisa ser todos os dias. Por 
causa da grade, não tem como eles fazerem como é feito até o 5º ano. Faz uma gincana de um 
determinado dia, já que é época das crianças, arrecadando brinquedos, dentro disso vê uma 
instituição e levem eles para essa instituição. Porque assim eles vão estar fazendo a parte deles 
como cidadãos e vão estar ajudando outras crianças e valorizando mais a situação deles. Porque o 
que falta muito na criança na escola particular é sentir o que o outro passa na escola  pública, 
passa num orfanato e em outros lugares. Eu acho que eles vivenciando mais, tanto agora no dia 
das crianças... E eu acho assim, há uma parte muito esquecida, porque na maioria das escolas 
lembram muito das crianças, mas não se lembram dos asilos, dos idosos. Então, eu acho que tem 
tanto que fazer para as crianças quanto para os idosos. Eles estarem vivenciando isso. A escola 
que eu estudava fazia muito isso com os idosos. Eu gostava muito de ir. 

(Flávia ergue as mãos ) 
44-Sônia: Pois não Flávia. 
45-Flávia: Eu acho que as crianças aprendem muito entre eles. No decorrer da conversa 

eu estava pensando assim, campanhas, conversas, tudo ajuda, mas eu penso que a gente teria 
que ter ações mais pontuais. Encontrar esses alunos mais vezes, fazer uma conversa, procurar 
saber: “Como foi sua semana ?” A coisa não pode se perder. Eu estava prestando atenção no que 
ela estava falando, que  tem alunos com comportamento positivo junto. Inicialmente eu pensei num 
grupo de alunos que se envolveram em algum problema para tá reunindo, conversando, vendo 
filmes, enfim...  Mas aí, depois eu tive pensando  que talvez um grupo também de alunos com 
comportamento muito positivo, com disponibilidade, que a mãe concorde, que possa participar de 
uma conversa, de uma troca de idéias, entre alunos, ou entre adultos e alunos, para fazer um 
acompanhamento também. Porque só a campanha... Eles, por exemplo, são alunos, eles têm 
muito que ensinar para o outro. 

46-Olga: Cada grupo poderia ter um responsável para olhar por eles, ver as pessoas que 
podem estar se disponibilizando; trabalhar os termos. 

47-Aldete: Quem pode tá fazendo  muito isso  aqui na escola, que já tá aqui dentro 
fazendo outras coisas, se vocês sentarem para conversar com eles e ver o que eles têm a 
oferecer, é o pessoal da Perseverança. Eles têm muito esse lado.  

48-Sonia: Dia 25 eles vão estar de volta. No sábado, para os terceiros anos, nonos anos e 
segundos anos, para fazer o grupo da Perseverança. Eles podem ajudar bastante a gente. Então, 
vamos passar para o 2º item, e a gente vai informando vocês daquilo que foi feito, conforme a 
gente for trabalhando aqui, o que é que está sendo feito. Agora nós temos que passar para as 
ações.  

49-Ailca: Só uma coisinha, os alunos, a gente leva eles para a coordenação, quando eles 
ficam fazendo coisa errada no pátio, e tal, eles falam assim: “Tia isso para mim não é mais 
novidade não, tô acostumado a ir na coordenação, para mim isso não é novidade.” Então... isso aí, 
a gente leva eles lá, eles vem dando risada, cantando, sabe ? É uma coisa assim como se levasse 
eles para coordenação e eles estavam vendo um show, sabe, tava vendo alguma coisa ... assim... 
que eles saíram sabe assim, como se nada tivesse acontecido com eles. De levar eles, eles tem 
isso também, que é o mais triste. 

50-Sonia: Por isso que a gente fazendo essas ações a gente pode mudar não é ? O 
segundo item das regras da escola é: “Comparecer pontualmente à escola”.  A gente gostaria de 
saber o que vocês acham dessa regra.  

51-Ana Paula: Isso é uma responsabilidade, né, até para a vida adulta deles. Eles 
precisam ter responsabilidade no serviço... e não só os alunos, mas os funcionários também. Se o 
professor chegar atrasado a criança pequena e até mesmo o adolescente vai dizer: “O meu 
professor chega assim eu também posso”. Então tem que criar valores neles, responsabilidade, 
porque eles vão trabalhar, eles precisam ter pontualidade sim. 

52-Renata: Isso é um pouco complicado também porque às vezes interfere diretamente 
com os pais. Porque às vezes a criança não chega atrasada por culpa dela, e sim por tudo aquilo 
que tá por trás dela; os pais que as preparam para vir para a escola. 

53-Sonia: Mas essa regra vocês acham que deve permanecer ? 
(Todos concordam) 



54-Sonia: E como é que a gente poderia agir no caso da criança que não é pontual  
55-Vinícius: Eu acho que normalmente essas crianças que não são pontuais são sempre 

as mesmas. Por exemplo, na minha sala quem chega na segunda aula é sempre a mesma pessoa. 
Então tem que perguntar para esse menino por que é que tá chegando atrasado. Se for problema 
com o ônibus, se é problema com o horário que ele acorda. Dar sugestões para ele melhorar essa 
pontualidade dele. Se não seria melhor ele estudar à tarde. Por que ele tá estudando de manhã se 
ele não consegue acordar no horário ? Porque às vezes tem todo uma coisa por trás, na história 
dele, que leva ele sempre a chegar na segunda aula. 

56-Flávia: Eu acho que poderia tá chamando os pais para tá conversando e deixando bem 
claro que tem um horário, para tá vendo o que se pode fazer. 

57-Vinícius: Porque também atrapalha  a ele mesmo chegar no meio da primeira aula. 
58-Sonia: Então, não está nas regras, mas este ano eu não estou deixando os alunos 

entrarem depois da segunda aula. Porque os alunos maiores saem de casa pontualmente  e eles, 
ás vezes, se perdem aí pelo caminho num lugar e noutro e chegam na escola, se você deixar livre,  
e querem entrar na terceira aula, na quarta aula. Já tive alunos que vêm aqui para entrar na quinta 
aula só para fazer  prova. Eu  não permito, não estou permitindo, porque aconteceu esse semestre 
mesmo, uma professora veio falar pra mim que toda segunda –feira dois alunos do primeiro 
colegial da tarde não assistiam a aula dela; dois primos. Ela ligou pra casa das mães e as mães 
não tinham conhecimento. Saíam de casa pra vir pra escola, os dois. Então eu acho que é o tipo 
de coisa que a gente tem que, realmente, tomar atenção e ver como é que a gente poderia fazer. 
O que é que  a gente poderia,  fora conversar assim.... Vocês teriam alguma sanção, alguma coisa 
que a gente pudesse fazer para esse aluno que não é pontual, não é assíduo ? 

59-Ingrid:  É que tem casos que acontecem constantemente e outros que acontecem 
raramente. Já teve casos que eu cheguei atrasada, acho que foi uma vez só este ano. Eu venho 
com a minha irmã, e para não deixar ela perder aula eu trago ela e vou assistir minha aula. A tia 
Cássia, eu expliquei para ela a situação, que eu não tinha deixado o despertador, e tal.... Ela 
entendeu, compreendeu e me deixou entrar. E até os professores ás vezes eles não se 
incomodam; dificilmente tem professor que vai ficar incomodado. Mas as pessoas que chegam 
sempre na segunda aula... acho que ligar para os pais e ... olha você tá consciente que seu filho tá 
chegando atrasado todos os dias e isso tá prejudicando o ensino dele ? 

60-Olga: E se pedisse para esses alunos voltarem, não seria uma forma de punição ? 
Chegou duas ou três vezes, sei lá, colocar um limite ? 

61-Sonia: Eu acho complicado porque se você fizer eles voltarem e acontecer alguma 
coisa com eles a responsabilidade é da escola. Porque eles saíram para vir para a escola. O que a 
gente tem feito é comunicar o pai. Liga e fala: olha  chegou e não vai entrar porque chegou muito 
atrasado, pra gente poder .... porque que nem a Ingrid falou, cada caso é um caso. Se acontece a 
primeira vez para a pessoa, como acontece para todo mundo, né ? Agora tem crianças que é todo 
dia. 

62-Ailca: Tem um aluno  Dona Sonia, que na semana passada, ele chegou na 2ª. aula 
atrasado. Na 2ª e ainda estava atrasado. Aí eu fui lá, liguei para Cássia e falei para ele: “Vai até a 
coordenação”. Aí ele falou: “Eu não vou na sala da D. Sonia porque eu sei que se eu for lá ela não 
vai deixar eu entrar. Aí eu falei para a Cássia e ela me disse que ia conversar na coordenação para 
ver. Mas ele tava vindo para entrar na 3ª aula ! De manhã ! 

63-Aldete: Eu acho que tem que ser observado. Se o aluno chega sempre atrasado e foi 
comunicado aos pais, cria-se uma regra, não sei, manda ele ler um livro, daqui um mês ele dá um 
retorno daquilo que ele leu, em conseqüência daquilo... É uma  forma  de punição ? É. Ele vai 
parar pra pensar: “Caramba, se eu fizer, eu vou ter que fazer aquilo. De repente ele pode 
pensar...Sei lá, fazer alguma coisa nesse sentido. 
           64-Ana Paula: E se nós fizéssemos assim, não sei se isso tem ocorrido com os maiores...  
tivessem limites. Suponhamos, o aluno tem até 3 vezes para entrar atrasado, após  excedido esse 
limite, aí sim, a gente pensaria numa forma de avisar os pais. Dizer que é a terceira vez... aí já 
comunica os pais que ele não vai entrar.  

65-Sonia: A idéia é boa mas os meninos do 3º ano, ele sabem, e tem aluno que chega 
todo dia atrasado. 

66-Aldete: Olha aconteceu umas duas vezes de eu ter que vir trazer meu filho de manhã, e 
eu venho a pé porque eu moro ali perto daquele colégio IV Centenário. Eu deixei o Cristian aqui 



7:15...eu tô voltando... o menino vem andando, eu passo por ele e começo a dar risada, pensei: ele 
deve chegar aqui umas vinte pra oito, no ritmo que ele vem. Eu falo, mas como é que pode,  se eu 
já tô voltando, meu filho já tá lá na aula, e ele lá perto do colégio IV Centenário; naquele ritmo de 
tartaruga. Eu pensei assim: ele vai chegar na 2º aula, com certeza.   

67-Sonia: Bom, vamos aqui para a terceira regra: “Permanecer na sala de aula durante o 
período de trocas de aulas e evitar saídas durante as aulas.” Então, deixa eu explicar, a turma de 
6º ano ao 3º ano, eles têm um professor a cada 50 minutos. Quando o professor sai da sala a 
gente não permite que os alunos saiam. Porque vocês já calcularam ? Em cada corredor tem 11 
salas, vocês calculem, pelo menos 30 alunos em cada sala, se todo mundo sair, até colocar todo 
mundo para dentro, não dá certo, não é ? Então eles não podem sair da sala durante o período de 
trocas. E quando eles saem das salas eles têm que usar um crachá com autorização do professor. 
Todos os alunos têm um crachá. O que vocês acham da regra ? 

67-Vinícius: Em relação ao crachá no começo todo mundo do 3º ano achou ridículo; 
primeiro porque era “desse” tamanho (demonstrando com as mãos) e tinha que usar no pescoço. 
Só que hoje o pessoal pega o crachá e leva numa boa. Muitos não colocam no pescoço, mas 
levam o crachá consigo, para ir no banheiro ou ir na coordenação. O maior problema é durante as 
trocas de aula, aí os alunos... “ah, vou pegar o livro de tal matéria...” e sai para pegar. Só que não 
tem como, porque esquecimento é normal não é ? Então todo mundo, às vezes “ah, esqueci o 
livrou, vou lá pegar...” pede para o professor. Muitos esperam, tem outros que não esperam, que 
são casos ruins, mas a maioria espera e pede para o professor para poder ir lá pegar o livro da 
matéria dele. Porque senão ele vai ficar atrasado, vai ter que juntar carteira, vai ter que estudar 
com outro aluno; atrapalhar outro aluno que pegou seu livro, que cumpriu  sua função e, aí ele só 
pede para sair. Eu acho que o único problema dessa regra seria a saída do aluno para ir ao 
armário. 

68-Ailca: É, porque acontece muito. Eu tenho visto lá no 3º andar, principalmente na parte 
da tarde, porque eu entro às 10:30. Nossa ! Mas a tia Cássia e o tio Gino ficam igual loucos. Os 
professores estão trocando e eles (alunos) querem sair, daí o tio Gino tem que ir na porta segurar; 
a tia Cássia fica segurando assim pra eles não saírem. Porque eles querem sair, porque esqueceu 
o livro no armário, vai pegar o livro. Olha é uma confusão mesmo. Mas não são todos; eu reparei 
que é o oitavo ano e o nono. 

69-Sonia: Gente, vocês acham que essa regra tem que permanecer? 
70-Aldete: Com certeza. 
71-Sonia: Aí, o que a gente poderia fazer para aquele aluno que não permanece na sala; 

todas às vezes ele quer sair sem autorização.  O que vocês acham que poderia ser feito? 
72-Ingrid: Eu acho que isso daí pode até ser a critério do professor, porque o professor 

sabe, aquele aluno que sempre sai na sua aula e aí já fica de pé atrás, então fala: “Não, agora 
você não entra, agora você vai descer e vai na coordenação”.... sabe ? Para ser uma repreensão. 
O professor sabe qual é o aluno que sempre sai da sala e qual é o que ta lá direitinho, às vezes sai 
uma vez ou outra porque precisou pegar uma calculadora, um livro, coisa assim. Mas eu acho que 
aí fica a critério do professor. Tem professor que permite que entre, se ele estiver fazendo assim 
um trabalho e o aluno for lá pegar algum material que esqueceu. Mas tem outros que sempre saem 
e o professor sabe quem é e aí pode orientar. 

73-Ailca :  Engraçado que eles fazem muito isso no caso de troca de professor. Tinha dois 
alunos  de bermuda... tiraram a camiseta, deitaram no  meio do pátio tomando sol. Aí eu fui até 
eles, eles falaram: “Tia terminamos o trabalho”. Aí eu falei: “Mas como vocês terminaram o trabalho 
? Só vocês dois” ? Eles responderam: “Ah, tia estamos em dupla, fomos os primeiros a terminar” ! 
Eu falei: “Aguardem um minuto  que eu vou saber se é verdade mesmo”. .Quando eu liguei para a 
Cássia soube que era pra eles estarem  em aula; eles tinham troca de professor aí vieram tomar 
sol no pátio ! Eles falam a gente tem que ficar acreditando e desacreditando. Aí eu vou lá  ligo na 
coordenação, tiro a limpo mesmo. Não deixo, quando eles vão me enganar eu falo assim: “Quando 
vocês vinham eu já tava indo viu” ! 

74-Renata: Dona Sonia, existe muita coisa que às vezes as crianças vêem na sociedade e 
a gente fala, por exemplo,  em termos de adulto, às vezes você só aprende quando você paga, do 
bolso, por exemplo. Eu acho que assim, alunos maiores, pessoal do colegial... eu acho que só 
tirando nota mesmo, eles pensam: “ah, eu sou inteligente, eu sei a matéria”. Mas eu acho que em 
termos de comportamento, a hora que você tira um ponto positivo ou no conselho de classe isso é 



anotado, só aí é que  eu acho que eles vão pensar duas vezes. Porque quando não é assim, eu 
faço uma vez, faço duas, faço três, eu vou fazendo. E vou saindo. Não sei se seria interessante 
penalizar na forma do que eles têm necessidade hoje. Principalmente colegial, terceiro, segundo, 
primeiro. Porque eles tão se preparando; “E se você pensa em se formar isso é importante para 
você”..., isso tem que ser passado. “Você tá aqui porque é importante para você . Se for porque o 
pai quer então você precisa repensar. Então você pode usar esse dinheiro para fazer um curso de 
alguma coisa que você goste. Isto tem que ser assim... isto é seu pai e sua mãe que tão ti 
oferecendo. Se você acha que pode ficar lá embaixo, ou toda hora trocando de lugar, etc... Vou 
esqueço uma vez”... É o que você falou, às vezes é uma vez ou duas. Um aluno esqueceu uma 
vez um livro de geografia, outro de matemática. Mas se é sempre o mesmo aluno, na mesma aula, 
ou são aulas intercaladas, sempre os mesmos; alguma forma de penalizar, infelizmente tem que 
ter, como aí na nossa sociedade. Um pouco...não é só isso, não é só dessa maneira que se 
aprende. Mas, infelizmente, essa maneira é uma das que deveria ser usada. Lógico que não tirar 
tudo, né ? Não dar zero. 

75-Vinícius: Em relação à nota eu acho que não funciona exatamente, não funcionaria 
muito bem. Porque, normalmente, quem faz isso são os alunos que já não tem muita nota para ser 
tirada. 

76-Flávia: Mesmo assim, é algo que tá computado. 
77-Vinícius: Tirando essa nota do aluno... a maioria dos alunos que não tem nota vão se 

preocupar com nota no terceiro trimestre. Então, até chegar no terceiro trimestre ela vai pensar, 
ah... pode tirar, vai tirando. Aí no terceiro trimestre muitos que chegam sem nota, vai para 
recuperação, tira 6 e passa. Então acaba não acontecendo nada, é como se ele não tivesse feito 
nada, só passou uma semana a mais na escola. 

78-Sonia: Bem, eu só vou conversar mais um item e a gente vai parar por aqui, e fazer as 
ações nessas primeiras coisas. Depois informar vocês o que está sendo feito, para a gente depois 
fazer uma outra reunião na qual a gente continua tratando das regras e já fala o que foi feito dos 
outros. “Evitar faltas, principalmente em dia de provas. Só poderá fazer a prova perdida o aluno 
que apresentar atestado médico ou justificativa por escrito na agenda. A prova substitutiva será 
realizada em uma data determinada pela coordenação.” Esse ano,  como no ano passado, está 
sendo cobrado uma taxa de R$ 10,00 quando o aluno não tem atestado médico. Pelo menos de 5ª 
a 3º. O que vocês acham disso ? 

79-Vinícius: Ocorreu um problema na minha sala, a menina perdeu a prova em março... 
abril , maio, junho, agosto, ela veio fazer a prova agora, 4 meses depois.  

80-Sonia: Mas por que ela veio fazer agora ? 
81-Vinícius: Porque ela perguntava para a Dona Zilda: “Dona Zilda quando eu vou fazer a 

prova” ? Aí a Dona Zilda  falava: “Não sei, vou ver com a coordenação.” Foi passando, foi 
passando, passou o mês de férias e não foi só ela. Foram 3 alunos ou 4, que tiveram que fazer a 
prova agora, 4 meses depois que perderam a prova. Então, é muito tempo, já tem muita matéria 
nova em cima. É uma fase mais corrida. 

82-Aldete: Já fechou o primeiro trimestre ? 
83-Vinícius: Não, foi comecinho do 2º semestre.... 
84-Sonia: Mas é que maio Vinícius ainda é 2º trimestre. Maio, junho e agosto. Então... eu 

concordo  com  você  que a prova não deveria demorar tanto tempo assim. Mas é difícil pra gente 
organizar, muitas vezes, porque... Olha, eu vou levar sua sugestão, isso é ótimo... a gente estar 
conversando. Tá vendo como é bom a gente se unir ? Porque muitas vezes a gente não tá 
sabendo o que tá se passando em detalhes. Eu concordo com você, porque se eu tiver uma 
prova... porque aí você conta também julho... passou o mês de junho, julho, é muito tempo, tem 
razão.   

85-Vinícius: Quando foi no primeiro trimestre foi mais rápido, acho que foram duas 
semanas para fazer a prova. Então... a pessoa ainda estava com um pouquinho da matéria na 
cabeça. 

86-Sonia: Certo, você tem toda razão. Vocês acham que essa regra tem que permanecer? 
(Todos concordam) 
87-Aldete: Acho que só justificativa não é suficiente. Acho que só com atestado médico. 
88-Sonia: Mas a gente coloca assim, Aldete  porque o atestado médico atesta casos de 

doença, mas às vezes, pode ter acontecido uma coisa pior ainda do que se ele tivesse ficado 



doente. Como falecimento em família, ou a mãe passou muito mal e ele teve que ficar cuidando da 
mãe, ou ele foi levar a mãe ao médico. Nós temos crianças aqui na escola que as mães tem 
câncer em estágio terminal. Nós temos crianças aqui, e não é nem um nem dois, e nem três... 
vários... Tem crianças aqui com problemas graves, então, às vezes, algo não dá certo, ou com o 
irmãozinho... tem uma convulsão, tem que ficar ali cuidando até a mãe sair e fazer alguma coisa. E 
também, eles têm que justificar até por motivo fútil, para dizer por que faltaram. Faltei porque perdi 
a hora. Faltei porque meu pai veio me visitar, fazia 3 meses que não via o meu pai, era uma 
oportunidade de estar com ele. Faltei porque meu padrinho me levou para comparar um presente 
no shopping e eu  perdi a hora. Tem que aprender a justificar, porque a justificativa faz parte da 
vida em sociedade. Ela (falta) não vai ser abonada como com o atestado médico, ou no caso de 
óbito em família. 

89-Vinícius: Tem algumas que são justificáveis. Pode até não ser abonada... E também 
tem casos que, por exemplo, você acordou indisposto e vomitou naquele dia. Você manifestou que 
está mal. Então você explica.... este caso seria o caso de abonar, na minha opinião. Porque você 
não estava bem, vai vir para a escola, para passar mal na escola só porque tinha uma prova. 
Então, vamos supor, você acordou com uma diarréia; faz uma prova mal, tira nota ruim. 

90-Sonia: Então, a minha idéia é que nossos encontros não durem nunca mais de uma 
hora,  para que eles não tomem o tempo de vocês;  seja fácil para transcrever e a gente não fale 
muita coisa, porque se a gente falar muita coisa a gente se perde. Que nem hoje, a gente tratou de 
4 assuntos; então o que a gente tem que fazer agora ? Agora a gente tem que fazer as ações. 
Levar para a coordenação da escola o que foi proposto. Conversar sobre isso na reunião de pais 
que nós vamos ter dia 15/09. Conversar sobre o grupo de apoio, que nõs temos esse grupo e que 
a gente tá propondo algumas ações. A ação que eu achei mais importante das  que a gente 
conversou hoje, porque a gente tem mais uma reunião amanhã, foi a proposição do voluntariado. 
Envolver as crianças em ações nas quais eles convivam com outras realidades, para poder 
valorizar a boa realidade que a maioria tem e que muitas vezes não valoriza. Eu acho que cada um 
de nós aqui, tenho certeza, que o filho tem uma oportunidade muito melhor do que nós tivemos. 
Todos vocês, todos. E os alunos, tanto a Ingrid quanto o Vinícius, tenho certeza que a 
oportunidade que vocês estão tendo são melhores que seus pais tiveram. Então, o que é que a 
gente tá querendo dizer com isso ? A gente tá querendo dizer com isso que a gente precisar 
mostrar a realidade de pessoas que não tem uma boa vida. Pra conscientizar os nossos alunos, 
sensibilizá-los. Bem gente, eu agradeço a presença de todos.  
 

   
 
 
  
 

 
 

Quarta Reunião 
 

 
 

 
 
I- Objetivos da quarta reunião do grupo de apoio de 14/03/2008 
-Agendar as reuniões do semestre; 
-Mostrar com um trecho de vídeo de uma aula anterior utilizando a metodologia que Engeström chama 
de “double stimulation”; 
-Levantar problemas que estão se interpondo não desenvolvimento das ações pedagógicas na escola. 
 
 
 



1-Sonia  - Eu queria comentar que este ano os nossos encontros , eles vão tomar um rumo da 
gente realmente tem que é.... é resolver os problemas que a gente tem na escola com ações que 
nós mesmos vamos propor. Vamos propor .. né e em  primeiro lugar .. eu queria já falar para vocês 
que nós teremos 4 encontros: 
Nós teremos um encontro dia 14 de março, 11 de abril, 9 de maio, 30 de maio . Eu vou repetir 14 
de março, 11 de abril, 9 de maio, 30 de maio. 
Esses encontros eles tem que ser para vocês assim , um compromisso voluntário. Se um de vocês 
falar há.-. eu não vou querer participar, não tem problema nenhum né, agora, quem quiser ficar 
temos muito  prazer, porque a gente vai tentar fazer com que o trabalho na reunião na nossa 
escola  ele flua da melhor forma para os nossos alunos que são seus filhos e seus alunos né... 
porque todos vocês aqui ou são funcionários ou são pais de alunos na escola ou professores. 
Então vocês querem como eu o melhor para os alunos. 
Então eu vou começar mostrando para vocês uma parte da nossa última reunião. 
PAUSA ... 
FITA ANTERIOR ... 
Bem , aí vocês já viram uma parte do que nós conversamos na última reunião né. Então eu vou 
perguntar à vocês: 
- É , quem são os envolvidos no problema que a gente está enfrentando agora  ..... Quem são os 
envolvidos? 
Os alunos né, vocês concordam que são os alunos e como que eles estão hâ fazendo com que 
estas coisas, com que os problemas aconteçam, o que está acontecendo ?, que ações eles estão 
fazendo? 
2-Dalva – Chamar por apelido, às vezes não chega agressão física, mas agressão moral .... 
3-Sonia – Agressões verbais que mais? 
4-Dalva – Brincadeiras,brincadeiras que acabam ferindo mesmo né, muitas  vezes até de tirar uma 
coisa que o outro tem na mão, boné por exemplo, uma caneta diferenciada.. 
5-Régis– Os alunos acham que sempre que o dele é melhor que do outro, sempre o material é 
melhor, minhas coisas são melhores é ai que começa a encrenca toda né, e até as desavenças, o 
meu pai pode fazer isso a minha mãe pode fazer aquilo... 
6-Sonia – E que regra vocês acham que eles usam .. quando eles agem desta forma? Que moral o 
aluno que está desrespeitando usa para agir dessa forma? 
7-Zé Maria– A moral dele ...., de dentro de casa, de dentro de casa, que ele acha como o pai dele 
ou a mão dele faz aquilo fora ele acha que também tem direito de fazer. 
8-Lúcia – Não . E às vezes até o pensamento dele. O pai dele paga  a escola então eu tenho o 
direito de fazer uma série de coisas . Isso me aconteceu recentemente, uma aluna aconteceu um 
problema de rasgar a calça na cadeira né, então ela já chegou assim – Minha mãe mandou você 
fazer isso. – às vezes essa imposição feita, ela pode falar isso para um aluno que a mãe 
fala...deixa isso comigo, se fala para ele isso, isso e isso e aquilo entendeu, acho que vem de 
casa. 
9-Sonia – Mas vocês acham que regras eles tem ? 
10-Rosana – Mas eu acho ... a ausência dos pais ,  também não é só você chegar, eles são mais 
omissos. 
11-Adriana – Talvez sejam modelos... 
12- Sonia – Por exemplo: O que que eles usam quando eles colocam apelidos? O que está por 
trás disso? 
13-Ailca – A discriminação,discriminação D. Sonia ... as crianças pequinininhas já começam ... 
porque é  aquilo... mandar para o seu lugar a criança vem .... ele já começou essa semana e são 
tudo crianças do primeiro ano,´só porque o coleguinha estava de brinquinho na orelha já estava 
chamando ele .... e já começou a chorar desesperadamente, chorando porque estava chamando 
ele de bichinha.... os coleguinhas do primeiro ano. 
14-Luciana– Que vêem em algum lugar ...que faz  esse comentário. 
15-Régis– Mas ai é que eu acho que vem de casa .. porque ai alguém da família viu alguém de 
brinquinho, viu alguém de piercing alguma coisa  fez esse comentário. 
16-Lucia – Você escuta muitas coisas aqui.... negro ... 
17-Luciana- Negro, aquele gordinho né.. baleia, baleia mas é verdade. 
18-Sonia – E como que as crianças resolvem esses conflitos  .. e como eles resolvem? 



19-Ailca– Alguns procuram a gente pra falar .. tia me chamaram de gordo .. me chamam de feio 
então a gente tenta consolar a criança já de uma forma que ela não se sinta assim como ..não 
..liga, deixa ... mas tem outras que fazem. 
20-Ana Paula– Esse ano, acho que faz um mês que começou às aulas? ... 
21-Sonia – Ainda não,  completa dia 29 de fevereiro ... 
22-Aldete– Já foram duas agressões na turma do meu filho ta? , físicas, agora que dizer, mal 
começou o ano já estão desse jeito, imagina no meio do ano no final do ano como é que vai ta. 
23-Ailca – Gente,... mais tem uma coisa que eu acho muito essencial,.. a família. Hoje em dia os 
pais só está dando o que dinheiro aos filhos, tem crianças trazendo R$ 50,00 reais pra escola 
comprar lanche, tênis de marca, celular eh... aqueles... é  e eles não estão  dando amor para os 
filhos, conversar com os filhos ... gente. 
24-Rosana – Mas eu acho, ...mas eu acho  os pais estão muito ausentes. 
25-Amanda – Eu acredito... pra essa reunião é muito importante por causa disso,por que eu acho 
que alguns pais deveriam ser chamados pra essa reunião para que eles vissem tudo que a gente 
fala aqui,... tanto as tias , funcionários, professores todos nós, inclusive os próprios novos pais para 
que eles tenham a consciência do que está acontecendo na nossa escola. 
26-Lucia – Essas idéias que a gente está colocando, eu acho que tem que ser colocadas em 
prática pras pessoas que tiveram os problemas por exemplo dentro de um coordenação as 
crianças que tiveram ,... os filhos com problemas de agressão,... os pais deveriam participar, serem 
chamados pra participar de palestras. 
27-Sonia – Por exemplo: ah .. D.Aldete colocou sobre o teatro, né..., nós temos a professora de 
teatro a Nanci e ela está num momento de apenas estar recebendo os alunos ... né ..., analisando 
que que a gente poderia pedir pra ela, que ela preparasse uma peça... né..., como foi a sugestão, é 
como assim, mostrando esse tipo de coisa ... né..., coisas mais perto da realidade dos nossos 
alunos..., assim por exemplo, a criança que numa representação duma criança que está mais mal 
vestida e a outra criança se ri daquela e a agressão, e o que leva..., então eu achei muito 
interessante a sugestão...né. 
28-Lucia – è assim mas que fossem trazidos não só pros alunos... 
29-Renata– Pros pais, eles são à fonte... 
30-Lucia – Eu acho que são assim, eu ainda sinto a necessidade dos pais terem muito mais 
participação com a escola independente se eles pagam ou não..., então..., por exemplo eu acho 
que é os pais deveriam estar mais participativos com que a reação do filho..., você entendeu?..., 
dentro da escola..., assim aconteceu algum fato, então a criança tal você vai participar de um 
encontro, ou de uma palestra que fala a respeito de preconceitos..., o próprio teatro...né, o 
preconceito do gordo, do magro, do orelhudo, do cabeludo, do brinco, da roupa, do cheiro, de tudo, 
eu acho. 
31-Amanda– O problema é conseguir trazer esses pai pra dentro da escola porque a maioria dos 
filhos problemas são principalmente os que são mais agressivos. 
32-Lucia – Eu não sei se nós iremos conseguir isso...,acho isso muito difícil porque o pai.... 
33-Régis– Eu acho que não se faz muita reunião. 
34-Aldete– Essa primeira reunião que foi feita praticamente não veio ninguém. 
35-Fernando– A reunião que eu vim nesse ano, que minha filha tá no oitavo ano, não tinha meia 
dúzia de pais. Os pais eles não querem..., marcam reunião eles não chegam, marcam um horário 
pra vir eles ... só com um mandato ... 
36-Lucia – Eles só vão chegar na escola na hora que tiver no final do ano e o filho tiver ido mal... 
aí eles vem e regularizam tudo. 
37-Rosana – Acho que a gente deve começar mesmo..., sendo com um grupo pequeno de pais, 
mesmo que a escola não seja uma movimentação grande ela tem que começar, tem que implantar. 
38-Edilma– Eu acho assim, que a educação de dentro de casa ela já vem regada de preconceitos, 
então a criança chega na escola, na rua,... , seja lá onde for, ela já vai cheia de registros e este 
serve pra mim, aquele não serve pra mim, aquele não serve não...  . 
39-Lucia – Quer dizer ... já não põem uma regra também..  . 
40-Edilma– É isso é político, mas não é, as vezes num dá pra ver quem é porque ela já vem 
regada de memórias, porque o preconceito que já vem de uma criação dela na casa dela, então eu 
acho assim, é trazer os pais pra escola, eu sei lá, minha filha é do maternal, depois do maternal já 
não ..., é ... eu vejo assim um momento especifico porque a criancinha gordinha rica os pais já não 



participam, a pequinininha o pai não vem ..., não vem até aqui, eu acho que a escola deveria 
contar sei lá... , usar melhor um site ou acessar um site direto..., colocar links lá onde eles vejam o 
que está acontecendo nossos problemas..., é sugestões, sei lá uma coisa mais pratica pro mundo 
de hoje, eu acho que o site é um ..., muito bom...,eu uso, eu sô adepta a isso porque minha filha... . 
41-Lucia – Porque a gente podia também não sei..., é uma idéia, de fazer campanhas, 
campanhas, campanhas né..., campanhas, divulgar, passar panfletos, mesmo no site... . 
42-Fernando– Via agenda, via agenda o pai que não está interessado em vir na reunião, ele não 
vai entrar no site , ele nunca vai querer acompanhar o enredo da escola. 
43-Edilma– Exatamente,por exemplo, aqueles pais que não podem vir porque não colocar os 
tópicos prôs pais poderem... , colocar um link, importar onde os pais possam conversar sobre a 
reunião... . 
44-Fernando– Colocar faixa na porta da escola ... . 
45-Lucia – Tem uns que nem vem, a grande maioria paga o transporte para não aparecer na 
escola. 
46-Fernando– Sim, é só registrar uma intimação pra ele aparecer...  . 
47-Dalva – Então, mas é assim , é só por exemplo, se agora nesse momento, entendeu, o nosso 
foco principal seria  é a gente atingir os nossos alunos né, eu acredito que seja assim pra ações 
mais imediatas a gente pudessem algumas, onde a gente pudesse ir  trabalhando com esses 
alunos, muitas vezes a gente consegue através dos nossos alunos levar algumas coisas para 
dentro de casa desses alunos, lógico não tudo,é como a senhora acabou de falar, olha na reunião 
da sua filha tem poucos pais, no oitavo ano o senhor já falou, agora o senhor imagina no terceiro 
ano do ensino médio que é a série do meu filho, né ..., então a gente tem que realmente voltar as 
nossas ações mesmo que tenham que tentar trabalhar co os nossos, principalmente  nesse 
momento né, eu acho assim, muito que acontece aqui na escola eles acabam levando porque 
muitos pais realmente utilizam o transporte porque não tem essa convivência. 
48-Lucia – Mas por isso que eu falo pra vocês , trazendo os pais pra escola numa ação de teatro 
né por exemplo, na ação de teatro dela fazer uma ... assim que o pai venha aqui no teatro, a D. 
Sonia, alguma diretora representando ela diz  pros pais, o que ocorre dentro de uma escola, que 
alguns pais, eu sempre brinco com as meninas da recepção, que eu falo que todo pai deveria fazer  
estágio as vezes, eu falo isso, qualquer pai deveria passar um dia, um dia, mas assim só de longe 
pra ele assistir o que se passa dentro da escola. 
49-Rosana – Por exemplo, teve apresentação de ballet no final do ano, onde teve um número 
grande de pessoas, aproveitasse a apresentação e passar um filme, fazer uma palestra, um 
lembrete, alguma coisa assim que coisa vai aproveitar que os pais disso eles participam. 
 50-Sonia- - Vocês notaram que a gente pulou de um problema para  outro e hoje a gente já ta 
levantando problema pra próxima que a participação negativa dos pais na vida dos filhos. Esse já 
ficou pra  outro, vocês já estão, eu ia pedir pra vocês levantarem,  nem precisou, vocês vêem como 
os problemas eles vão sendo todos intercalados, nós começamos a falar da falta de respeito que 
as crianças tem no trato entre si..., e si nós estamos aqui pra formar cidadãos, eu me preocupa 
saber que eu possa estar formando uma criança que sai daqui sem respeito, como aos alunos 
foram viajar no terceiro ano, para Porto Seguro ... eh ..., eu recebi tantos elogios aqui e a guia local 
ficou  chorando, e que nunca conheceu crianças mais educadas, as professoras voltaram 
encantadas, eles voltaram se  abraçando, foi uma boa, eu fiquei muito feliz, porque falo... 
estou...estão saindo da Escola Pinheiro   X    alunos... eh ... como bons cidadãos, estes daqui, 
essa leva de alunos pode ser que no meio tenha um ou outro que não esteja bem preparado, 
vocês viram a fala da Ingrid ali, gente, violência é uma questão ética,violência... imagina uma 
pessoa vai desrespeitar outra? não e outro menino atráz dela... ,Bem nós já temos a personalidade 
formada na nossa idade quem quer agredir o outro o professor não vai poder dar conta disso, nós 
já estamos formados, estamos no terceiro ano. Vocês escutam essas crianças falarem a gente se 
enche de orgulho porque eles estudam desde os sete anos de idade, tanto um quanto o outro, 
então é isso que nós queremos para os filhos de todos, não só para os nossos, a gente quer uma 
sociedade bem informada, e isso vocês estão certos, passa necessariamente pela participação do 
pai na vida do filho..., que a escola é a vida dos filhos. 
51-Renata– Então D. Sonia, sobre essa relação de respeito, eu acho uma coisa importante 
também tentar cultivar, começar com os pequenos, é a verdadeira amizade, um laço de amizade..., 
só que para isso acontecer tem que ter a participação dos pais, porque um pai convida um 



amiguinho para ir na casa, o outro para ir conhecer, porque eu observo isso no grupo do meu filho,  
o grupo grande de amigos que ele tem, ninguém se desrespeita , eles brincam tudo mas nunca viu 
uma reclamação de um brigando com o outro,porque todos já foram na minha casa, na casa dela, 
meu filho vai na casa deles, então criou um laço de amizade mais forte do que uma coisa ... 
superficial. 
52-Dalva – Uma prova de carinho, de carinho porque a criança que não cria um laço ela... a 
amizade. 
 53-Sonia – Já percebo que isso a escola favorece muito porque a Dalva tem o filho dela, ele tem 
uma relação de amigos até agora e as amizades perduram... , meus filhos estudaram aqui , os três. 
54-Renata – Mas muitos pais não querem levar amigos pra casa, porque trabalham... eu acho que 
precisa se for... fora de casa... no fim de semana a ...hoje eu tenho minha... eu já muito disso... 
55-Fernando– porque eu tenho, tenho... Manuela... Manuela ela tem uma amizade com as 
meninas desde o primeiro ano. Minha mulher leva de oito a seis meninas, as meninas pedem até 
autorização para almoçar ou dormir lá em casa. 
56-Renata– Lá em casa chegou três a quatro meninos... 
57-Fernando– Lá em casa chegou a dormir oito ... faziam acampamento na sala é... 
58-Lucia – Ela levou metade da sala, agora falou assim.ligou, falou  Lucia estou com vinte alunos 
aqui... quê? vinte alunos, ela curti, ela adora, ela tem .... 
59-Fernando- Minha mulher curti, ela curti, só que tem pais que deixam lá e as meninas fazem 
assim... Ô ... vou busca às quatro horas, só que as quatro horas dele é quatro horas do outro dia. 
Eles não tão nem aí com as crianças e se não liga falando Ô ..., eu preciso sair você não vai vir 
buscar..., ah....daqui à meia hora eu to aí, mais há meia hora dela acabou dando uma hora e meia. 
- Nossa, ignorância, acabam abusando..... 
60-Renata– De repente os pais que tenham as crianças pequenas, incentivem o seu filho a ter 
amizade, convide amigos para ir a sua casa, vai conhecer a família do seu amigo, leve ele em casa 
para conhecer, ai vai criando um vínculo. 
 61-Sonia – Então o meu netinho já começou, entrou aqui com três anos o ano passado, ele já tem 
meu amigo Gabriel, meu amigo tal, meu amigo fulano de tal, já ta formando a turminha de amigos, 
quando foi o aniversário do Gabriel, minha filha não foi viajar pra ir no aniversário do Gabriel, foi 
bem no carnaval, porque o meu netinho não ficaria sem ir ao aniversário do Gabriel, então é isso 
que vocês estão falando, é muito importante porque talvez a gente fazendo com que os pais 
cultivem a amizade ao invés do preconceito, da agressividade,talvez isso  daí, da disputa, que nem 
você falou né... , eu tenho orgulho do meu amigo, é inteligente e tira boas notas, não assim eu vou 
rir do meu amigo porque ele é Nerds, puxa vida fulano é esquisito, você é Nerds, então ele sendo 
amigo, eles se respeitam. 
62-Aldete– Eu vou um pouco mais além, eu acho assim : eu gosto continua a frase que fala assim 
– Boca cala porque o coração está cheio, então a maioria dessas crianças dentro da escola, a 
gente for na raiz ela vai trazer um problema lá de casa eu acho que comentei isso com a senhora 
mais não foi em reuniões a respeito de um psicólogo dentro da escola, porque essas crianças 
problemas  se a gente parar para observar, são sempre as mesmas, então eu acredito assim de 
chegar na minha casa em relatório de um psicólogo, que o meu filho está com problema será que 
eu não vou me abalar? ... será que eu não vou atrás disso? ...prá me informar, pra saber que está 
acontecendo? Eu acredito assim, se tiver um psicólogo dentro da escola essas crianças 
problemas, tipo, aconteceu uma, aconteceu duas, alguma coisa esta acontecendo e isso está 
acontecendo, e isso está acontecendo sempre né... , então è ai que entra o psicólogo,psicólogo vai 
analisar o que está acontecendo com essa criança ai vai um relatório pros pais, será que até ai a 
gente não vai atingir os pais?  
63-Sonia – Então.., então só que pra gente fazer isso  a gente tem que em primeiro conclamar, 
confirmar todos os pais e na hora da matricula os pais saberem. Quem trabalha na escola, porque 
a nossa função não é fazer diagnóstico, de repente a senhora, eu pego, tiro da cabeça, contrato 
uma boa psicóloga, trago ela aqui, né, comunico os pais, vai trabalhar fulana de tal é muito 
competente, né, eu estou incorrendo numa coisa errada, porque primeiro eu não consultei os 
pais,segundo estou fugindo da minha função, que a função é o ensino,  terceiro se essa psicóloga, 
ela faz um diagnóstico do seu filho, do filho da D. Olga, do filho da Adriana, eu respondo pelo, 
porque eu respondo por tudo, a diretora da escola ela responde por tudo,eu tive internada, sábado, 
domingo e segunda, com sangramento de ulcera, eu cheguei na segunda feira à noite, hoje eu 



passei um nervoso com um pai, eu tive que chamar um segurança, porque ele foi me agredir, 
agredir o João. Só porque foi ligado para a casa dele, dizendo que a moça da perua está deixando 
na calçada e não no portão, então vocês ,vejam, calculem se eu falo pra esse pai que a filha dele 
tem um problema, entendem, então eu acho assim, é a parte do psicólogo, infelizmente a gente 
não ta no nível , nenhuma escola que eu conheço tem um psicólogo que dentro da escola 
diagnostica o que a gente pode fazer á aconselhar, digamos a gente está percebendo que você 
está totalmente certa são sempre os mesmos, se você tiver assim uma sala com 30 alunos, tem 5, 
são aqueles 5, que vão dar problema, quem é mãe que tem 3, 4 filhos às vezes o problema é um 
filho, é aquele filho desde que ele nasceu, até o fim da vida, isso não muda, então o que acontece, 
porque a gente pode fazer é estamos aqui pra isso mesmo, é a gente se reunir pra pensar como 
aconselhar essas pessoas, dizer, olha seus filhos têm problemas, vocês precisam levar o seus 
filhos a um psicólogo. ...Ah ... eu não tenho condição. Você permite que a escola traga uma 
psicóloga para fazer um diagnostico pro seu filho? É diferente. 
64- Adriana – Só colocando assim um parênteses, nisso tudo é muito interessante até a sua idéia 
a questão do psicólogo, mais tem um porém também, o psicólogo só pode atuar dentro da clínica, 
o ambiente escolar seria o psicopedagogo, e no caso nós temos muitos professores aqui, muitos 
professores formados em psicopedagogia a D. Sonia aqui, eu, ... parabéns eu também sou, eu 
também trabalho, sou psicopedagoga, e o psicólogo dentro da unidade escolar não tem como agir, 
mesmo porque as consultas tem que ser num ambiente totalmente diferenciado. 
65-Aldete – Não é uma consulta, é fazer uma avaliação, entendeu, foi o que eu sugeri. 
 66-Adriana – A avaliação tem que ser totalmente isolada, num outro ambiente, então fica difícil 
pra escola realmente ta trabalhando com psicólogas né, mas a idéia é muito interessante, teve até 
umas idéias uns anos atrás com psicólogas no plano de unidades escolares, mais é inviável, 
desculpa, por causa disso, e nós temos os colegas psicopedagogos de alguma forma que estão 
agindo, atuando na unidade escolar né?. 
67-Sonia – Então é, mas não deixa de ser uma idéia, agora,veja como as coisas ficam circulando, 
sexta- feira que vem, nós vamos ter uma palestra com uma psicóloga aqui, que ela se  ofereceu 
para trabalhar com alunos e funcionários por que ela trabalha em vários níveis, não é..., e a 
Viviane gostou muito dela, minha filha a recebeu e ela está se pondo à disposição até de participar 
de uma reunião como está e tem pessoas que procuram a escola ..., mais procuram pra fazer 
assim..., ela tá procurando fazer assim e assim ..., então 6ª feira que vem nós vamos passar os 
convites, todos, ela vai fazer uma palestra sobre limites e mais uma outra coisa e vai convidar os 
pais e mais uma pessoa gabaritada e ela está disposta a fazer outros trabalhos também e ai veja 
como a sua idéia, como as coisas ficam circulando no ar, né. Os pais que já tiverem as crianças, 
fala puxa vida essa mulher pode me ajudar,por que olha, quantas vezes a escola reclama do meu 
filho, eu não estou conseguindo dar limites, quem sabe eu contratando essa pessoa pra trabalhar 
com meu filho a coisa vai melhor né, e as vezes até ela tenha  outras propostas com pequenos 
grupos se não fica uma coisa muito numerosa que não seja caro, então, 6ª feira que vem vocês 
vão receber um comunicado, o convite vai para todos e quem quiser comparecer né. 
68-Edilma– Posso dar uma sugestão .......pediu .....email no site usando também dentro do 
possível, quando a gente faz currículo a gente coloca ...... olha... informa e-mail , os pais que tem 
manda um  e-mail para a escola, portal, hoje é muito bacana, é usado muito em vendas, né e 
poderia usar nessa palestra, a gente acaba abrangendo de uma forma ou de outra. 
69-Renata– Por que eu acho que hoje a vida é muito corrida, as vezes a gente não quer ser 
displicente com nossos filhos, mas por conta da correria não tem como, acaba sendo, as vezes, 
você chega em casa 3 , 4 ....lição e os filhos estão dormindo, não conversa, não tem como, então é 
difícil. 
70-Edilma– As vezes você pode estipular um dia de ajuda, as vezes você no dia seguinte você  
..... pode, pode acontecer isso. 
71-Lucia – As vezes tem pais que nem vêem isso, as vezes tem pais, que eu trabalho na 
recepção, sabe, e vocês sabem muito bem disso, eu fico impressionada com os pais,porque eles 
não sabem ,nem dia de reunião, não sabem, e eu fico perguntando, ai eu vou atras pra saber se 
tem na agenda. 
72-Edilma– Mas eu acho que é isso, se os pais não vem até a escola, a escola tem que ir até eles 
de alguma forma até no fim do mundo, não é possível, tem que atingir de eles de alguma forma. 



73-Sonia– Vocês percebem que nós estamos entrando sempre no assunto pais, esse é um grande 
problema que a gente tem. 
74-Edilma– Mas, sabe porque? ,  porque vem de lá. 
75-Lucia – Você vê eu que trabalho lá embaixo, eu sei quando eles começam a falar e quando 
eles começam a tentar te enfurecer...., você fala assim,momentinho só, co licença,que eu estou 
calma, mas com pai você não consegue. 
76-Edilma– E se fizer gincanas, tipo..., eu vejo que a escola sempre dá medalhas para os 
melhores alunos,porque não medalhas para os pais, o pai que participa? . 
77-Lucia – Eu até achava legal, eu achava até legal e comentei com a D. Sonia que a gente 
poderia montar turmas de ginásticas com pais. 
78-Dalva – Gente...,  dá licença, olha nós fizemos uma programação o ano passado no dia das 
mães, nós podíamos contar nos dedos, então por exemplo... foi num sábado,  nós estivemos todas 
aqui para realizar algumas atividades e nós não tivemos,é uma atividade à parte a escola ..... 
79-Aldete– Ah ... , agora vem cá, acompanhando esse processo, falando alem do que, falando dos 
negocio dos pais, infelizmente a escola, todas as escolas, elas trabalham dessa forma, os alunos 
só tem pais até o 5º ano, passou do 5º ano, eles não tem mais pai, nem mão, já é um erro, à 
verdade  mais do que falar olha você não tem vergonha do seus pais, o seus pais tem que 
participar, só que a escola não incentiva, nesse ponto falha, todas as escolas, só até o 5º ano, eu 
não recebi um cartão o ano passado do meu filho, nada da escola foi feito o ano passado que ele 
estava no 6º ano. 
80-Dalva – Deixa eu falar, Aldete, assim na verdade o que você está dizendo é uma realidade 
mesmo da nossa comunidade escolar né, só que é assim, é algo que nós estamos tentando mudar 
isso, e esses eventos, Dia dos pais por exemplo, nós vamos promover uma caminhada agora para 
o dia dos pais, nós vamos estar envolvendo todos os alunos do ensino educação infantil até ensino 
médio entendeu, tudo que a gente tem feito puxando pra esse lado, esse ano é pra puxar mesmo o 
movimento dos pais, agora nós vamos já verificar exatamente como é que vai ser a participação. 
81-Edilma– Sabe o que eu acho por exemplo o evento tipo uma caminhada, eu acho pouco 
provável que o pai vai fazer uma caminhada, para se envolver o pai numa tarefa em que o final ele 
se  destaque para o filho, assim ..... , talvez ele se envolva mais porque um dia ele ....... 
82-Fernando– No ano passado teve atividades, dia dos pais teve vários jogos, teve futebol....... 
83-Lucia – Mas a gente, como trazer coisas que o pai goste, campeonato de botão para jogar com 
os filhos, mas não do 1º ao 5º ano assim, no geral, entendeu, participação ativa, mas pra isso 
gente, precisa-se de muitos pais, pais voluntários, então, pais que vão ajudar os outros, você que 
conhece um monte de pais, você vai puxar um monte de pais, eu na recepção, vou chegar... você  
vai ter que vir, não quero nem saber, você também,aquela ali também, então acho uma campanha 
mesmo, é isso que eu falei, campanhas, campanhas para chamar os pais, quem sabe a gente 
traga o pai do aluno problemático, a gente consegue atingir, porque as vezes gente vocês não 
pensaram coisa de pai tem problema com crianças, tem até vergonha de te conhecer. 
84-Rosana – Mas as vezes o pai também é problemático. 
85-Lucia – Não, mas é exatamente, hoje, a coisa que todo dia eu vejo e assim é pai gritando, o pai 
chega ... eu quero saber quem que é que fez, um momentinho senhor, o senhor aguarda só um 
instantinho, eu sempre falo para minha filha que as coisas, as pessoas começam à gritar, o senhor 
me desculpa,por favor o senhor me desculpa, senhor professor o senhor me desculpa, fica umas 
10 vezes até desculpa, na 4ª vez ele relaxou, agora, espera ai, você entendeu? Então eu vou dizer 
um negocio pra vocês eu acho que muito dos pais que tem crianças com problemas, eu sinto isso, 
não vem nem na escola e  nem participam porque tem vergonha ... infelizmente. 
86-Edilma– Eu acho que ai talvez, até entendo, ai eu volto de novo na questão da informática, sei 
lá, esses pais que tem problemas é complicado mesmo, tinha que pessoalmente encarar o 
problema... é talvez um e-mail que fica direcionado exatamente pra eles, sugestões de lê tal livro, 
ver tal site, talvez, fica , uma coisa entre ele não precisa vir aqui encarar o problema de frente que 
pra eles deve ser difícil e a escola também que por sua vez, fala uma vez, fala duas, fala três e não 
ta resolvendo nada. 
87-Fernando -E os pais como ela falou que vem aqui e como e como ele paga mensalidade ele 
acha que .... está resolvido, é problema de vocês , eu já fiz a minha parte, é pagar. 
88-Lucia – As vezes eu sinto,mas eu sinto, que não é uma coisa, não é muitos, não são muitos, 
são alguns, então é isso que eu to falando para vocês, a idéia inicial é a gente atingir a criança e 



através da criança a gente vai tentar organizar o que o pai gosta , a gente vai tentar ver se o pai lê 
livro, se o pai não tem cultura mais são supereducados .... vou primeiro buscar na criança, você 
entendeu, através de oficinas de teatro, eu acho, oficinas de desenho, sabe de tudo, de biblioteca, 
de livro, palestras, alguém trazer, alguém que conhecer,  primeiro atingir os filhos pra poder atingir 
os pais e através dessa criança problemática a gente vai atingir o pai pra ele ter consciência 
daquilo, mas o que aos poucos, pôxa, a escola está dando uma valorização legal para meu filho, é 
sinal que está, agora, já ta na hora, se entendeu, eu acho que é isso, vamos primeiro atingir os 
problemas e através dos problemas vamos atingir os pais e ai nós vamos buscar, é idéias, passar 
e-mail, vocês não conhecem os pais daqui, mas nós conhecemos. Os e-mail,nós passamos, mas 
ele vai, porque esse e-mail é pra mim, direcionado pra mim. De uma forma geral. 
89-Sonia – Então, as idéias que já foram colocadas é eu acho assim, que a gente pode ir 
colocando algumas delas em pauta, por exemplo, conversando a respeito do site, excelente idéia 
né, a gente melhorar o acesso eu preciso colocar nas agendas, solicitando que os pais acessem 
pra estar inteirados na vida do seu filho né, a gente falado das coisas do dia-a-dia e colocar 
algumas coisas primeira coisa. segunda coisa, entrar em contato com a professora de teatro que a 
idéia surgiu na reunião passada, perguntar para ela qual é a possibilidade dela trabalhar temas, 
assim, que façam com que as crianças...é consigam ver o mal que é a falta de respeito tratadas as 
coisas com violência e ai como é que fica. Pra nossa próxima reunião que será no dia 14, eu vou 
selecionar um pedaço daquilo que a gente falou aqui com certeza nós vamos trabalhar sobre os 
pais, e ai a gente já vai discutir aquilo que já foi feito, como está sendo feito, vocês podem pensar 
em outras idéias que vocês tenham, porque a gente já percebeu hoje, bem é uma coisa clara pra 
nós, os filhos são assim porque os pais são assim, então é uma coisa que a gente vai estar 
discutindo mais pra frente, como trazer pra dentro da escola uma maior participação, hoje já 
surgiram algumas idéias, vocês pensem o que que a gente poderia ta fazendo pra trazer na 
próxima reunião a gente conversa. Diga, Dalva 
90-Dalva – D. Sonia, só queria colocar assim, como foi falado sobre os pais, só que ai também nós 
temos que pensar, temos outros fatores no meio né, a gente não pode julgar tudo né. 
91-Amanda – As vezes a personalidade da criança gente não é o pai, as vezes o pai fala que não 
assim que se deve fazer, mais o filho a personalidade é assim e não tem jeito. 
92-Ailca– Hoje mesmo no 1º andar, 2º andar uma criança sei lá foi difícil controlar, aquele menino, 
ele jogava tudo, ele derrubava carteira, de 6 anos, nossa foi difícil, foi difícil, foi eu, a professora e a 
auxiliar dela, foi complicado, ele mordia ..... não  
93-Edilma– Se sabe que muitos pais colocam o filho na escola particular e acham que resolveram 
o problema. Eu tenho assim um fato na minha família que.......... pôs meu sobrinho numa escola 
particular e achava que estava tudo resolvido. Meu sobrinho realmente bem inteligente e 
desenvolveu. 1º ano, super bem, o outro ano super bem, até que ele veio a repetir o ano, só ai, o 
que aconteceu! Ela colocou ele na escola e ..... quando ele chegou na sua puberdade, começou 
ah..., namoradinha, essas coisas, ele saiu assim, ele perdeu a alegria, ele desviou, só que ela não 
notou, porque achou que aquela melhor escola que ela levava era na Dutra e ela não acompanhou 
isso, então quer dizer, ele tem 10 anos. 
94-Renata– É o mundo das drogas né, pré-adolescência, né sempre tem um  alguém está 
incentivando mais a procurar ..... e sabe a falar....... não nem todos os pais conhece quem passa 
isso pros filhos. 
95-Edilma– A primeira medida, foi tirar o filho da escola, porque paguei o ano inteiro e a escola 
não sei o que, não é verdade, ela foi displicente e que ela pegou  o menino na escola e foi para 
casa. 
96-Lucia – Mais isso é o pai moderno né? 
97-Aldete– Uma das primeiras coisas que foi colocado na primeira reunião, que até não foi eu que 
coloquei, foi uma outra mãe, que ela ......... a respeito de uma religião , os pais hoje em dia nossa 
sei lá qualquer religião pode ser os pais de hoje em dia não dão mais esse direcionamento pros 
filhos. 
 98-Sonia – Quem colocou foi acho que foi a  Adriana. 
99-Aldete – Isso é muito importante sabe, tem que ter uma religião, criança tem que ter, um 
acreditar em algo que não seja só o ser humano, entendeu, ela tem que ter essa visão que Deus 
existe não sei. 



 100-Sonia – Ai nós vamos voltar ao ponto, a gente tem que conversar isso com os pais, vocês 
sabem que amanhã vai ter uma reunião com as pessoas pra catequese, as pessoas católicas 
estão querendo pais de alunos pra formar um grupo e esse grupo de católicos pra abranger mais 
pais pra trabalhar temas, pra trabalhar problemas e tem mães de alunos que são as que estão, que 
são as catequistas e elas tem projetos muito bons de fazer coisas, de fazer o que nós estamos 
tentando fazer aqui, fazer a coisa crescer como você coloca um fermento num pouco de farinha, 
deixa descansando, quando você levanta a toalha aquilo está crescido porque tem três, depois 
vieram mais dois, cinco, depois mais dois, sete, porque a gente levar a vida assim, é no 
automático, eu levanto, vou trabalhar, depois eu venho, depois eu durmo e você nunca vai 
pensando né, no que você poderia estar fazendo pelo seu filho e pelo filho dos outros também, 
acho que faz bem você fazer parte de uma , que nem a sua esposa, senhor falou assim – ela curti 
muito, isso ai é uma coisa bonita, porque ela podia estar só com a filha dela, não, não quero saber 
da filha dos outros, vou fazer um bolo pra minha filha, pra ela comer até esborrachar , ela curte, ela 
está fazendo uma coisa ampla, ela ta trazendo pra filha dela amizades que vão ser pro resto da 
vida. É que nem essas senhoras, elas largam um pouco dos afazeres delas, dedicam um 
pedacinho da vida delas pra fazer uma coisa melhor, pra trazer a palavra de Deus, pra unir as 
pessoas, o que elas estão preocupadas com as mesmas coisas que nós estamos preocupadas 
aqui, semear coisas boas , pras crianças que elas possam crescer como bons cidadãos. 
101-Aldete – Eu  conversei com uma catequista que é mãe de um aluno que estuda com meu 
filho, eu sugeri pra ela, ofereci, eu sou católica, eu participo de uma comunidade católica chamada 
Shalon, que é bem perto do Extra, no Jordanópolis, isto é , eles tem projetos maravilhosos pro 
jovens, inclusive eu falei pra ela se interessar, porque é uma outra comunidade que participa aqui 
dentro, comunidade cristã, a respeito, antigo a Shalon , só que a Shalon é mais voltada pra igreja 
católica, se eles se interessarem, que eles venham fazer palestras, eles tem palestras 
maravilhosas pros jovens, pros adolescentes, pré-adolescentes, se eles se interessarem é só ta 
falando comigo ou eu converso com eles e eles vem, eles fazem peça de teatro e eles fizeram uma 
peça de teatro agora no final do ano lá no CEU lá no Grajaú, esqueci o nome do CEU lá. Eles 
filmaram a peça de teatro, foi a coisa mais linda, entendeu, então eles tem bastante coisas para os 
jovens, lá dentro da comunidade, se você chamar eles vão aonde você quiser e pro jovens. 
102-Dalva – É só pros jovens. 
103-Adriana – É tudo direcionado para os jovens, é muito interessante mesmo. 
104-Aldete– Eles tem banda de música, se você quiser, eles vem e tocam. 
105-Lucia – Aqui vários pais, tem uns três pais que inclusive o Bruno que era aluno da Vivi ele faz 
parte da comunidade. 
 106-Sonia – Então gente, uma das minhas preocupações é  ...... para que vocês venham sempre 
né? Então eu to querendo encerrar a reunião por agora, eu vou ver a fita, eu vou analisar tudo 
aquilo que a gente falou, trazer mais um pedacinho para gente conversar e vamos propor essas 
ações que já foram colocadas aqui, vamos, e eu vou dar eh .... como diria.... respostas para vocês 
através dos funcionários da escola e principalmente  para os pais eu mando via agenda aquilo que 
a gente já está fazendo, daquilo que a gente já conversou hoje.tá? 
Agradeço a presença de vocês.  
 
 

Quinta Reunião 
 

 

I- Objetivos da 5ª reunião do grupo de apoio de 11/04/2008 
-Verificar se as ações propostas pelo Grupo de Apoio na última reunião forma realizadas; 
Propor novas ações que possam auxiliar a resolver os problemas que prejudicam o andamento da boa 
prática pedagógica na escola. 
 



 
 
1-Sonia –  Vocês me perguntaram o que é  a teoria da atividade? – É uma teoria que ela nasceu 
há mais ou menos, uns 90 anos atrás na Rússia , e eles, essas pessoas  e esses psicólogos que 
trazem as teorias, eles dizem que tudo na vida da gente é feito através da atividade. Então boa 
noite pra vocês e agradeço a presença de todos e como nós tínhamos já marcado esse 
cronograma dessa reunião, hoje dia 11 de abril né, pouquinho mais cedo, porque nós temos a fala 
de uma psicóloga às 19:30 horas e alguns de vocês vão participar né? É na reunião passada nós 
e... fizemos aqui um trabalho no qual a gente chegou à conclusão, nós vimos um vídeo e nós 
chegamos à conclusão que os alunos e ... se tratavam com desrespeito através de ofensas, eles 
se ofendiam e como? ... com agressões físicas, morais, colocando apelidos né, usando aquela 
regra né que quem pode ofender, ofende e que tem este estilo de ofender, ofende e que a 
comunidade atingida nessa atividade eram os alunos, os professores, os funcionários e a própria 
família dos alunos, que nós tínhamos pensado em algumas ações que eram ações como  usar 
mais o site da escola e...  colocar peças de teatro para os alunos fazerem, palestras e trabalhar um 
pouco mais com a religião né e ai conforme nós fomos conversando, vocês viram hoje através 
desse recorte de vídeo, que tudo que a gente conversou e ...  acabou caindo na responsabilidade 
da família, nós acabamos achando que muitos dos problemas que nós estamos enfrentando de 
desrespeito entre os alunos tem a  ver com a família ,Gostaria de deixar a palavra livre para que a 
gente conversasse e um pouco mais sobre isso e se alguém teria alguma coisa para falar no dia de 
hoje né? ou se vocês quiserem fazer alguma cobrança do que foi feito que não foi feito no tempo 
que transcorreu da ultima reunião pra de hoje né. 
2-Lucia – O que foi feito no site da escola? 
3-Sonia – Então, no site da escola Lucia na verdade não foi feita muita coisa não, porque a gente 
dependia de um 2º encontro, para a gente poder é solidificar algumas da idéias, algumas das 
idéias. 
4-Lucia – E a idéia da Aldete quanto ao teatro? 
 5-Sonia – Quanto ao teatro, quanto ao teatro é nós temos em ex-aluno na escola o Rafael  
Fernandes e ele faz curso de teatro e nós conversamos com ele e nós vamos começar a fazer 
alguns , dar alguns, algumas situações que estão acontecendo, ele vai escrever e vai é trabalhar 
com os alunos que estão ficando na escola. Nos intervalos das atividades extras pra poder montar 
as peças e isso já está sendo feito né? 
6-Sandra– E essas peças vão ser só para os alunos ou para os pais também, porque como acaba 
tudo sempre nos pais, nós pais vamos ser chamados? 
7-Sonia – O que vocês acham? 
8-Amanda – Acho que tem que ser pais com os filhos. 
9-Sonia – Com certeza, com certeza. 
10-Sandra – Porque tudo rola para os pais, os pais também precisam ver o que é participar.... 
11-Adriana – Precisam participar, isso é muito importante. 
12-Sonia – Então é, e quanto ao problema da religião vocês receberam  um papelzinho, fazendo 
uma pesquisa? Da religião que a família professa? Então qual foi o objetivo da gente fazer essa 
pesquisa! Né porque nem todo pai é ... irá atender se a gente disser que vai ter aulas de religião na 
escola para os filhos ou alguma outra coisa nesse sentido né e pra falar a verdade é... é um 
programa que a Pastoral da nossa região está tendo que é a religião dentro das escolas e o padre 
vai vir conversar comigo, nós já tivemos uns dois encontros. Ele quer trabalhar 1º com alunos do 9º 
ano ao 3º colegial né... ele acha que é uma idade que precisa é orientar melhor. 
13-Adriana – Orientação .... 
 14-Aílca – D.Sonia, antigamente antes de começar as aulas, todos os professores se reuniam 
para fazer oração dentro da sala, acho isso muito interessante, também porque às vezes o inimigo 
ele é tão sujo que ele usa uma criança né pra tirar a professora do limite ou alguém que está 
despreocupado por aquela criança, pra maltratar uma palavra ou interpor a palavra boa de uma 
professora. 
15-Adriana – É a oração é uma  boa mesmo. 
 16-Aílca – E a paz né, engraçado porque que uma professora que ela é do 1º ano, então os 
alunos começam a ficar agitado na sala. Ai nessa semana uma criança falou – Professora sabe 
porque que a sala está tão agitada assim? Porque você não fez né, pôs uma palavrinha né de 



Deus, fala de Deus pra ela pra dentro da sala naquele dia, naquele dia, achei muito interessante 
isso, porque as crianças elas ficam muito agitadas se a professora chega na sala de aula faz uma 
oração vamos hoje né ter tranqüilidade porque eles ficam dentro da sala, ele chutam , um bate no 
outro,é um né, então colocando Deus na vida dessas crianças acho que muda, porque ela na 
verdade vai começar aquela plantinha né, então vai crescendo , crescendo naquela palavra ser de 
Deus , ser diferente, porque as crianças a maioria deles às vezes vai na igreja só uma vez por ano, 
quando é um batizado né, ou quando falece alguém da família, porque eles não tão ai , se existisse 
algum aluno também sobre a D. Sonia que passou esse comunicado de religião, elas não sabem o 
que é  católico , que é católico professor, eu não sei o que é ser católico, então tem muito disso 
também. 
17-Lucia – Esbarrou em algum problema D.Sonia com respeito a isso?  Que antigamente muitas 
vezes faziam oração, rezava o “Pai Nosso” na sala de aula, ela mesmo disse , quando na minha 
infância nossa, antes de começar as aulas tinha oração dentro da sala nossa, muito interessante. 
18-Adriana – Eu com a turma da oficina de artes, é esse ano eu criei o habito de rezar com eles, 
mas o rezar eu não rezo o pai nosso, porque depende da religião ... eu me debati isso com o 
Estado...  com o Estado com as 5ª séries eu consigo fazer isso, mas chega no ensino médio é 
mais difícil, mas eu estou tentando... então o que eu faço com o ensino médio, faço só um 
agradecimento, o agradecimento que nós estamos vivos , que nós estamos com saúde e que 
estamos todos juntos , para que Deus no abençoe, para que a gente possa passar o dia muito bem 
.... então com o ensino médio eu faço isso super rapidinho, com os pequenos aqui da Escola 
Pinheiro eu também rezo assim mais assim pro lado da criança mesmo, pro papai a mamãe a 
filhinha tudo isso porque eu acho muito importante. Agora o pai nosso é no espiritismo tem uma 
conotação, é muito assim, então eu não diria pra gente rezar o pai nosso, mas só o fato de estar 
agradecendo pelo dia eu acho isso extremamente importante. O Pedro ele tem 4 anos de idade, 
muitos já conhecem o meu filho eu tenho a imagem da Nossa Senhora, porque eu sou católica né, 
eu tenho a imagem na minha porta da nossa Senhora de Fátima, porque é é uma uma santa é que 
assim tradicional portuguesa então é uma coisa que a gente tem muito em casa, o Pedro já 
acorda, ele vai lá na porta muito bonitinho, ele olha, fala assim, bom dia nossa senhora, faz o nome 
do pai e reza o final do pai nosso, porque ele sabe né então acho que a gente tem que ta desde 
pequenininho incutindo essa questão do agradecimento. 
19-Renata– Então na reunião no caso tiver outra reunião com os pais, solicitar nessa observação 
que fala assim, quem gostaria na sala de aula fosse feita uma oração, porque isso é importante 
né... os pais que eram contra deveria não, não sô contra, não sô a favor, não porque é a minoria 
você concorda ,viu Adriana? 
20-Rosana – Mas eu acho que é apenas um apelo, um apelo , um agradecimento, um 
agradecimento pelo dia... não uma oração.... 
21-Adriana – Não precisa rezar o Pai Nosso, agradecimento mesmo acho que não vai ter ninguém 
contra isso, é impossível.  
22-Aílca – Às 7 horas da manhã ta eles lá tudo sentadinho, a professora orientando eles como 
deve se comportar na sala de aula, porque eles já chegam assim gente, os pequenininhos já 
chutando carteira, chutando os colegas, bate, morde muito disso... 
23-Adriana – Eles já vem estressados de casa, a gente já percebe isso, os pequenininhos já vem 
estressados de casa com os problemas que eles atravessam, então ele já vem aqui pra escola, 
trazendo essa bagagem entre aspas, muito negativa, então é assim, eu bato na mesma tecla 
porque eu acredito muito na questão oração, então se a criança  se a gente pega esse pequeno e 
já vai incutindo desde já essa questão eu acho que quando chegar lá na frente vai ficar um pouco 
mais .... seguro até para ele lidar com os problemas da vida né porque cada um tem uma forma de 
ver. 
24-Amanda – Mas eu acredito assim o que a tia Ailca falou é bem colocado como nessa reunião, 
porque assim esporadicamente e às vezes não dá tempo e uma mãe me perguntou qual era a 
minha religião via agenda, não... não me criticando nada apenas achou bonito porque eu pedia 
para que eles fizessem o agradecimento, eu não fazia o Pai Nosso nada e a mãe perguntou qual 
era a minha religião, então eu acho que deveria ser esclarecido mesmo em reunião para que os 
pais sejam cientes que a gente faz mas não é nada voltada a nenhuma religião em si. 
25-Sonia – Então é, na verdade, mexer com religião muitas vezes a gente mexe em coisa assim 
que a Lucia tava me perguntando aqui agora, eu já tive algumas mães que elas queriam saber o 



porquê disso. Uma mão ela me escreveu uma longa carta dizendo que o objetivo da escola não é o 
objetivo de trabalhar com religião porque que eu estava fazendo isso né, então como foram apenas 
duas mães num universo de 2.200 alunos, talvez alguma outra que tivesse querido se manifestar e 
não se manifestou né? e  a gente sempre esbarra em coisa assim meio delicadas né? agora eu 
acho que nós conversamos na outra reunião que é interessante a que a gente deveria dar 
continuidade era como trazer os pais de alunos para a escola num sentido de orientá-los a se 
preocuparem com os seus filhos, como que a gente poderia fazer isso , né? , Que tipo de coisas a 
gente poderia fazer para trazer o pai ,pra alertar, pra alertar o pai que o filho é responsabilidade 
dele e que se ele não tiver do lado do filho é difícil à gente fazer um bom trabalho. 
26-Lucia – E se a gente incentivasse através de um chamariz como se fosse uma gincana ou que 
fosse a participação deles em algum evento. 
27-Amanda – Mas eu acredito que isso já está ocorrendo com essa palestra, eu acho que nós já 
demos um grande passo, porque já teve uma grande adesão de pais. D.Sonia já falou e eu 
também acho que a questão da solidariedade começa agora com a Páscoa, doação, a mobilidade 
dos pais já ta começando acho que já ta dando um bom direcionamento , os passos, os primeiros 
passos. 
28-Sandra– Eu acho que talvez, reuniões como está , porque eles vem não seria o seu filho. 
29-Lucia – Então é mas assim, como é o que nós estamos comentando, isso essa semana não 
estávamos, não é Zé Maria? nós estávamos comentando que o pai tem que ser mais participativo 
na escola, não é somente efetuar o pagamento, mas ele estar dentro de uma realidade dentro da 
escola, nós estávamos comentando isso não é Zé Maria? Digo que falou para mim que através de 
Quiz 
Algumas coisas com os alunos quem sabe fazendo uma gincana com os pais mas assim não 
gincana, mas fazendo algum tipo de atividade. 
30-Ana Paula– Sim atividades que atraíssem os alunos e isso precisa de um projeto... 
31-Lucia  - E através  disso os pais.... 
32-Ana Paula– Lógico né?, e através da matéria dada em sala de aula vai ser feita uma 
competição, né ?  Vai concorrer a prêmios, alguma coisa que isso a escola providenciara é lógico 
,né? 
33-Lucia – Um livro, essas coisas assim ,né? entendeu D.Sonia? Ela diz assim nas competições 
que aproveitariam as matérias a serem dadas e tal né? e poderia até dá essa parte de.... do 
acontecimento dentro da escola. 
34-Ana `Paula– Sim, porque quando eu estava não sei se era na 8ª serie, há muito tempo eu não 
me lembro exatamente , teve essa competição, mobilizou a escola inteira, então cada sala, cada 6ª 
serie escolhia os 2 ou 3 melhores alunos porque eles queriam realmente quisessem, não precisava 
ser o melhor mais que tinha uma bagagem boa e soube aproveitar melhor as aulas, então a própria 
é digo as 5ª series quem que você escolheria para ser o representante da sala da 5ª A ah... eu 
escolho fulano escolho ele então escolhe de 4 a 5 alunos e nesse dia dessa ... dessa gincana 
mesmo teria esses 4 ou 5 seria os representantes de sala mais caiem toda e qualquer matéria do 
ano, acho que perto da época da festa do dia das crianças então foi uma coisa muito legal que o 
portão foram aberto para os pais, foi comunicado que haveria essa competição mesmo, haveria 
prêmios e os pais exigiam é igual a uma competição muito legal, muito legal mesmo.Então o que é 
que acontecia, um professor responsável perguntava: qual o dia da abolição da escravatura, pronto 
eles tinham que responder rapidinho, levantar a mão e a equipe ganhava e os pais torciam juntos 
tanto é que foi tão boa gincana que essa o Comendas não é estudei no comendas e ele começou 
mais vezes pra atrair mais os pais. Foi muito legal, muito legal. 
35-Zé Maria-  É nós estudamos juntos, é mais ou menos naqueles moldes do... daquele programa 
que eu acho que a maioria deve ter assistido aqui e já acabou é quem sabe sabe que passava na 
cultura né muito bacana , muito bacana, então é uma demonstração de conhecimento né onde 
envolve bastante o interesse dos alunos e a gente coloca aberto pros pais também. 
 36-Sonia – Então, mas sem ser um pouco cética a gente pode , precisa ver quanto de pais é 
proporcionalmente se interessariam em vir, porque o nosso problema ta em assim em trazer o pai 
para a escola, não pra teoricamente ele assistir o filho dele fazendo alguma coisa, mas trazer pai 
pra escola pra orientá-lo a participar da vida do filho. Fala Regis. 
37-Régis – É um tempo atrás eu não me recordo, eu acho que assisti na televisão isso e é um 
tratamento de choque pelo menos eu assisti e fiquei chocado, é escutar pais que perderam os 



seus filhos que acontece o pai que é pai ele vai sentir na pele, o que é o que aquele pai está 
falando e acho que trazer esse pai pra sentir, ter essa emoção de falar assim eu tenho que 
participar mais você entendeu então de repente acho que é isso daí é uma 1ª ação para chegar na 
nessa de trazer os pais para participarem isso ai é uma palestra. 
38-Ana Paula – Então,então quando falaram que realmente que a senhora já está fazendo 
excelente, trazer palestra eu me recordei do encontro de casais que nós fizemos e realmente é 
trabalhando isso a perda que  gente só dá valor, depois que perde e tudo na vida é assim, então 
como é encontro pra casais pesa bastante, igual vocês comentaram do teatro, eu lembrei de um 
teatro que foi feito também sobre drogas. O rapaz arrastando fumo e o pai perguntava mas 
arrastando mesmo a cordinha e um pedaço de fuma no chão. 
39-Zé Maria– Pedacinho de fumo amarrado. 
40-Ana Paula– Entra na sala e aí velho..., todo de camiseta todo jeito dele. 
41-Zé Maria– Que você está fazendo !  To puxando o fumo. 
42-Ana Paula– É to puxando o fumo e arrastando mesmo,... mais que que é isso puxa-fumo ,... o 
pai fala ... , então realmente mostra uma realidade que a gente não quer enxergar né, então no 
encontro de casais eles abordam palestras que mexem com aquela feridinha lá no intimo que são 
os filhos da gente. 
43-Aldete– As peças de teatro é ela pode expor tudo isso de todo e qualquer jeito. 
44-Lucia – Mas como é que vamos trazer os pais e como é isso. 
45-Amanda – Acho através da realidade da escola dos pais enfim... é por exemplo: a minha 
cunhada ela veio, ela é mãe e ela veio como mãe voluntária não sei se isso também pode ser feito 
é interessante ela veio e ela auxiliou as crianças a fazerem a cenourinha para Páscoa, então ela 
entrou na sala e vi ela falando comigo o que ela sentiu ela disse nossa Amanda alguns brigavam e 
a professora  ficava assim chamando a atenção mais ao mesmo tempo contornando então ela 
observou o calor na sala, ouviu na realidade não só das filhas dela ela viu de todas as salas, então 
a mãe voltada o pai voltado, isso é bem interessante né, assim que ele veja não pra criticar pra 
falar pôxa a posição da professora não era essa, ela não deveria ter feito isto mas pra ela observar 
pra que aquela mãe ver como é o dia-a-dia escolar, isso foi comentado na última reunião... o 
cotidiano ....   . 
46-Ana Paula– Ai é que está se esses pais que estão vendo, precisam vir pra cá eles já não vem 
pelos filhos deveriam pelo ....... 
47-Amanda – Mas eu acho que eles deveriam ser cobrados à parte. 
 
48-Ana Paula– Ai teria que fazer alguma coisa, estilo enganação, alguma coisa assim… 
49-Lucia – É isso que eu estou falando.. 
50-Ana Paula– Omisso ... , Omisso... 
51-Lucia – Teria que fazer um chamariz, olha eu acho dentro da situação atual muitos pais hoje, 
nós vamos esbarrar com problemas, Sandra você é uma delas, não tem problema com suas filhas 
mais você trabalha 12, 13 horas, você é instrumentista como é que você viria? 
52-Sandra– A mais ai a escola faria uma declaração dentro ... 
53-Lucia – Não, mas os pais não mais os pais de hoje em dia eles estão mais preocupados em 
ganhar do que participar é isso que eu to falando pra você como é que você chama o pai pra 
dentro da escola, como é que toca.... 
54-Adriana – Como é que toca o pai na questão da responsabilidade inicial... 
55-Lucia – Olha eu vou dizer para vocês eu conheço a Escola Pinheiro a pouco tempo tá bom, 
mas essas palestras entendeu vai ter muitos pais que se inscrevem mais não vão vir. 
56-Sonia – Então a sua idéia eu gostei muito da gente fazer uma reunião do tipo dessa reunião 
que a gente faz de grupo de apoio pra gente fazer para os pais das, dá ara os pais da comunidade 
escolar e apresentando o grupo de apoio isso foi uma coisa que minha orientadora falou o grupo 
de apoio da escola pinheiro é formado por pá, pá,pá,pá, eu pertenço ao grupo de apoio já fiz várias 
reuniões,meu interesse aqui é trazer vocês cada um fala um pouquinho, meu interesse seria é 
trazer vocês para dentro da escola para que vocês acompanham a vida do filhos de vocês aqui, 
todos vocês já são pais ou são professores ou avós, todos vocês são interessados e se vocês são 
interessados na vida dos filhos de vocês tem outras pessoas que também são e essas coisas elas 
são contagiosas de repente uma um menino fala o seu pai veio ontem na reunião meu pai não veio 
ah ... porque que ele não veio... , então eu vou falar pro meu pai vir... ah então a coisa começa a 



proliferar se os encontros forem bons não tem problema da gente começar com 50 num universo 
de não vou dizer 2.200 porque tem gente que tem 2 ou 3 filhos, mas num universo talvez de 700 a 
800 pais a gente tem que começar assim com o uma coisa que a pessoa saia dali dizendo assim 
que legal, que bom eu tenho um grupo é uma comunidade a qual eu pertenço essa é a 
comunidade que eu pertenço, eu realmente pertenço a um lugar em que as pessoas são 
interessadas. 
57-José Sargento– D. Sonia ela falou uma coisa bastante interessante à senhora conhece à 
estrutura de encontro de casais na igreja católica? 
58-Sonia – Não..., não 
59-Zé Maria– Alguém aqui já participou? ,.... não, não, já uma, duas ... é uma estrutura super 
interessante, inclusive eu não, nós fazemos participamos já nós fazemos até parte até um certo 
nível, mas eu conheço a estrutura eu não fazia parte do grupo  cinco né, ele é que conhecem a 
chamada estrutura como funciona exatamente como funciona. É super interessante eu garanto 
para senhora que é se eles colocam o que 30 a 40 casais não é isso dos 40 casais, 30 pelo menos 
passam a ser católicos praticante depois do encontro. Então nós podíamos talvez tentar montar 
alguma coisa desse tipo, montar uma estrutura formada por pessoas, pais aqui interessados e 
esses pais eles trabalham de forma é é... 
60-Adriana – Integrada né. 
61-Zé Maria – É eles vão realmente convidar pessoas, vamos dizer assim, cada pai fica incumbido 
de convidar 10 pais , 10 outros pais e isso é uma visita que nós vamos fazer a casa dos pais, 
convidar, vocês vão participar de uma coisa muito boa, e eles não podem saber o que que é uma 
coisa muito bacana e ai cabe a gente tentar estruturar peças, palestras tudo mais e um dia inteiro, 
inteiro e passam aqui um dia ou dois dias inteiro e no final, e no final do encontro de casais e elas 
são convidados a ser católicos e no final desse encontro eles seriam convidados a participar da 
escola.  
62-Adriana – Porque no momento que se faz a visita na verdade você já vai conhecer como está o 
terreno naquela... naquele núcleo familiar. 
63-Zé Maria– isso exatamente né. 
64-Adriana – Então você já vai sentindo então a partir daí a gente já começa a fazer alguns 
apontamentos né ... 
65-Fernando– tem certos pais que são ignorantes vou dar um exemplo: eu fui com minha filha é 
na casa da Melissa, a Manoela fomos convidar ah uma amiga só que quando cheguei lá pra 
chamar ela pra dormir na minha casa eu fui, parecia que eu estava sendo um ladrão dentro da 
casa do rapaz. 
66-Sandra– E a Lucia sabe que a gente leva quase toda sala, a Lucia sabe porque eu sempre faço 
uma ligação.... 
67-Fernando– Eu fui expulso, bem dizer expulso da casa do pai sem poder abrir a boca pra falar 
um   A . 
68-Régis– Mas com certeza nós vamos esbarrar nesses tipos de pai com certeza. 
69-Edilma– A sim, mas ai não seria mais fácil melhor marcar um território neutro, a escola .... não 
você ir ate .... eu acho ..... 
70-Zé Maria-  Porque é um choque pra ele, e isso faz parte ... 
71-Ana Paula– Mas o boca-a-boca, convite, convite..... 
72-Fernando– É ai que está, faz parte, como? Convite chegar na casa dele e convidar ele vai falar 
assim.. puxa mas o que que esta pessoa veio fazer na minha casa me convidar pra alguma coisa 
lá na escola, gente o que que é isso? 
73-Adriana – Isso vai ficar na cabeça gente vai ficar mesmo .... 
74-Zé Maria– Então tudo, tudo no encontro é pensado, tudo no encontro é pensado. 
75-Lucia – Sabe o que ela está falando? Você já foi fazer uma coisa direcionada... porque ele já 
sabia o que...  
76-Fernando– Ele não sabia que eu ia lá. 
77-Sandra– Nós fomos ao boliche e elas inventaram de dormir em casa ai só faltava falar com o 
pai dessa... nossa senhora. 
78-Lucia– Olha, eu aprendi dentro do meu da minha parte de atendimento de 36 anos, eu aprendi 
a conhecer a expressão das pessoas né, quando você pode brincar, quando você não pode 
brincar, quando você pode fazer então você vai esbarrar nisso porque o ser humano é no Maximo 



que você pode dizer aquilo que você falou que ele pegar um grupo de pais da salas deles porque 
eles tem 2 filhos, pegar o grupo de pais e e aquilo que vocês ... 
79-Sonia – Então a idéia desse grupo é exatamente essa que vocês trabalhem para que a gente 
consiga envolver a comunidade escolar de uma tal forma que nós trabalhemos pelo bom 
desenvolvimento de 2.200 alunos, não é da minha filhinha única né, não é do meu vizinho é de 
todos porque no lugar onde todos estão envolvidos só tem coisa boa.Vocês querem saber se onde 
o lugar onde os filhos de vocês estudam todos estão se desenvolvendo todos vão indo numa 
mesma direção, eu acho que quando o ambiente é bom pra todos pra todos, todos se 
desenvolvem nele. Dizer ah... meu filho é o único aluno bom numa sala de 30 alunos qual é a 
vantagem nisso daí ele não aprende nada com ninguém ao contrário muitas vezes ele é obrigado a 
explicar, pro colega chega fala fulano como é isso aqui ele é o único que sabe né, então a gente 
precisa trabalhar em prol de desenvolver cada vez mais os nossos alunos no sentido de fazer com 
que sejam bons cidadãos e que no futuro todos nós eu e vocês tenhamos a consciência que 
fizemos um bom trabalho eu acho que é a nossa função de pais e professores é só essa eu 
costumo dizer que um filho bem formado é uma aposentadoria gorda e garantida. Você vai dormir 
tranqüilo  você não vai estar com 60, 70 anos tirando dinheiro da sua aposentadoria pra ajudar seu 
filho pagar aluguel, pra pagar um psicólogo pro seu filho, porque ele é descontrolado porque ele 
não tem emprego e o que a gente quer prôs filhos da gente o melhor não é então eu acho que nós 
estamos tendo boas idéias, suas idéias foram muito boas né. Que ações a gente poderia tratar,   
pra que a gente tivesse até o nosso próximo encontro, o nosso próximo encontro vai ser dia 11 de 
abril, nós vamos voltar para o nosso horário normal né, estamos mais cedo hoje por causa da 
palestra da psicóloga né, que ações a gente poderia, que que ... vocês propõem que a gente pode-
se fazer já de concreto? Se a gente pensar em muitas coisas nós não vamos fazer nada. 
80-Sandra– Acho que seria, trazer os pais na escola, seria à senhora é vê se a gente vai poder ir 
até lá porque tipo eu não posso chegar lá na casa de ... e dizer que não conheço um que, eu sou a 
Sandra, minha filha estuda na Pinheiro, acho que talvez pegar um tipo de autorização por telefone. 
81-Aldete– Não, os amigos... os amigos dos nossos filhos. 
82-Sandra– Os pais dos alunos amigos dos nossos filhos. 
83-Dalva – 2 pais para cada no caso por exemplo e ai todos nós teríamos que comunicar. 
84-Edilma– Para o nosso próximo encontro...nosso próximo encontro. 
85-Dalva – E ai então a gente poderia estar atuando com os nossos filhos mesmo, os pais que 
estejam mais próximos ou então uma coisa ou outra, porque alguns aqui estarão participando da 
palestra... ah ... eu sou a mãe do filho tal, nós teríamos um encontro..... 
86-Sonia  - Então veja isso tem que ser fora o dia 11 de abril porque esse dia é o dia da reunião do 
grupo e talvez a gente já pudesse amadurecendo outras idéias, já vendo, cada um ir vendo só 
fazendo um levantamento quem poderia convidar ou não né? 
87-Rosana – Eu acho também , tem que ta já pendente o que vai ser trabalhado... eu acho que é 
assim, 
88-Lucia – O que fazer nesse encontro. 
89-Rosana – Acho que é assim um filme,uma apresentação de uma peça de teatro. 
90-Sonia – Boa Rosana, a gente pode trazer uma apresentação já, uma apresentação  das 
crianças que forem fazer teatro sobre a violência. 
91-Amanda – Mas eu acho que tem que ter também essa discussãozinha né. 
92-Sonia – Não mais primeiro isso Amanda a gente traz cada membro do grupo de apoio se 
prontifica a conversar ,  alguém vem buscar o filho na escola,pega já ah... Ô fulano vai ter um 
negocio. Você ... eu preciso trazer é minha tarefa eu participo de um grupo de apoio é minha tarefa 
que vocês estejam preparados que na próxima reunião de pais eu faço aquela fala coletiva eu vou 
apresentar o grupo de apoio, estejam preparados que vocês tem que estar lá na frente comigo eu 
vou apresentar o grupo de apoio. 
93-Aldete– Eu acho que também o que pode estar sendo feito ta ai logo cai o dia das mães.... 
94-Sonia – isso... isso 
95-Aldete– A partir do 6º ano como foi dito na reunião anterior, não tem mais mãe, não tem mais 
pai.... 
96-Sonia – Não, nós vamos mudar isso. 



97-Aldete – Não se divulga mais... então o que pode estar fazendo em cima do teatro também é ta 
bolando, em cada turma sei lá, faz uma semana inteira, tivesse peça de teatro voltado pra aquela 
faixa etária, os filhos fazendo dentro pra cada um... 
98-Lucia – E você vê que nós vamos trazer os pais também dos alunos que estão participando do 
teatro não é isso? Porque ... 
99-Sonia – Então a gente tem que, não pode confundir que a participação de pais, e o pai vir na 
escola na gincana e o pai vir na escola no teatro, não é isso que nós estamos buscando, nós 
estamos buscando fazer com que o pai participe da vida do filho não, não dessa maneira. 
100-Lucia – É um chamariz, é uma maneira de despertar. 
101-Ana Paula– Não mas, mas através de uma participação de uma gincana ai já traz  embute o 
pai lá no meio. Olha no meio desses alunos eu quero um pai voluntário que se proponha a vir a 
ajudar a responder as questões... 
102-Edilma– Mas eu acho o seguinte dependendo do tema dado no teatro, cairia a ficha do pai 
então ... 
103-Lucia – Exatamente isso, mas o que eu acho um dia na escola, um dia uma vivência na sala 
de aula, um dia uma nova atividade você entendeu né Dalva um dia na escola. 
104-Sonia – Então, o que a gente pode fazer por exemplo: vamos ver se a gente consegue já esta 
semana que vem é muito curta, se a gente consegue reunir alunos pra começar a ensaiar essa 
peça e ai a gente no dia 11 de abril vocês já me dêem uma idéia , quantas pessoas vocês 
poderiam convidar, a eu posso convidar 5, 10, 8, 20 né e ai o que a gente faz a gente já marca 
uma noite pra apresentar o teatro e depois a gente pode abrir uma palestra, uma discussão tipo 
assim um debate com os pais e pedir pros pais fazerem perguntas e a gente também preparar 
alguma coisa no dia 11  a gente poderia até preparar alguma coisa já. 
105-Sandra – Eu não sei é uma idéia mas de repente ... é o Artur ele tem muita amizade com a 
amiga dele a Laís e isso de depois trazer o pai e a mãe é impossível faz um telefonema que eles 
vem, mas só que eu estava pensando o seguinte, porque eles tem uma estrutura dentro de casa o 
ruim da situação no geral é que vem pra escola aqueles que estão mais estruturados, aqueles que 
te menos estrutura é onde gera, ofensa e agressão é os que menos querem participar de 
palestras, de atividades pelo menos na escola estadual é assim os piores alunos entre aspas os 
pais nem aparecem, aqueles que são melhores eles estão lá constantemente , então de repente a 
gente tem uma dica, olha é tem um aluno chamado Samuel na sala do aluno , será que vocês 
podem entrar em contato com os pais a gente vai até na residência, arruma  um horário de sábado, 
no domingo vai, nós somos pais de alunos da Pinheiro, meu menino estuda na sala do seu filho, 
você não quer assistir lá vai ter palestra um teatro e tal então de repente pode ser que tem uma 
criança que dê mais um pouquinho de problema essa agressão física, agressão verbal que a gente 
pode puxar né. 
106-Lucia – Mas ai talvez pelo fato da professora ter chamado à atenção, tudo vai fazer uma 
ligação entendeu? 
107-Zé Maria– Só continuar o raciocínio aqui é o seguinte: nesse encontro de casais ai é que ta 
pegando o gancho de um aqui, e não são aqueles que participam todo dia da missa todo dia lá que 
são convidados, são exatamente os indicados por pessoas que estão passando por problemas né 
que aqui no nosso caso seriam crianças que trazem esse tipo de problema aqui é pessoas que 
estão afastados da igreja há muito tempo... sabe que tem aquela, vamos dizer assim aquela, 
principio católico mais não freqüenta, pessoa que não vai a igreja, pessoas que estão desligadas 
da igreja, essas pessoas são indicadas, então é feita uma lista lá selecionam 40 casais, e estas 
pessoas são distribuídas  pra aquele grupo que vai fazer a visita, chamada visitação e ai a gente 
traz a pessoa certa pra escola, não adianta, se for a minha casa me convidar pra vir aqui pra 
qualquer tipo de coisa eu venho, todo mundo sabe que eu venho. 
108-Aldete– Mas ai é que ta a gente tem dica em casa do comportamento, do que aconteceu 
dentro da sala... 
109-Fernando– Então são esses pais que precisam ... 
110-Sandra– E é muito fácil você arrumar o telefone...ah pega o telefone do seu amigo  
111-Zé Maria– Mas esses são os pais assíduos? 
112-Sonia – Só que a gente não pode dizer, você está sendo chamado porque seu filho..... 
.– Fala assim ó ... eu participo de um grupo de apoio, né? Nós temos um grupo, nós estamos 
montando um grupo de pais na escola Pinheiro pra que a gente possa acompanhar direitinho o 



desenvolvimento dos nossos filhos e a gente, cada um de nós, precisa levar uma quantidade de 
pais pra poder participar, nós vamos ter  um bônus, quem... quem trouxer né se bem que tem 
gente que às vezes pode ser mais difícil de fazer isso e não é uma tarefa obrigatória, as vezes a 
pessoa é mais tímida eu não quero perder nenhum de vocês, vocês para mim são muito preciosos, 
então eu ...ah...eu não vou mais participar mais do grupo porque eu vou ter que sair chamando um 
chamando o outro, chamando eu acho que não a gente pode fazer, alguns vão ter muita facilidade, 
outros já menos, né? Mas ai é eu acho o bom é começar a gente começando depois a gente vai 
avaliando o nosso trabalho né. Eu gostaria de chamar... 
113-Flavia – D. Sonia eu só queria falar uma questão que me veio assim, não sei se é assim o 
final dessa reunião, mas assim todo mundo já pôs não só pra ficar caracterizado assim como as 
mães das crianças que estão aqui são aquelas que realmente dão certo. Problema inicialmente, 
acho que o grupo tem que fortalecer com esses convites com os amiguinhos mesmo que essas 
crianças não tenham problemas porque ai são mais idéias que nós vamos ter e o grupo vai se 
fortalecendo pensando no que vai fazer pra depois numa outra etapa mais fortalecido com tudo 
mais encaminhado, ta buscando trazer pessoas que realmente precisam mais desse apoio né, 
então eu acho assim num certo... 
114-Lucia – É não trazer de imediato quem sabe através .... 
115-Flavia – É exatamente o que eu falo. 
116-Lucia – Exatamente, é isso daí. 
117-Fernando– Ele acha que não tem nenhum problema mais conversando ... 
118-Lucia – Porque você pode consegui, Edilma ,trazer entendeu mais é aquilo que eu já falei o 
ser humano é uma coisa assim ele quando você pensa que não ele é eu vou explicar pra vocês o 
verdadeiro sentido dessa palavra ele vai, ele vai falar pôxa tão me chamando lá na escola porque 
aconteceu alguma coisa, ele vai ligar de uma forma, ele vai ligara e ele sendo convidado com o 
grupo de pais que ele chegar não e tiver... pô... a filha da Sandra é quietinha é ou não é então você 
entendeu de alguma forma ... 
119-Sonia – Então gente e... vou precisar terminar a nossa reunião hoje por causa da nossa 
palestra e eu perguntei e o rapaz me falou que ta , vai começar dentro de 1 ou 2 minutos e eu 
gostaria de perguntar se alguém colocar,gente gostaria de fazer um triângulo aqui pra gente vê o 
que ... que... 
120-Sandra– A Amanda que gosta de escrever na lousa ... coitada... 
121-Sonia – Então Amanda você faz ... 
122-Amanda – Um triângulo ? 
123-Sonia – É, isto, isto, isto certo, faz uma marquinha aqui, então ai eu vou perguntar para vocês 
que são os sujeitos daquilo que a gente conversou hoje ? Quem são ? 
124-Lúcia Hoje são os pais hoje são os pais.  
125-Sonia - E que tipo de coisas eles estão fazendo? Que foi aquilo que a gente conversou aqui ? 
O quê que eles fazem? 
126-Flávia A ausência, a ausência...  
127-Sonia- Como  é que eles, de que forma eles marcam a ausência deles ? 
128-Flávia Omissão. Não participam. Omissão... 
129-Sonia-  Que mais? 
130-Amanda- Desinteresse. Desinteresse... 
131-Sonia- O quê mais que a gente percebe? Bem até ai ta bom. Naquela ponta ali, debaixo na 1ª 
ponta, é ...é .. que tipo de coisa faz com que os pais ajam assim? Vocês acham ? Pó que eles 
agem assim ! 
132-Flávia Falta de tempo,  de dinheiro, materialismo ..... 
133-Sonia – Então ... falta de tempo. 
134-Ailca – Eu acho ambição, sempre querem mais, mais, mais .... 
135-Sonia – Falaram uma outra coisa ai .materialismo. 
 Agora faça um risquinho ai no meio Amanda, isso... quem são... que comunidade é envolvida  ... 
nessa ação dos pais com a ausência deles através da omissão ! ... os pais, os alunos, que mais, a 
comunidade escolar em geral ...mais alguma coisa ai ? ... que tipo de ações a gente vai fazer pra 
poder que  nós pensamos agora aqui que a gente vai...  
136-Amanda Encontro de pais .... teatro... 



137-Sonia – Isto .. encontro de pais com teatro, discussões, debates. Bem ai nós encerramos a 
nossa ... o nosso encontro de hoje e agradecendo a presença de vocês e convidando aqueles que 
quiserem participar da palestra ta? E a todos vocês boa noite e muito obrigado.  
 
 
 
 
 

Sexta Reunião 
 
 
  
I- Objetivos da sexta reunião do grupo de apoio de 23/04/2008 
-avaliar ações do Grupo de apoio; 
-propor novas ações para ajudar a solucionar os problemas existentes na escola. 
 
 
 
1-SONIA – Boa noite a todos, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Nós não mandamos 
nenhuma carta porque nós já tínhamos agendado esses encontros e o nosso próximo encontro 
será 09 de maio e se eu não me engano é uma 5ª feira né, então gostaria de deixar aberto à 
palavra para vocês, é para que nós conversássemos sobre as coisas que nós falamos no ultimo 
encontro e que a gente acabou vendo parte da nossa própria fala no vídeo que eu trouxe né. 
Quem gostaria de começar. 
2-Sandra – Sobre o que a gente falou na ultima reunião? 
3-Sonia – É sobre o que vocês viram, se alguma coisa, se sentiram que alguma coisa já aconteceu 
que já algumas das nossas ações  estão sendo feitas ou não. 
4-Sandra – Eu tenho vindo pouco à escola buscar e acompanhar ela um pouco mais, eu to 
achando assim que as crianças em si na saída , eu acho que estas diquinhas que as professoras 
tem dado para comportamento até que está funcionando um pouco com as crianças, mas a gente 
ainda volta para questão dos pais que esperam piores até na porta, poucas vezes que eu venho, ai 
a duvida que eu tenho é esse teatro é como vai ser montado? Como? Como é que nós vamos 
trazer, quem realmente interessa pra vir aqui ! 
5-Sonia – Então é eu conversei com a professora Nanci, e nós elencamos assim algumas 
situações que já aconteceram de problemas de desrespeito entre as crianças para que ela possa 
trabalhar com eles e ela já está trabalhando faz mais ou menos 15 dias  que ela começou a 
trabalhar, e eu acredito que na feira do livro ela já vai apresentar o teatro, só que esse teatro ele 
tem que ser apresentado para muitas pessoas. A gente sabe que na feira do livro o pai vem né, 
então lembra que a gente tinha comentado da gente fazer o convite, nós do grupo  fazermos o 
convite, cada um de nós fazer um convite para que uma quantidade de pais participe do teatro. A 
gente pode fazer até um, algum de vocês , como eu falei para vocês , eu não posso se a pessoa 
que passa missões , porque nós somos um grupo, algum de vocês  bolar um pontinho a hora que 
eu anunciar para vocês que a festa está feita a gente bolar um convite e vocês convidarem pais de 
alunos né, acho que nem que sejam poucos por ai vou conseguir convidar 3 ou 5, eu 4 ou 8, é para 
gente ter um grupo para que possa assistir à peça. 
6-Lucia – São series diversificadas ? 
7-Sonia – É a turma do teatro. 
8-Lucia – Por exemplo: os convites serão de series determinadas ou a gente pode convidar 
aleatoriamente 1º ,2º ,3º ano ? 
9-Sonia – Acho que é aberto a todos. 
10-Lucia - Ah... aberto a todos. 
11-Rosana – Será que iremos misturar muitas estações, se aproveitássemos momentos como este 
que hoje está acontecendo na escola. Hoje está acontecendo a noite árabe, quando terminar tudo, 



toda apresentação : - ai para finalizar, ó gente vamos pegar um pouquinho,10 minutinhos da 
atenção de vocês e vamos apresentar alguma coisa para vocês saírem daqui refletindo sobre 
todas as situações que nós iremos aproveitar esse publico. Tem que ser uma coisa curta. 
12-Fernando – Mas... também a D.Sonia ... pediu para fazer o teatro mas logo em seguida não 
fazer nada... uma... 
13-Lucia – Não, não, o que ela está dizendo é convite né, pra apresentação da peça, é isso ? 
14-Fernando – Ou é debate. 
15-Rosana – Não é debate 
16-Sandra – Não é debate, é uma reflexão para aquele publico que está ali. 
17-Sonia – Então, eu entendi o que a Rosana quis dizer.Por exemplo: que hoje vocês vão ver que 
os pais  estão ai. Foi um projeto, né? Sobre uma Noite Árabe.Eles leram  um livro e as professoras 
abraçaram a causa e as crianças estão vestidas caracterizadas.As professoras também. Vem um 
grupo de dança. As crianças colaboraram com quantias, que assim  era , cada um dava aquilo que 
achava que deveria dar. Uma mãe ficou ontem o dia inteiro na escola fazendo as comidas para as 
crianças verem como é que era feito. As crianças saborearam e agora os pais, os avós, os tios 
estão ai. Entendi o que a Rosana que dizer; é uma oportunidade onde eles já estão na escola 
assistindo alguma coisa que seus filhos estão fazendo que é o 5º ano. E o 5º ano que está ai, 
então o que a Rosana talvez sugeriu pra finalizar, apresenta o teatro nuns 10 minutos uma parte 
do teatro onde os pais estarão refletindo sobre aquilo né? 
18-Rosana – Pelo menos pegar um pedacinho desse momento ou talvez um pouco, porque eles já 
estão ai. 
19-Lucia – Nós não podemos fazer isso em cada série Sonia ? Instituir por exemplo uma noite que 
os pais venham... a gente para o pai... fazer alguma coisa. 
20-Rosana – Não, mas ai para os próximos  grupos a gente já... convocamos os 5º anos, porque 
esse publico já participou de alguma forma. 
21-Lucia – Não então, eu to falando mas assim de outros eventos que tragam os pais aqui, para  
aproveitar esses eventos um tipo por exemplo: o dia das mães, né? O dia das mães é um evento 
bom porque há uma participação da mãe. Ela levantou a necessidade ou algo de mães do 6º ano 
ao 9º ano você entra do 6º ao 3º, criar alguma coisa do 6º ano ao 3º colegial e já jogar esse teatro. 
22-Sonia – Então, no dia das mães nós vamos ter atividades na escola como foi sugestão da 
Aldete. Nós vamos  estender às outras séries além do 5º ano. Nós vamos fazer apresentações. As 
mães vão ser chamadas também é uma oportunidade muito boa da gente apresentar o teatro. A 
idéia que Regis deu também de um filme. Você falou de um filme, não foi Regis? Que você assistiu 
que te marcou, porque era um filme que tipo de pais perderam os filhos. Então, porque  que 
marcou o Regis ? É aquilo que nós estávamos falando um pouquinho antes dele chegar aqui, 
porque ele e a Renata são pais presentes e apaixonados. Como vocês, então marcou para ele. 
Quando você assiste alguma coisa que aquilo toca num valor que é fundamental para vocês. Se 
vocês põem que nem eles colocam os filhos acima de muitas coisas de muitos... os filhos estão 
acima, educação para seus filhos então mexe com a pessoa, vocês falam puxa vida para mim 
termina né?Então os filmes , o teatro, a arte é uma forma indireta de mexer com o coração das 
pessoas, com os sentimentos. É muito bom trabalhar assim. Me lembro até fazendo um 
parênteses, mas falando do nosso grupo, me lembro que o Gustavo entrou na escola, falei do 
Regis, alguém veio me chamar na secretária que a gente tinha que botar um segurança que tinha 
uma pessoa que estava filmando a escola e que era uma pessoa que ia fazer algum mal, mas era 
o Regis filmando a escola do filho dele para guardar de lembrança. Ai quando nós chegamos, você 
nem ficou sabendo disso, está sabendo hoje, ligaram para a policia e ficou todo mundo observando 
quem era. Quando eu olhei pela janela ,falei: não,é um pai de aluno né? Ele está filmando a escola 
do filho, então porque que ele se sentiu tocado como os pais que estão aqui. Eu conheço vocês 
,agora conheço mais um, são pais que colocam os filhos acima de tudo e é assim que tem que ser, 
se tudo fosse assim nossa, seria uma coisa muito fácil Uma escola seria coisa mais fácil se todos 
os pais fossem assim, e o que nós estamos... queremos do ultimo encontro para cá, fazer com que 
mais pais se atentem para esse tipo de coisas, mais pais pensem, falem: não, puxa  é muito 
importante que eu participe da vida do meu filho. 
23-AÍlca – Ô D.Sonia, tem pais que não olham a agenda dos filhos. Seria prioridade essa 
qualidade, de pais dar prioridade... aos filhos não aparece para uma reunião, não vê se a criança 
pequena está doente. Liga pros pais como a Vanessa deu uma, uma menina que dá dó, veio 



doente 2 vezes com febre altíssima, liga para mãe não vem, não participa de reunião, não vem 
verificar se o filho como é que está... é horrível , porque é pequenininho, é horrível. 
24-Sonia – Então a senhora já levantou uma coisa. Às vezes a gente pensa em fazer grandes 
coisas, em fazer grandes coisas, o que ela falou é uma coisa fundamental. Se a gente 
conscientizasse os pais que eles tem que olhar as agendas todos os dias é uma coisinha pequena 
por exemplo: se houvesse uma campanha para que os pais olhassem as agendas todos  os dias a 
gente já teria um meio caminho andado e que todos compareçam à reunião, já é um pouco mais 
difícil ,que o pai se importe se a criança está doente ou não. Tem pai que ele não consegue 
trabalhar direito se ele saiu de casa e não deixou o filho que não está bem. Tem outros que 
mandam as crianças para a escola doentes todo dia e a gente fica cuidando aqui todo dia a 
mesma criança doente, o pai não ... você liga no celular que deu está desligado.Liga lá no 
serviço,não é dia de trabalhar,ou saiu mais cedo ou entra mais tarde ou foi embora .A gente fica 
com uma situação difícil.Muitas vezes, então eu acho que você deu uma idéia  muito boa, ações  
desse tipo, campanhas mesmo desse tipo: pai olhe a agenda do seu filho todos os dias é uma 
coisa simples. 
25-AÍlca – Porque tem uma aluna que hoje ela está numa série acho que é 6º ou 5º ano ela falou 
no ano passado para mim, conversando comigo, falou tia, minha mãe eu não vejo minha mãe, 
minha mãe sai de manhã pro trabalho, à noite ela vai pra faculdade, ela fica sozinha, só elas duas. 
Ai ela falou assim pra mim que às vezes fica sozinha em casa, ela fica com medo, porque no ano 
passado ela perdeu uma tia. Ela ficava sozinha na casa. ,Ai ela falou: tia eu gostaria que você 
fosse minha mãe. Falou isso pra mim, mas porque que você gostaria que eu fosse a sua mãe? Ela 
falou : porque minha mãe nunca me deu um presente pra mim. Ela está sempre na faculdade à 
noite, e no final de semana ela vai  e sai com o namorado. Falou desse jeito: no final de semana 
sai com o namorado. Eu fiquei assim ..... eu fiquei com dó. 
26-Sonia – É isso que a gente estava falando tia Ailca. nós estamos vivendo numa sociedade 
muito individualista. Homens e mulheres muitas vezes estão pensando neles.É na academia, é na 
cirurgia plástica , é na faculdade é isso, aquilo e os filhos em ultimo lugar né?  No ano passado 
teve uma formatura e minha filha sentiu falta de uma mãe que ela vem sempre. Ai ela perguntou: 
nossa eu senti tanta a falta da Senhora na formatura do fulano. A mãe  falou ah... é que eu fiz uma 
lipoaspiração e eu não podia vir, porque não podia andar. A pessoa marcou pra fazer uma coisa 
dessas na formatura de pré-escola do filho. Então são estas coisas que a gente vê. A gente tenta 
para o lado de lá, a gente fala meu Deus, depois assim, você teve uma sorte com seus filhos não ? 
Você  teve sorte, os seus filhos vão bem na escola, seus filhos são educados, são filhos 
atenciosos, seus filhos são respeitadores tem sorte hein ! o que significa isso? 
27-Renata – D.Sonia, se pedir para as professoras que estão com as crianças menores, que estão 
já começando a copiar, a professora mesmo escreve um recadinho na lousa: é mamãe, papai eu te 
amo, no outro dia, vocês são muito importantes para mim, porque eu acho que por mais que o pai 
leve uma semana para abrir a agenda, ele vai ver o que perdeu, ele vai ver um negócio. 
28-Fernando – Por exemplo: um presentinho entrega pro pai, um desenhinho para entregar na 
hora... 
29-Renata – Se fizer um desenhinho e escrever todo dia um recadinho ... 
30-Lucia – è melhor entregar um bilhete pro pai, olhe na agenda , na agenda está mamãe, papai 
eu te amo, é uma boa idéia. 
31-Renata – Mesmo aqueles pais que ficam sem olhar,o dia que ele olhar ele vai ter um choque. 
32-Lucia -  Ai vai escrever coloque ciente,coloque não, retorne com uma dedicação, não é 
verdade, me dá o retorno, dê o retorno. 
33-Fernando – Faz o aluno assinar na agenda... 
34-Sonia – Mas viu Ana Paula, mas eu escutei vocês falando, eu acho que é uma questão de 
habito, então se o pai habitua a falar pro filho eu te amo mamãe eu te amo, muito dessa relação 
perdura, quando a mãe tem 50 o filho 30, quando a mãe tem 70 o filho 50 porque é um habito, é 
algo criado, o carinho, o respeito, eu acho que isto ai, eu acho que até notei que eu achei pode ser 
um tratamento de pequenas sementinhas. 
35-Aldete – São duas coisas que eu, desculpa, são duas coisas que eu e meu filho a gente tem o 
hábito.Ás vezes a gente não fala porque que nem hoje mesmo, saí 7 horas da manhã .Ele estava 
por aqui. O meu marido passou e pegou ele. Se a gente não fala pessoalmente, ele liga: mãe eu já 
te falei hoje? Não, eu te amo. Eu te amo, na hora de ir pra cama, uma coisa que ele viu, sempre 



que estou junto com os meus pais,não moram aqui, quando eu estava na casa dos meus pais, eu 
tenho o habito até hoje ou mesmo por telefone e a gente se fala: bença pai, dorme com Deus, 
bença mãe dorme com Deus. Ele tem o mesmo habito comigo e com meu marido. Só que o meu 
marido brinca com ele. Ele diz :bença pai. Deus te abençoe filho. Então são coisas que ele 
aprendeu vendo eu com meus pais e ele continua e ele faz isto todos os dias. 
36-Sonia – Isso é muito importante, porque depois aquilo que eu falei pra vocês, vai todo mundo 
dizer a fulano tem sorte, cicrano tem sorte, essa coisa de sorte não existe. Existe é você abdicar 
um pouco, aliás, muito da sua vida pelos filhos mesmo e passando para um tema, né? Acho que a 
mamãe da Sara, andou entrando em contato com a parte da informática, né? E nós andamos 
mexendo também ,colocando mais coisas no site, né? É um pouco mais difícil a gente fazer assim. 
Algumas coisas a gente não consegue colocar, por exemplo: fazer matriculas on-line. Fica difícil.A 
Lucia que faz matricula ela sabe o porquê,.Porque você tem que estar olhando a pessoa. Isso é 
uma norma da Delegacia e você tem que olhar a pessoa que está ali, você tem que, a pessoa tem 
que pedir pessoalmente .É  uma norma, é uma regra o que a gente pode fazer é adiantar a 
matricula com alguns dados com algumas coisas. Nas demais ,as notas já existem no site, os pais 
que querem, vocês já consultaram alguma vez? 
37-Aldete – Já, só que é só quando termina o trimestre. Eu pelo menos gosto de acompanhar.... 
assim tipo ... 
38-Sonia – Então, ai Rosana você pode falar o que nós decidimos hoje cedo lá na minha sala 
sobre as notas. 
39-Rosana – Este trimestre a partir desse ano nós vamos começar a divulgar notas conforme elas 
forem surgindo, mas é só médias do trimestre pelo que elas falaram que eu entendi. Elas 
gostariam também as notas das provas, as avaliações, nós só vamos estar divulgando é a do 
trimestre e não a das avaliações pelo que eu entendi. 
40-Fernando – Até o 6º ano a prova ela vem individual, depois do 6º ano em diante ela não 
aparece mais porque da Manuela esse ano ela está no 8º ano e não veio nenhuma. A do 5º ano já 
veio 3 notas, é eu falo com a Manuela se ela está indo mal. 
41-Rosana – É que eles pegam na pasta ... 
42-Sandra – É que por mais que se cobre o estudo você não sabe se você pode ajudar mais ou 
menos. 
43-Sonia – Então, tudo isso  a gente tem à disposição na coordenação. 
44-Renata – Eu sinto falta de receber as provas do Gustavo, porque eu também ajudo o que ele  
errou, eu olho. Faço ele corrigir para ir melhor. Eu faço esse acompanhamento. 
45-Sonia – Então, o que nós fizemos ,  Renata, talvez seja até bom ,né Rosana?, A gente voltar no 
2º trimestre como era antes. Nós recebemos um processo, quando o aluno fica retido ,o pai pode ir 
à delegacia de ensino e recorrer. Primeiro ele pede para diretora para rever já o resultado. Ai 
normalmente o pai fala, olha isso, isso, isso porque o delegado não aceita que ele entre com o 
processo lá sem que ele venha tentado na escola. E ele leva um papel que ele tentou na escola e 
não conseguiu. Ai o aluno ficou retido ,a mãe vai lá e monta um processo. Normalmente a mãe que 
faz isso ela sempre tem uma orientação de alguém que é professora, coordenadora. Ai monta lá 
que meu filho ficou doente no mês de fevereiro e ninguém deu atenção para ele. No mês de 
março, a professora não podia dar a prova e outra pessoa aplicou e ele foi mal por causa disso. No 
mês de abril ....Sabe, a pessoa tem que montar uma espécie de um dossiê e entrega e você tem 
que defender cada uma daquelas coisas. Uma mãe tentou ultimamente.Ela disse que a filha dela 
foi ao Play-center e não recebeu nenhum ponto a mais . E ai eu tive que defender.Tive que ver se 
a filha foi mesmo. Tive que recuperar.Foi uma coisa assim um pouco difícil, mas o que acontece é, 
uma outra mãe de um ano anterior, ela disse que a escola não dava as provas das filhas dela, 
então por causa disso, nós passamos a segurar as provas, porque quando a gente segura todas 
,no dia da reunião a gente entrega o pacote completo. Então você entrega 2 de português, 2 de 
historia, 2 de geografia, 2 de matemática ,não tem como você dizer que a escola não entregou. A 
gente tinha que pensar: isso dá um trabalho pra nós, porque a gente tem que por em pasta, tem 
que separar porque os professores dão os pacotes assim: ciências, historia e você tem que 
separar 1 por 1, uma semana antes.Nós quase enlouquecemos,ouvindo vocês  por isso vocês 
vêem que é bom à gente estar aqui. Todos vocês ,eu acho gostariam de receber as provas. O que   
é que a gente podia fazer? A gente poderia voltar a entregar as provas, desde que, desde que   
não eu acho que me ocorreu uma idéia aqui. Não? 



46-Fernando  - Se não, é só entregar a gente assina ... 
47-Sonia – Não, me deu uma idéia assim da gente pegar uma lista em branco,colar uma prova 
igualzinha, uma prova em branco e o aluno: atrás , eu, a professora nós abaixo assinado, 
recebemos a prova , eles assinam ali e as provas vão para casa, porque o que que acontecia; os 
alunos, não é o aluno que tirou nota baixa, tem pai que faz assim, você tirou nota baixa você vai 
apanhar, né? Não sabe o que aconteceu ou não aconteceu.Eu acho que é o tipo da coisa que é 
cruel, cruel. Nós fomos criados assim, eu, o Pedro, a Lucia e o meu marido pior ainda,porque o 
meu sogro... quando tirava uma nota baixa ele achava que era obrigação da pessoa trazer notas 
altas e tem crianças aqui na escola que eles entram em pânico cada vez que eles tiravam uma 
nota baixa. Eles sumiam com as provas e ai era pior a emenda do que o soneto, porque a mãe 
ligava: escuta, minha vizinha já recebeu a prova de matemática eu não recebi. O  seu filho levou,  
dizíamos.Ele apanhava 2 vezes a 1ª vez por causa da nota e a 2ª vez por que mentia. Então eu 
percebo que os pais não estão satisfeitos com isso que a gente fez. Nós fizemos para nos garantir. 
Conversando agora em grupo, eu tive essa idéia de entregar as provas para vocês conforme elas 
chegam, só que eles assinam que retiraram as provas. 
48-Ailca – Então já sobre as provas é assim os alunos a gente acompanha, eles, eles choram, 
eles rasgam as provas e jogam fora ... agora sobre o negocio da reunião, colocar todas as provas 
junto e entregar na mão do pai ou da mãe não tem como estas provas sumir... 
49-Sonia – Mas acontece tia Ailca, eu estou entendendo que alguns pais, gostam de acompanhar 
o progresso... 
50-Aldete – Olha, eu vou dar um exemplo: este trimestre agora. 
51-Sonia – Não fala que eu vou falar, a prova de inglês do Christian, pronto pode continuar... 
52-Aldete  - Ele falou mãe:  ele chega em casa,já falou assim para mim o dia que ele fez a prova. 
Fui mal na prova de inglês. Eu falei: mas por que? Ele falou: eu não sei o que aconteceu. Eu 
estudei. Você acompanhou. Não acompanhou?, Acompanhei, falei. Então você está sofrendo por 
antecipação .Se não, você não tirava uma nota ruim. Ai ele me liga no dia, na hora do lanche. Mãe, 
ó tirei essa nota. Ta bom, Christian, vou ligar na coordenação. Vou pedir uma cópia da prova. Ai 
liguei.Falei com a Luciana. Luciana, ó não sei o que aconteceu com a prova de inglês do 
Christian.Gostaria de saber para eu estar vendo junto com ele o que está acontecendo para gente 
poder melhorar, né? Ai ela pegou e tirou uma cópia da prova e me mandou assim...sem... 
53-Sonia – Então ai eu acho que isso ai que nem uma mão; criança nunca tirou abaixo de 8 e 8,5 , 
9 e tirou 6, 7, né ou o contrário à criança com médias 7, 8  aparece com 5 ou com 4 a mãe que é 
zelosa que sentar como filho quer acompanhar, o que aconteceu ? , você não estudou ? , oque 
que aconteceu ? muitas vezes a criança, às vezes habitua com aquele professor, com aquele 
método, Ele vai fazer a prova já sabe o que ele vai pedir, então para ele fica fácil. Ele não se 
dedica como assim sabe, ah... não vou tirar uma boa nota.l Chega um professor novo na escola e 
ele não conhece qual é o método do professor, o que o professor vai cobrar. Ele chega ali e pronto, 
se enrola, né? Bem esta é uma idéia que nós, que você acha para o 2º trimestre é uma boa, né?  
Para ser como era, né Rosana? Você acha que tem validade à gente fazer esta lista de 
recebimento para efeito de delegacia de ensino? Se uma mãe disser que não recebeu, aqui ó, foi 
entregue para o seu filho no dia tal e ai se alguma mãe tiver alguma dúvida... 
54-Renata – Ligar antes para mãe dizendo que recebeu a prova ... 
55-Sonia  - Isso... a gente fala na próxima reunião mesmo. É então essa é uma coisa que eu 
gostei bastante, porque é uma coisa que levantamos aqui, decidimos aqui. Vamos passar, estamos 
com a secretária da escola. Ela é responsável por toda a parte das notas, de documentação. Ela 
acha que dá certo. A gente vai passar para as coordenadoras. Vamos mandar bilhetes e é só do 1º 
trimestre que nós começamos. A gente conclui, entrega tudo direitinho, porque já não foi e as 
provas de maio para frente. Elas já vão para casa. Se algum de vocês tiver alguma dúvida ou 
parece que..., já tiver a prova, vocês dão uma ligadinha se tiver alguma duvida. Agora o que  vocês 
estão fazendo aqui, muitos pais vão agradecer, vão falar, puxa vida olha eu queria tanto ter a prova 
do meu filho na mão ... 
56-Aldete – Porque que nem a senhora está falando das provas. A senhora falou assim  que as 
provas ficam no caso com a secretária. O ano passado o 6º ano, é o 6º ano até hoje eu não recebi 
as provas de geografia do meu filho ... 
57-Sonia – Nem a senhora e nem eu. 



58-Aldete – O professor saiu e levou a prova embora. Não acompanhei de jeito nenhum.Então às 
vezes é o professor mesmo que está retendo as provas. Às vezes não está nem aí com a 
documentação. Nesse caso eu fiquei sabendo depois porque eu cobrava as provas. Quando 
chegava as reuniões cadê as provas? 
59-Sonia – Eu vou perguntar para a senhora , será que ele corrigia as provas ou ele atribuiu...? 
60-Aldete – Não, ele respondeu pro Christian assim: eu não avalio o aluno com documento. Eu 
avalio o que ele é dentro da sala de aula. O Christian foi cobrar dele a prova uma vez mas ele 
respondeu isso ai eu falei, eu fico como ?  Ele é  um ótimo professor para explicar, ele era um 
excelente professor. O Christian adorava o estilo dele trabalhar, só que na aplicação não. 
61-Sonia – É nossa... eu também... ele era muito criativo.Qual foi o problema do real afastamento 
dele?  Ele não se enquadra na parte burocrática. Ele se queixou dizendo que negócio de ficar 
corrigindo, entregando, passando a limpo. Já imaginou? Um homem trabalhando em uma firma 
que tem que fazer no final do dia um relatório. Ele fala: eu gosto de trabalhar mais quero fácil, eu 
não gosto de papel. Eu não gosto. Como é que fica ? Uma situação dessas fica desagradável, 
porque ficou até barato, porque ele não prejudicou ninguém. Ele dava aula muito bem, conhecia a 
matéria a fundo, mas tanto é que ele está fazendo um projeto não é só geografia. Ele está 
trabalhando em um mega-projeto. É uma pessoa que conhece a matéria muito bem, mas ele não 
consegue trabalhar com prazo com as coisas. Quem aqui trabalha com firma, com prazo, com 
coisa, trabalha em banco, se chega lá eu vou fazer isso, seu trabalho lá então nossa, eu não fazer 
isso, não vai dar. 
62-Sandra – Seu chegar às 7:00 horas, é cedo... Não vou chegar às 7:00 horas, vou chegar às 
9:00 horas com a paciente já anestesiada. 
63-Sonia – Não, não você precisa, a gente precisa cumprir infelizmente. A gente ainda tem aquela 
idéia romântica de professor é um trabalhador como qualquer outro. Diz-se que os bons 
trabalhadores é que tem assim qualidades em todos os sentidos. Tem aqueles que tem um lado o 
outro lado não tem, mas tem aqueles que também não são bons trabalhadores, haja visto que no 
ano passado nós tivemos ai um corte muito grande de professores e a gente vai percebendo uma 
coisa aqui outra ali e a escola não sei se vocês ficaram sabendo, mas a escola teve uma excelente 
colocação no ENEM comparado com o ano anterior. No ano anterior nós não ficamos muito bem. 
Nesse ano só ficamos abaixo do colégio Adventista de Interlagos. 30 ou 40, 20 ou 30 prestaram 
exame, nós tivemos 100 e lá vai pedra. Se você, veja a diferença de média, ai falaram: as escola 
estaduais tiveram, técnica estaduais tiveram ótimos desempenhos,. Eles fazem vestibulinho, se eu 
tivesse aqui na minha escola somente o seu filho, a sua filha, os seus filhos, o seu filho, a nota no 
ENEM seria maravilhosa. Se eu só tiver na escola  aluno que tira boas notas, que o pai é 
preocupado, a nota é alta, mas num universo de 100 e tantos alunos você pega lá lista do ENEM, 
você vê escola que nem uma escola chegou nem perto da quantidade de alunos que a nossa. A 
escola que ficamos acima da Unisa, Santa Maria tudo quanto é escola da região com exceção do 
colégio Adventista que ficou com uma diferença pequena, então ah... que que eu digo a escola 
está crescendo se você percebe que tem um professor que você não pode ficar com ele. Você não 
pode segurar é um mal que você faz. É um mal. Os pais, esses pais que a gente está querendo 
trazer para que eles se preocupem com a vida dos filhos. Esses pais têm que também nos ajudar 
nesse sentido.Quando o pai reclama por bobagem eu não digo, mas quando o pai reflete e 
percebe que o professor não está adequado, isso para nós é uma ajuda muito grande. 
64-Aldete – Vou colocar duas coisas para a senhora: dentro disso, uma é uma sugestão tipo, se a 
senhora quer bons professores dentro da escola no meu ponto de vista não sei da maioria, uma 
vez por ano pega uma turminha em cada sala de aula. Em cada turma dá uma avaliada nos 
professores porque, é ... lá em casa agora esse ano ainda não deu tempo de fazer isso, mas tem 
algum dia dessa semana tem 5 ou 6 lá dentro de casa tudo da mesma turma ai começa, eu 
pergunto para um, pergunto assim, tipo não é só o meu filho que de repente questiona aquilo 
entendeu? Ai é esse professor, praticamente a resposta é a mesma de todos os alunos. 
65-Sonia – Nós fizemos isso no passado viu D. Aldete. Isso causava nos professores um certo 
desconforto, que a gente fazia geral. Eles assinavam e tudo então o que que acontece em certas 
idades, um  aluno que é líder , ele leva o colega às vezes a fazer alguma coisa. Ele influência. 
Então, vamos supor, quando a gente é adolescente ah eu não gosto de vermelho, eu detesto, você 
usa vermelho? Eu? Então se aquele que é o bacana da turma não gosta daquilo você não pode 
gostar porque se falar que gosta você esta fora do grupo. Então que que acontecia? Nós tínhamos 



as avaliações. Elas eram um retrato do professor. Era certinho, dava certinho, certinho, certinho, 
mas a gente via que havia alguns exageros. Então vamos supor, do aluno escrever às vezes 
alguma coisa ofensiva, né? De um professor ou outro porque se a pessoa tem antipatia pessoal 
que é uma coisa que todos nós temos, às vezes, algum professor não se dá com um aluno, é algo 
pessoal. O que a gente via também em algumas salas é algum professor ia muito  bem e numa 
outra sala ele já não ia tão bem, né? Isso também acontece. O que a gente pode fazer seguindo a 
sua idéia era a gente pedindo para algum aluno que fosse voluntário, o aluno pudesse e no final do 
ano é ... fizesse uma avaliação. 
66-Sandra – Mas será que só no final do ano, porque é assim, a Manuela está no 8º ano, então 
não sei o que aconteceu logo no começo do ano que alguém perguntou para o professor se podia 
ir ao banheiro, o professor disse que não. Fizeram aquele escândalo. Nessa idade cada escândalo! 
Tudo é lindo, 12 anos tudo é lindo, ai passaram alguns dias liguei para um amigo mas o que que 
aconteceu com a fulana! Nossa..., mas o professor falou isso e não sei o quê. Passa-se uma 
semana e ai o que que aconteceu com a fulana? Não sabe? O que foi  é que ela queria dar uma 
volta e o professor percebeu e não deixou. Eu acho que é assim, a avaliação deles tinha que ser, 
pega você hoje, pega outro para falar a semana que vem, na outra ....e assim. 
67-Aldete – Não a mesma turminha. 
68-Sandra – Isso, não a mesma turma, dentro da mesma sala. 
69-Aldete – Tem as turmas isoladas. Você tem 10 minutos para falar do professor se você gosta 
ou não gosta. 
70-Sonia – Se é para falar eles não falam , eles não falam. 
71-Aldete – Eles escrevem, escrevendo. 
72-Renata – Estamos fazendo uma pesquisa e vocês , peço a colaboração... 
73-Sonia – Então , e ai o que acontece Renata? Muitas vezes eles acham que tem poderes para 
tirar o professor, então quando eles não gostam, vamos supor um grupinho não gosta de um 
determinado professor eles começam a fazer a campanha também. 
74-Rosana – Bem em determinados casos eles não gostam de se identificar, se a gente pega um 
aqui, um ali e acaba identificando..., ai vai ser uma coisa diferente. 
75-Aldete – Mas sabe o que aconteceu essa semana? Já foi o contrario , ah eu não sei o que 
aconteceu lá em casa, esse negocio de  ciências, eu tava conversando com meu filho a respeito de 
ciências ai ele veio me contar: mãe você não sabe o que aconteceu na aula hoje? Eu falei o que 
aconteceu? Em função de um único aluno que era da parte da tarde e que agora está na parte da 
manhã, o professor pegou adiou toda a explicação dele, não tem mais aula esta semana. Na 
semana que vem porque o aluno não ficou quieto o que que a gente faz? Eu respondo o quê? 
Numa situação dessa quer dizer, é complicado porque ele falou assim, teve alguns alunos que 
queriam ir até a coordenação, ai eu falei que, porque não foram? 
76-Sonia – Tem que ir, tem que ir... 
77-Aldete – Eu falei porque o certo seria se um único aluno está atrapalhando toda turma acho 
que juntamente o professor e a coordenação tem que ser feito algo em função de toda a turma 
,entendeu ? Ai ele falou, o que a gente pode fazer? Eu falei assim, o que vocês queriam? Só  se a 
gente fosse até a coordenação, porque não é justo o professor ficar sem explicar, as coisas pra 
gente. Ele falou porque aula de geografia, ciências,historia ou a gente presta a atenção ou a gente 
dança, porque é muito conteúdo, entendeu? Então é complicado porque é tipo assim, desculpe, 
mas será que é só ele? A gente fica com esse ponto de interrogação, mas você sai perguntando, 
pesquisando quem é mais ou menos da turminha dele. São sempre as mesmas respostas,mas e o 
restante da turma não adianta ser justo com uma e injusto com a outra. 
78-Sonia – Então o que aconteceu essa semana, houve uma reunião pedagógica 
 quarta-feira eu com todos os professores. Estava falando do grupo de apoio para eles, falando do 
teatro, ai vira um professor e disse assim: olha D.Sonia eu gostaria muito de assistir essa peça, 
porque nós professores muitas vezes, a gente não se dá conta que, quando a gente comete um 
erro a gente não percebe que a gente está fazendo uma coisa e que aquilo não está certo, por 
exemplo: está é uma situação e às vezes a pessoa fala nossa a Sonia fala a D.Sonia fala com os 
professores? Falo , escrevo, aconselho de tudo quanto é forma. Falo: gente pelo amor de Deus, 
tirar o aluno da sala de aula porque o aluno está conversando, eu falo 1º o pai está pagando 
aquela aula, se o pai for na delegacia de ensino e dizer que ontem meu filho não assistiu à aula de 
tal coisa que o professor tirou ele da sala de aula, falo: você tem que pagar do seu bolso, divide a 



mensalidade do aluno por 20, e por 5 e você paga para ele referente à aula que ele não teve. Pô 
tirar o aluno da sala de aula porque ele está conversando. Canso de falar mil e uma coisa que nem 
você vê, né?, às vezes eu vou dar um castigo coletivo, ai o pai fala, mas o meu filho estava quieto 
a D. Sonia foi lá não sei o que aconteceu. Quando eu estou percebendo que a coisa esta assim, a 
sala esta indo num lado ruim tá todo mundo de alguma forma participando porque ninguém está se 
revoltando.Quando olha está demais essa bagunça. O barulho. Não estou conseguindo prestar a 
atenção. Ninguém vem lá na coordenação e fala: olha lá tem um grupo de alunos ali que não dá. 
Esse ano tem uma sala na parte da manhã, fui duas vezes lá e eu falei se eu aparecer aqui à 
terceira vez, se eu estiver no corredor vocês virem estátuas, porque se eu aparecer aqui pela 
terceira vez vocês vão odiar estudar nessa escola. Acabou o recreio, acabou excursão, acabou 
festa junina,acabou educação física , até o final do ano vocês não vão sair para lanchar. Eu 
faço.Eu faço, ai iE tenho que comprar uma briga, mas ela faz parte de um grupo como é que uma 
sala você ta lá dentro de uma sala sai o professor e fala que não consegue dar aula lá vem outro 
professor que não consegue dar aula lá, vem outro professor não consegue dar aula lá. Olha eu 
vou abandonar as aulas dessa sala, porque não estou conseguindo dar aula. É criança batendo 
boca, ousadia com o professor, professor vai falar alguma coisa o aluno fala outra, e ai eu fui lá e 
não, se eu voltar aqui, olha já faz tempo que eu fui lá e não me chamaram nunca mais.Se eu voltar 
aqui vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão odiar estudar nesta escola porque não vai ter 
mais nada para vocês, nem recreio, educação física, excursão, nenhuma festa, nada, nada, nada, 
porque chega uma hora que você tem que tomar uma atitude dura. Já tomei várias atitudes duras 
aqui.Segurei, sofri porque é muito difícil você ter a compreensão. É difícil porque muitas vezes o 
pai se revolta contra você.Teve uma vez que uma menina do 9º ano rasgou a calça na carteira da 
escola. Ela veio na minha sala e falou: como é que fica? Olha, eu rasguei minha calça na carteira 
da sua escola, como é que fica isto? Eu achei uma tremenda de uma ousadia. Eu falei:fica como 
está. Se ela tivesse vindo... olha D.Sonia o que me aconteceu, eu fui sentar na carteira e rasgou a 
calça, essas calças de tac-tel , conforme vai lavando elas vão ficando fracas, elas não são umas 
calças jeans que agüentam o tranco. Vai lavando, vai lavando ela vai perdendo a força depois de 
tempo se der uma escorregada no chão, uma encostada na parede ela abre. Ela foi muito ousada, 
né? Eu falei olha fica do jeito que está e não sei o qu, não sei o que, não sei o que lá. Foi para a 
sala de aula, dali a pouco a tia do corredor veio^: D.Sonia os alunos estão todos sentados no chão. 
Diz que não  sentam mais nas cadeiras. Eu falei o queê ? Subi, estava todo mundo sentado no 
chão, falei : o que é que está acontecendo ai?, Todo mundo sentado no chão. Falei : ninguém vai 
ficar de pé? Todo mundo sentado no chão, falei: porque vocês estão sentados no chão? Fizeram 
silêncio. Ai levanta uma aluna: nós não vamos sentar na cadeira da escola porque estas cadeiras 
não tem condições de sentar, que elas rasgam as nossas roupas.Olha eu vou da 1 minuto para 
todos sentar nas carteiras.Ficou todo mundo sentados lá no chão. A classe está suspensa. Vocês 
só voltam à escola de novo com a presença dos pais, saí , ah... ficaram fervendo, ficaram 
revoltados ai... 
79-Renata – Que série era mesmo ? 
80-Sonia – 9º ano, faz 6 ou 7 anos atrás. Fiz reunião com os pais. Ai chegaram os pais, ah... todo 
mundo lá, dá licença, a senhora suspendeu a classe porque as crianças sentaram no chão em 
protesto porque um colega rasgou a calça? Eu fale: eu suspendi. A senhora está errada. Eu falei: o 
senhor acha? Acho, a senhora vai ter que voltar atrás, a senhora vai tirar a suspensão da minha 
filha. Não vou. Então vou tirar minha filha da escola. O senhor é quem sabe. Vou procurar os meus 
direitos. O senhor é quem sabe. Porque isso é um absurdo, a senhora falou que teria falado isso. 
Falei,a senhora falou, falei tudo aquilo que sua filha falou pro senhor eu falei. Isso não é digno de 
uma educadora. Eu falei: o senhor não vai me ensinar a educar alunos eu falei. Comprei uma briga 
quando chegar no final do ano ele Ele foi o único que saiu, mas segurei e ai falei mais na sala de 
aula falei ao final do ano vocês vão receber o certificado e eu não estarei no palco pra entregar o 
certificado. Não entrego o certificado para nenhum de vocês,  porque se eles não perceberem que 
existe de alguma forma como é que, se eu deixasse eles vencerem, sentarem no chão porque uma 
colega rasgou a calça?  Dá outra vez o que que ira acontecer? Então as crianças, os jovens eles 
tm este tipo de comportamento, comportamento assim de grupo, Ah, vamos fazer isto, vamos fazer 
aquilo... 
81-Ana Paula – Eu me recordo, olha eu estudei o 1º colegial aqui, eu estudei com o Rogério. Ele 
tinha um grupo e eu lembro que o grupo dele fizeram alguma coisa no pátio, sujeira, alguma 



desordem, eu acho tão lindo gravo isto pra mim da D.Sonia, ele fazia parte do grupo. Ela 
conversou com eles e todos pagaram porque todos estavam ali. Isso eu me recordo, por ser o filho 
dela não poupou ele em nada, todos participaram.Talvez ele não tenha feito a sujeira, mas todos 
que estavam ali do grupo fizeram a desordem foram lá e foram arrumar, isso me marcou muito. 
82-Sonia – Por isso que educar é muito difícil. Tem hora que  não tem como fazer. A gente tira de 
momento. No mesmo ano que meu filho Rogério, quando ele se formou no 3º ano, no último dia de 
aula eu sai olhei em volta da escola: cadernos e livros rasgados tudo quanto é quarteirão. Ai não 
tive duvidas, catei um saco de lixo fui catando, ai olhei lá identifiquei. Levei para casa, falei dona, 
por favor quem é responsável pelo aluno André? Ah sou eu. Eu falei: olha o seu filho rasgou todos 
os cadernos dele, livros, jogou ao redor da escola. Eu vou dizer para a senhora que o certificado 
dele vai ficar suspenso.Ele terminou o 3º ano do ensino médio mas o diploma dele ele não tira. Ele 
vai vir aqui na escola. Ele vai catar papel por papel que ele jogou ao redor da escola. Ah... quando 
eu abri a janela o moleque lá abaixado catando o papel. Ah, se você não catar você não vai 
receber o seu certificado. Você não pode fazer o que você fez. Então a gente vê que muitas vezes, 
muitas eu compro a briga assim à toa, mas você é obrigado a fazer então no caso a gente tem que 
ensinar os nossos filhos, nossos alunos quando eles perceberem que existe uma situação na sala 
de aula que eles não estão aprendendo, tem que desde pequininho , olha vai na coordenação, vai 
com mais uma amiga fala, manda uma carta, telefona, fala olha está acontecendo isso, isso, que 
nem a professora por causa de um aluno, é um tremendo de um exagero, ela faz com que uma 
sala inteira pague. Às vezes a pessoa não se dá com algum aluno. É preciso conversar, esclarecer 
quando eu falei dessa professora que põe à torto e a direito e isso não é justo. Bem, gente, que 
ações a gente pode ter agora pra que a gente consiga, é que ações a gente pode ter derivada 
desse encontro, a gente falou bem no começo. 
83-Rosana – 1º falou sobre como montar o teatro. 
84-Sonia – Então, quanto ao teatro? 
85-Edilma– Acho que a gente podia fazer uma assim, se todos concordam ou não. Precisa de um 
marketing, não só de falar às vezes da maneira certa, certinha, certinha demais.Porque as pessoas 
já falam em ... falar assim hoje que os alunos da tarde já saíram um pouco da atividade. Os pais eu 
não sei, mas falar do teatro se for confirmado, na feira do livro, falar de uma maneira talvez um 
pouco de marketing, bolar um convite de maneira assim: olha todo aluno vem, vamos ao teatro e 
cada um traz um adulto, entendeu? Aquela coisa assim, quando a gente brinca de todos os filhos 
estão lá brincando, ah eu quero um baton, o primeiro que chegar ganha o baton um sei lá o que, 
uma maneira um pouquinho criativa, uma maneira diferente de chamar o pessoal. Precisa ser 
falado isso, precisa avisar, se as pessoas não sabem elas não vem. 
86-Regis – Eu vou pesquisar pela Internet sobre as ONGs que falam dos colégios sobre isso, 
como é que funciona.Eu não sei como funciona. Eu vou pesquisar se eles fizeram o convite, eu 
posso estar tirando informação, eu faço isso. 
87-Sonia – É que  que a gente poderia colocar no triângulo hoj?Que que nós poderíamos colocar 
no triângulo hoje? Ah... quem seriam os atores, responsáveis da gente estar conversando mais 
aqui hoje, seriam, alunos, pais, professores. Seriam os alunos. Que tipo de coisa que eles estão 
fazendo e qual foi o motivo da nossa, que vocês acham que, quem nos preocupa em relação aos 
alunos? Vamos pensar no caso das provas. Por exemplo: que é um assunto. 
88-Rosana – Talvez estar enviando e acompanhando... 
89-Sonia – Seria um acompanhamento. Que ações nós temos , que que a gente decidiu ai, que 
ações a gente tomou? Entregar as provas, que mais, simplesmente entregar as provas aos alunos. 
90-Rosana – Não, não, assinar, assinar... 
91-Sonia – Isso, documentado. E quem são os interessados nessa, nesse triângulo aqui, os 
alunos recebendo a entrega das provas. 
92-Rosana – Os pais, os pais ... 
93-Sonia – São os pais, os pais, e aqui nessa base eu vou colocar os professores, que o 
acompanhamento dos pais ele vai ajudar os professores em futuras ações, né? Bem, gente da 
minha parte é só . Eu agradeço a presença de vocês. Se quiserem dar um pulinho lá no pátio . 
Deve ter um chazinho, um suquinho  e ai vocês aproveitam um pouquinho a Noite Árabe. 
94-Rosana – D.Sonia, a respeito do convite, sobre a inauguração do teatro... 
95-Sonia – Ah .., sim, sim, no dia 25 de abril, é uma sexta-feira, é o grupo de apoio é convidado na 
inauguração do teatro da escola. Como é que vai ser isso, o que que é? Nós vamos fazer uma 



inauguração solene. Nós já, nós já usamos, porque a gente precisou mas a gente não tinha dado 
nome , não tinha feito nada, não tinha nem as portas nem nada, agora tem portas 
envernizadas.Estamos mexendo em tudo e nós vamos fazer uma inauguração solene. Nós vamos 
dar um nome ao teatro, é no dia 25 e vai ser às 8:00 horas.Eu gostaria da presença de vocês dia 
25 de abril às 8:00 horas, justamente, vocês são convidados de honra. Só vão ter personalidades, 
políticos, diretores de escola, né Rosana,?Alguns colaboradores da gente e principalmente nosso 
grupo de apoio, tá? É uma sexta-feira às 8:00 horas. Boa noite.  
 
 

 

 

Sétima Reunião 
 

I- Objetivos da sétima reunião do grupo de apoio de 09/05/2008 
- levantar problemas que estão prejudicando o bom andamento das práticas escolares; 
-avaliar ações do Grupo de apoio; 
-propor novas ações para ajudar a solucionar os problemas existentes na escola. 
 
 
 
 
 
 
 
1-Sonia – Gente, boa noite para vocês, o Pedro foi extrair dois dentes. Ele está nos ajudando na 
gravação e não pôde estar e eu gostaria de perguntar para vocês né se alguém gostaria de 
começar, tomar a palavra de falar alguma coisa sobre problemas que tem visto na nossa escola 
sempre pensando que estes problemas eles tem que ser, nós temos que propor as soluções no 
nosso grupo para transformação das praticas na nossa escola, vocês tem visto alguma coisa? 
Quem gostaria de falar. 
2-Aldete – Eu vou voltar num assunto que já foi abordado nas primeiras reuniões, as agressões, 
elas continuam inclusive essa semana começou na educação física e terminou não sei se foi no 
pátio ou na sala de aula na turma que meu filho ta. Esses dias atrás também aconteceu à mesma 
coisa e não só agressões físicas são agressões em palavras também, mandando bilhetinhos 
agressivos para meninas fazendo convites de uma certa forma obscenos. Esses dias atrás meu 
filho falou que tinha um aluno dentro da sala de aula com um MP5, mostrando vídeo pornô que ele 
tomou a atitude, ele e alguns meninos, de ir à coordenação e comentar o que estava acontecendo 
a coordenadora foi até a turma e tirou o MP5 e disse que só iria entregar para as mães, então está 
acontecendo assim a gente esta vendo toda semana tem algo nesse sentido coisa que até o ano 
passado o ano retrasado não acontecia com tanta freqüência então eu não sei o que pose ser feito 
nesse sentido. Eu já pensei o meu Deus como a gente pose atingir os pais e os filhos que estão 
acontecendo isso porque a tendência parece que vai aumentando é uma verdade triste. 
3-Sonia – Olha  Aldete, você tem razão porque essa semana foi muito pesada inclusive para nós 
com muitos casos de agressão, as crianças têm se agredido bastante. 
4-Aldete – Olha essa semana voltando já novamente na religião, nós fomos numa missa aqui na 
região mesmo paróquia São Joaquim não sei se a srª conhece o padre Nelson ele é psicólogo 
também, ele fez um vídeo em cima do que ele durante a missa na parte da menina só que ele 
colocou em cima desse caso atual da menina que foi jogada pela janela, e assim, se fosse do 
interesse de alguém, ele passar esse vídeo e explicar da forma como ele explicou e da forma que 
ele passou. Foi maravilhoso uma coisa tipo assim, o meu filho as vezes vai para a missa, fica lá 
assim, não ele parou, ele prestou a atenção pra ele entender o que o padre quis passar dentro de 



tudo aquilo e a conseqüência o porque havia acontecido aquilo e o porque esta acontecendo isso e 
o porque de tantas pessoas estão se identificando com as agressões e se identificando com o caso 
dessa menina, tem pessoas que sentem na própria família dela sentindo que a família esta 
sentindo, então foi maravilhoso porque... 
5-Sonia – Ele se disporia em vir para cá? 
6-Aldete – Eu posso verificar, eu acredito que sim, porque ele é nesse ponto ele é bem aberto 
entendeu, o jeito o carisma dele é com criança ele tem um jeito com criança assim inclusive tem 
uma mãe que participa do grupo que ela não está aqui hoje, a filha dela inclusive faz catequese lá 
ela é muito legal eu acho que seria uma forma de chamar a atenção das crianças. 
7-Sonia – Bem então vocês vêem que a Dona Aldete está trazendo o problema da violência né, 
entre os alunos no que diz respeito à agressão né,ô Flavia o que que o Murilo vê lá o seu filho? 
8-Flavia – Então eu estava justamente aqui pensando o Murilo não fala de violência... 
9-Sonia – Que serie ele está. 
10-Flavia – Ele está no 6º ano, 6º ano e ele não é uma criança de contar muitas coisas, sempre eu 
procuro conversar com ele, durante a noite ele não tem me relatado os problemas que sinto e que 
eu fiquei um pouco insegura depois que ele foi para o 6º ano foi a respeito das provas e eu não 
consegui ver o que você errou, não mãe só no dia da reunião, então eu acho isso muito 
importante, mas assim ela não tem relatado questões de violência, não sei se porque ele não 
assim, assim o grupo dele não sei se tem acontecido o sei lá. No 6º ano porque não tem chegado a 
mim eu vejo assim que está tranqüilo, eu pergunto ontem o amigo dele dormiu em casa e eu 
aproveitei pra conversar com os dois, como que ta lá na escola? Ah ta tudo bem, eu falei Danilo o 
Murilo está se comportando? Está. E você Danilo você está se comportando na escola? Gente 
quando termina a gente dá uma conversadinha. Não tem briga na sala de aula ta tudo bem? Ta 
tudo bem, esse ano está tranqüilo. 
11-Sonia – Fala Edilma, por favor, fala um pouquinho. 
12-Edilma – É assim, minha filha ela agora está no pré, esse ano sentiu bastante porque até o ano 
passado quer dizer ela sempre estudou com um menininho e esse menininho é sempre meio 
agressivo, empurra as criançadas, enfim sempre teve um problema até o ano passado as duas tias 
que ela estudou é sei lá começava dirigir o problema só para o menino, este ano a sala está 
sentido pra caramba, porque mudou assim a forma de dar bronca e assim por conta de uma 
criança a sala inteira acaba levando, agora é assim, eu achei engraçado, eu achei engraçado 
porque, por exemplo: ela tem cinco anos ai ela falou assim. O mãe se eu não fiz errado porque ela 
briga comigo? Então eu acho isso interessante. Sim realmente o raciocínio assim não dá pra 
questionar a professora ainda porque é, porque não sei como ela esta entendendo a Ágata, talvez 
a tia fala assim, olha não pode fazer isso, não sei o que colocar de uma forma entendeu, que ela 
só tem cinco anos, mas ela digamos assim é uma violência de criança né é um problema de 
criança, mas quem vem a três anos sempre a mesma criança, eu acho interessante assim que não 
há mudança. 
13-Aldete – Foi o que eu comentei aquele dia a respeito da Psicóloga aqui na escola e o meu filho 
já está na escola há sete anos. No pré I nós tivemos um problema com um determinado aluno que 
até a coordenação acompanhou na época, esse menino agrediu o meu filho e nós levamos e 
conversamos e foi conversado com os pais desse menino, esse menino estuda na mesma turma, 
esse menino do pré até o 7º ano ele continua sendo problema então quer dizer... 
14-Edilma – Mas você até o 7º e isso é uma coisa... 
15-Aldete – Não isso veio desde a época do pré I que eles começaram juntos ai no pré II eu pedi 
para que não caísse na mesma turma por ele já estava meio traumatizado não podia olhar para o 
menino, ai continuou depois na 2ª, na 3ª, volta e meia caiam na mesma turma, mas esse menino 
até problema inclusive na semana retrasada ele foi para a coordenação junto com outro menino 
porque ele continua sendo problema até hoje, então quer dizer esta na personalidade dele? O pai 
que é o culpado? Essa questão é complicada como trabalhar com essas crianças porque os 
problemas sempre são problemas não é um caso isolado. 
16-Lucia – Não pode discriminar você entendeu... 
17-Aldete – Não tem como discriminar. 
18-Lucia – Talvez, não vou justificar quem é o professor porque eu não sei, mas assim talvez ela 
generalize para ver se ele amadurece né se ele perceba né sei lá... 
19-Flavia – É o mesmo caso do pré que ela fala? 



20-Edilma – Não, mas não é assim eu não estou reclamando. 
21-Flavia – É então, é isso, é a mesma maneira como a menina percebe a situação e comenta 
talvez não seja a mesma forma que a professora comentou e a Srª também comentou agora já 
com os grandes eu vejo assim como ela ta falando eu não percebo assim eu não vejo também, 
não estou muito dentro da escola, problema pelo menos com meu filho não tem relatado, ele não 
tem relatado, comentou alguma coisa ou outra no inicio do ano, mas nós sabemos que temos 
alguns alunos, alguns desses alunos talvez persistem ali dando problemas à escola assim tem 
tomado as atitudes de chamar os pais, de conversar, só que são casos mais extremos e assim a 
gente vive numa época que a gente trabalha com as crianças na questão da inclusão, isso ta ai pra 
todo mundo ver e também é um aprendizado para as crianças viver com este outro lado e é uma 
coisa que incomoda, mas eu acho assim se a gente conseguisse atingir esses alunos seria 
interessante. 
22-Edilma – Então eu faria assim, por exemplo: esse garotinho, minha filha esta no 3º ano na 
escola é um problema desde o 1º ano que está na escola é assim e os pais vem em todas as 
reuniões quer dizer são pais de certa forma que sempre estão presentes só que daí uma mãe 
sempre reclama. sempre, é você então você que é o pai de sicrano ai ele fala assim, você me 
desculpa, e deixa pra lá porque continua, porque existe o mesmo problema em toda reunião, tem a 
mesma reclamação. 
23-Flavia – E alguma vez pode ser que numa reunião... 
24-Edilma – Não, mas ele continua lá a reunião continua igual, ele continua lá não teve diferença. 
25-Lucia – Às vezes o pai sabendo que vai ter reclamação 
26-Edilma – Ele já vai ver que não... 
27-Sonia – Então hoje em dia, a Flavia pode até concordar comigo, existe uma ojeriza da gente 
ficar encaminhando as crianças assim para psicólogos, fono, médicos porque muitas vezes a um 
exagero, a coisa fica banalizada né, a criança dá um pouco de trabalho, joga pro psicólogo né? Eu 
entendo o seu ponto de vista o seu também porque vocês estão dizendo o que é recorrente a 
criança, já faz anos que esta no mesmo comportamento né a psicóloga dentro da escola é muito 
difícil, agora a escola recomendar a gente pode fazer isso. Quando a gente conversa com o pai por 
isso que vocês estão aqui para vocês chegarem e falarem olha o menino fulano de tal, o aluno 
fulano de tal, eu não sei e não sei quem é. O menino nem daqui, nem daqui mas a gente esta aqui 
para isso, olha eu recomendo que o aluno fulano de tal seja encaminhado porque são anos de 
agressividades disso, daquilo, porque vocês tem talvez mais do que a gente e ai a Viviane o que 
acontece eu vi ela recomendando uma psicóloga que foi ótima para a minha mãe a Ieda, ela foi 
ótima para minha mãe, recomendado pela mãe que pediu porque é que nem guardadas as 
proporções na religião, você tem que querer, então você tem que chegar na mãe falar olha o seu 
filho estuda na escola X anos e a X anos ele tem um comportamento inadequado né, eu gostaria 
de saber o que vocês tem feito, a senhora tem feito, o que que seu marido tem feito, que atrás 
muitas vezes de uma historia de uma criança tem alguma coisa assim tão dolorosa que às vezes 
ele sofre tanto dentro de casa que a gente vai compreender porque eles são assim. 
28-Aldete – Então porque esse menino em especifico desde quando aconteceu isso, depois eu, 
nós tivemos uma festinha na sala de aula e a professora veio conversar comigo, ela falou assim 
olha ele já contatou com um psicólogo e acho que é até a festinha que nós fizemos que ia ser o 
aniversário dos dois juntos, porque o aniversário deles é em janeiro e no final do ano da gente 
fazer alguma coisa junto e eles estavam presentes. Ele falou assim presta a atenção na irmã dele 
é o mesmo ritmo, então o problema esta em e quem esta direcionando eles entendeu então porque 
se ele é acompanhado por um psicólogo se ele continua sendo da mesma forma como ele é existe 
algo a mais atrás entendeu porque muitas vezes o problema não é só a criança ela vem aqui, ala 
vem soltar o que está vivendo dentro de casa infelizmente e hoje em dia... 
29-Lucia – Mas ai é que está, é como é que a gente atinge esses pais? Por que? Quem deveria 
assistir ao vídeo? Somente as crianças? 
30-Aldete – Não, os pais. 
31-Lucia – É isso que vem uma historia, e foi comentado aqui que o menino jogou o livro em cima 
de mim, são dias crianças que não tem um comportamento, não tem comportamento né Dalva, 
nossa ele chegou hoje para mim ele falou para mim o que posso fazer é pedir desculpas eu falei o 
que você precisa fazer é refletir quando você tiver algum problema antes que você faça você reflita 
o que você esta fazendo o porque e o que é que vai acontecer, ele chegou falou assim se eu 



pedisse mil vezes você me aceitaria, eu falei não porque quem sou eu né, eu gosto muito de você 
eu conheço você há muitos anos sei que você não seria capaz de fazer um negocio deste mas eu 
quero que você seja se entendeu capaz de raciocinar e pensar no ato que você fez, no ato que 
você fez e não que ocasionou nada em si mas o que poderia ter acontecido né. 
32-Sonia – Então no caso da Flavia citou ai que nós educadores estamos preocupados com a 
inclusão, e hoje em dia é cada vez uma palavra da moda né, agora a palavra é inclusão né e nós 
estamos assim, temos que trabalhar com todas as diferenças, a gente sofre muito na sociedade, 
porque a gente às vezes pensa de uma forma e a gente tem uma outra pessoa pensando de uma 
outra forma e nós temos que entender aquela pessoa, tentar viver de alguma forma. A Rosana que 
é sempre tão quietinha nas nossas reuniões tem um menino que é coleginha do filho dela, do meu 
neto e esse menininho ele já é o segundo ano dele na escola né Rosana, esse menininho a 
professora tem que andar e com ele para onde ela vai, a hora que ela solta da mão dele ele vai lá 
e machuca uma criança, ele bate, ele morde, a minha filha ela não permite que o meu neto nas 
brincadeiras dele que faz de conta o mal seja aquele menino, ela não permite, ela falou não, ele é 
seu amiguinho... 
33-Rosana – E ele é bem pequenininho, terrível... 
34-Sonia – Não tem tamanho, mas de safadeza então, agora o que acontece, a mãe dele morre 
de vergonha, porque ele começou com três anos assim, três anos, pra ver o festival de judô o ano 
passado o professor ficou segurando ele aqui pra terminar o festival, e a mãe dele morrendo de 
vergonha... 
35-AIlca – Quem era assim era minha filha gente, o que eu passei de vergonha dela morder 
crianças, era muitas crianças, graças a Deus com seis anos... 
36-Sonia – Você vê que menina boa que ela é a sua filha. 
37-Ana Paula – Mas eu tinha  Dona Sonia, assim criança que não tem tanta paciência, acaba 
batendo e ela acaba sendo visada, e tem outros coleginhas que mexe mais ai se mexe com o 
coleginha mexeu a criança que é agressiva vai e bate e a senhora vai falar assim a é porque é 
criança, mas tem que saber o que o outro coleginha fez não justifica bater mais ai ela é sempre 
visada, criança que fala que é agressiva, mas tem que saber o que o outro coleginha fez pra 
criança tomar certas atitudes também. 
38-Lucia – Às vezes o pai coloca apelido que ele não gosta a gente não sabe o que aquela 
criança... 
39-Ana Paula – Às vezes coloca apelido, às vezes precisa saber o que acontece antes. 
40-Aldete – Eu acabei chegando mais cedo hoje e acabei escutando uma discussão: ai uma mãe 
veio pegar uma criança mandou a mãe entrar porque a criança não queria sair da sala a tia 
mandou ele descer e ele desceu ai à mãe veio saber o que aconteceu, ele olhou para a cara dela 
ai a tia falou assim: conta pra sua mãe o que aconteceu, a eu senti a mãe daquele menino, ai a 
mãe falou, porque ele estava me enchendo o saco, qual foi à atitude da mãe? Nenhuma... 
41-Lúcia – É isso que eu falo, não toma atitude nenhuma. 
42-Aldete – Eu fiquei assim olhando e pensando... tudo bem... 
43-Sonia – O que é que a gente poderia, o que que vocês sugerem que a gente possa fazer para 
que a gente sacuda esse tipo de comportamento para que a gente mude, o que que a gente 
poderia fazer. 
44-Amanda – Me veio à cabeça uma sugestão para agora na reunião dos pais, elaborar um papel 
para todos os pais que comparecerem e que não vierem infelizmente enviar para casa não sei, 
assim sugestões: porque os pais vêm para a escola com o intuito de dizer o que que a escola pode 
fazer pelo meu filho, então nós vamos jogar pra eles isto o que você pode fazer pelo seu filho, 
então uma sugestão, elaborar um papel para os pais preencherem em reunião qual á a sua 
sugestão para os seguintes itens ai coloca, agressões, tal e coisa, tal e coisa, os pais não precisam 
se identificar e isto vai ser e nós guardaremos, faremos uma analise daqueles papeis e depois a 
gente pede retorno pros pais. 
45-Sonia – Bom Amanda rascunha isso daí, é uma boa. Essa semana aconteceu um problema na 
aula de educação física com a professora Aline. Um menino estava com uma bota, acho que ele 
machucou o pé, estava com aquela bota que hoje em dia quase não se usa gesso, ele estava 
sentado porque não podia fazer educação física ai ele se riu de um coleginha que o time perdeu, o 
coleginha veio lá tentou bater nele e a professora falou para não agredir, ele continuou rindo ai o 
coleginha saiu de lá e deu um soco na barriga dele, ele tirou a bota ortopédica e ele partiu para 



cima e deu uma voadora na boca do moleque, a boca do menino ficou, do 6º ano né Dalva, 7º 
ano... 
46-Aldete – Essa situação que eu falei para a senhora. 
47-Sonia – A boca do menino ficou desse tamanho assim, ai o menino repetia esse, mas eu não 
queria bater nele foi o meu pai quem mandou, ele repetiu isso muitas e muitas vezes e o outro 
menino só chorando, chorando tão alto que eu escutei de lá da minha sala, bem eles tomaram uma 
advertência e eu chamei os pais. Com o pai do menino que machucou a boca do outro eu não falei 
porque esta semana eu estive fazendo alguns exames médicos, mas ai eu falei com os pais do 
outro menino que tinha batido primeiro né, ai nossa os pais dele vieram eles queriam, a 
preocupação deles eram saber se a advertência para o filho dele ia ser assim algo passível do filho 
ser expulso, eu falei que não porque o seu filho ele tem uma conduta que até hoje ele nunca tinha 
tido na escola nem um, nada grave, então a gente mesmo tendo uma coisa grave a gente releva o 
passado não é, e conversamos ai eu falei pro pai: o seu filho repetiu mais de 10 vezes, foi o meu 
pai que mandou, foi meu pai falou para eu bater, meu pai falou para eu bater ai o pai falou olha eu 
acho que meu filho me entendeu mal, não foi isso que eu quis dizer, meu filho reclamou que um 
menino passou a mão nele e ele não permitisse isso né, então vocês vejam é sem querer o pai 
talvez mandou o filho dele revidar e a coisa ficou do jeito que ficou não é, foi muito agressivo eu 
estou até para conversar com ele porque eu prometi pro pai do menino que foi machucado, prometi 
porque eu prometi que esse menino ficou dois meses afastado, esse que machucou ficou com 
hepatite e ele tomou um soco na boca do estomago, olha vocês, a minha responsabilidade de 
diretora e dona de escola ao mesmo tempo que ele estava rindo, debochando, que isso é um tipo 
de coisa que a mãe falo para a coordenadora realmente ele tem esse péssimo habito de rir de 
debochar né, isso daí muitas vezes pode acontecer, isso é uma agressão também, isso é uma 
violência você ficar rindo, debochando de uma pessoa. 
48-Dalva – Fere a alma né... 
49-Sonia – Fere, eu muitas vezes eu prefiro um tapa do que a pessoa ficar rindo de mim, doe 
menos a dor física do que a humilhação né, então eu conversei com os pais desse, com esse 
menino a coordenadora conversou sob minha orientação, palavra por palavra, eu até coloquei o 
que ela deveria falar pros pais desse outo menino que eles ficariam suspensos por mais de um dia 
ela está avisada que mais uma falta grave ele está expulso da escola porque ele já tem 
antecedente o outro nenhum, não tem antecedente nenhum e o pai disse pra mim que a agressão 
do filho dele deste que machucou a boca do filho foi à gota d’água não agüentava mais, tanta 
preocupação, tanta violência por parte do outro, mas se a gente for pensar são dois crianças, eu 
tenho responsabilidade para com um e para com o outro, esse que bateu eu ainda vou conversar 
com ele também, a pessoa precisa ser inteligente pra se sair de situações nas quais está havendo 
conflito, você não pode fazer como o pai dele, olha filho você bata, talvez na hora o pai não quis 
falar para mim para o filho bater, ele falou não foi bem assim que eu falei, mas o menino repetiu 
muitas vezes que o pai mandou para ele bater, o pai que pede dando pro filho um revolver com 
uma bala só, contra um outro que tem uma metralhadora. 
50-Aldete – Mas o que pediu para bater foi o que estava com a boca inchada ou o outro? 
51-Sonia – O que estava com a boca inchada. 
52-Aldete – Porque que eu acredito na historia mesmo o que o meu filho me contou essa semana 
que esse que agrediu ele às vezes está junto na turminha deles também. Eles estudam na mesma 
turma desde o ano passado e o ano passado o meu filho evitou que esse que machucou a boca 
agredisse esse então a historia deles vem... 
53-Sonia – Já vem se agravando, o pai me falou. 
54-Aldete – Esse da boca machucada meu filho falou que não tem uma semana que ele não chore 
na sala de aula, que ele é uma criança extremamente sensível entendeu, não sei se é o jeito dele a 
educação que ele tem... 
55-Sonia – Não é, ele é muito educado, muito educado... 
56-Aldete – Meu filho falou mãe não tem uma semana que ele não chore em sala de aula, a gente 
tem que pensar muito o que se fala para ele, então é aquela coisa, alem de acontecer essas 
discussões cada criança que ela falou que ela estava comentando no agora no começo o fato da 
professora fala com a turma toda, então ele fica assim retraído. Então tem criança mais sensível. 
57-Sonia – Então, mais muitas vezes quando eu vou conversar em sala, eu falo que todos são 
responsáveis porque seu filho já está ficando um rapazinho, que nem meu neto hoje definiu quem 



é adolescente. O vó, adolescente não é quem é adulto nem quem é criança, aquele rapaz que está 
dirigindo aquele caminhão eu acho que ele é adolescente porque ele não é adulto e não é criança, 
então o que que acontece né, seu filho já ta ficando um rapazinho, como muitos aqui, a filha da 
Ana, como seu filho, o seu filho já é um rapaz formado né, então o que tem que explicar para eles 
está acontecendo uma situação na sala de aula que está provocando problemas que vão 
prejudicar a sala o que eles devem fazer de alguma forma procurar a coordenação, procurara 
direção, eu tenho Orkut, eu tenho e-mail. A escola tem site, né não precisa nem chegar e dizer 
assim chega e digita lá olha aconteceu isso, isso, isso, isso tal eles tem que se defender porque 
um dia eles vão ser consumidores como é que você se defende das coisas da sociedade, não você 
deixa cair tudo sobre as suas cabeças, então quando eu chego numa sala como eu cheguei esse 
ano, falei numa sala, no 7º ano C, falei olha se eu voltar conversar com vocês, se eu voltar vocês 
n~/ao vão gostar porque vocês vão ficar até o final do ano sem educação física e sem recreio e 
quando eu falo isso eu tenho que cumprir olha já faz uns dois meses que eu falei isso e não voltei 
mais lá porque de alguma forma eles tentaram resolver os problemas deles ai uma falou a mais eu 
não faço nada, eu falo você não faz nada quando você vê o seu colega fazendo, enfrentando o 
professor você desça lá e fala D.Sonia, fulano de tal está passando dos limites ele está 
enfrentando o professor, cicrano de tal quando o professor está explicando ta ficando de pé, 
Beltrano de tal está jogando papelzinho quando a professora está de costas, então eles na hora 
não digo o seu filho que eu conheço, mas na hora é muito agradável a brincadeira, a bagunça, dar 
risadas, todos estão se divertindo, depois quando a coisa fica feia né, por isso que eu falo que a 
gente tem que ensinar os filhos da gente desde pequenininho, ensinar a sua filha ela não ta 
concordando com o modo da professora se falar em conjunto, mas existem professores e 
professores, esta que eu acho é a beleza da educação é aa pluralidade, a gente ensinar ao filhos 
da gente que no ano passado era D. Maria, no retrasado era D. Estela, este ano é a D. Francisca, 
cada uma tem um jeito porque a sociedade é assim, hoje você está assistindo uma missa com 
padre fulano, você está gostando tanto de repente ele vai para outra paróquia você é obrigada a 
conviver com outro e mesma coisa no serviço da gente às vezes você trabalha com um chefe, você 
gosta tanto dele de repente ele vem se despedir de você. está indo para outro lugar, o que que a 
gente tem que ensinar as crianças da gente, a compreender, falar olha ta falando pra todo mundo, 
mas se você não fez nada, filha não foi para você, você compreende a mamãe? 
58-Edilma – Ela queria pegar a agenda e eu fiquei esperando e ela começou a ditar eu achei um 
absurdo... 
59-Sonia – Porque que você não fez, mas porque que você não fez Edilma, ele está provando que 
ela já ta exercendo o senso critico, você deveria ter feito. 
60-Edilma – Ai depois eu falei assim, eu tentei mudar de assunto né, mas ela é terrível, ela é 
terrível. 
61-Sonia – Não você deveria ter feito, você deveria ter feito a mesma coisa, sua filha está no 
jardim se ela chegar e falar mamãe à professora me pôs de castigo e eu não fiz nada se você na 
hora, você não for investigar você perdeu o carinho da sua filha, puxa eu falei pra mamãe, é que 
nem eu falei desses casos de vai ter criança que vai sumir com a prova porque? Porque não tem 
mais esse carinho com a mãe, você com sua filha eu sei como é. Você com seu filho eu sei como 
é, eu sei como você é com seu filho, você com sua filha, você com seu filho, você, você, porque a 
gente já está a muitas reuniões a gente já conhece que tipo de pessoas que vocês são, eu acho 
que a pior coisa que pode acontecer, ela sempre tem que ser tratadas entre pais e filhos de uma 
forma amigável para que a confiança se encontre seja boa, de repente seu filho por contar uma 
coisa para você que você ache assim de extrema gravidade se ele perceber isso no seu rosto ele 
não conta mais você tem que deixar aberto né, eu acho que você perdeu uma oportunidade na 
minha opinião de pegar a agenda e conversar com a professora. 
62-Edilma – Não, mas, eu falei filha, a mamãe vai pegar a agenda, agora a mamãe não pode, mas 
amanhã vou escrever. 
63-Sonia – Então tem que escrever para que a criança tenha essa... 
64-Aldete – Eu no começo do ano tive um problema com meu filho porque houve toda essas 
mudanças com relação aos professores, entraram professores novos e ele começou a questionar 
alguns professores, mamãe olha é isso, isso, isso, mãe olha não to legal, mãe olha isso, eu 
Cristian calma, ai eu conversando com a coordenação eu falei olha ta acontecendo isso, isso, será 
que é o professor mesmo? Que está acontecendo. Vocês fizeram essas mudanças? Vocês estão 



aguardando essas mudanças? Ela não a gente está acompanhando tal. Eu falei então ta. Então eu 
voltei a falar com ele, eu falei Christian de repente a impressão que você está tendo do professor é 
porque o professor é novo você está trabalhando com esse professor e tal, tenta ver com outros 
olhos, não pega só os defeitos do professor, usa a balança que eu ensinei, ele ta bom. Ai 
começou, nossa como os professores mudaram, está bem melhor, eu falei será que foi eles que 
mudaram ou você começou a ver o outro lado da balança? 
65-Sonia – Então nós temos um outro problema grave aqui na escola com os alunos maiores, é a 
aceitação dos professores novos né, Dalva, nossa, nossa nós temos professores aqui ainda que 
não pediram a conta esse ano porque a gente segurou, a gente falou você não pode fazer isso, 
você é um profissional e outra se você trouxer um outro professor é um problema novamente 
porque é, eles querem as coisas, até nós, a gente custa aceitar aquilo que é novo né a gente se 
recente, põe um sapato novo no pé e anda com ele o dia inteiro pra vocês verem é a adaptação é 
terrível até numa coisa física quanto mais um professor. Eu, a gente trocou muitos professores 
esse ano, alguns porque acabaram assumindo cargos no estado, prefeitura, outros por deficiência 
pedagógica a gente achou que deveria trocar, foram muitos professores trocados, e eu acho assim 
que somando os nove fora, acho que nós contratando uns quinze professores né Dalva, eu pra ser 
sincera com vocês e abrir meu coração acho que a gente está satisfeito pelo menos com uns treze, 
tem um ou dois que não é de todo ruim a gente está conversando eles deixaram a peteca cair com 
alunos, tipo assim, mostraram fraquezas quando os alunos começaram a questionar às praticas 
que nem a professora fulana de tal dava questionário para o aluno estudar, essa professora já tem 
outro costume, ela diz a pagina do livro, ela dá outra responsabilidade ai o aluno já não gosta do 
jeito dela. Esse professor tinha o costume de fazer uma prova um pouco mais fácil, mais os 
trabalhos ali ele tirava mais um trabalho, um seminário, essa professora não faz a prova um pouco 
mais difícil faz um trabalho mais fácil, então sabe às vezes o aluno chega essa professora tem por 
habito mandar o aluno ler em voz alta, os alunos não gostam, sentem vergonha, nunca a 
professora do ano passado pediu isso, essa professora pede que façam um resumo, porque a 
senhora pede isso? É que nem a gente né, cada um de nós tem um modo de ser e o que eu falei já 
aqui um pouco que aturar a idade é rica, você trabalhar com muitas pessoas enriquece, você 
cresce, você aprende mais, e outra você não sabe e quem serão os professores do outro ano, se 
serão os mesmos se eles passaram em concursos, a gente tem uma professora de informática 
nova, ela vai ficar até o final do ano do mês, porque ela vai escolher, ela passou no concurso, ela 
vai ser chamada. Eu não posso impedir a pessoa de sair, não tem como amarrar já estou ai 
procurando currículo outra professora de informática, ela entrou em fevereiro, só que ela não 
comentou que estava aguardando concurso, tem um professor de ciências caiu um tombo, foi 
trocando telha Dalva? 
66-Dalva – Foi. 
67-Sonia – Caiu do telhado no chão, moeu o calcanhar, já pegou 60 dias de cara, então é o tipo de 
coisa, ele é novo na escola, quer dizer os alunos tiveram que enfrentar outro porque eu tenho que 
colocar uma outra pessoa, e o nosso chefe do pessoal disse que já quebrou o calcanhar, disse que 
ele ficou oito meses afastados. Disse que o professor já deu sessenta dias o médico já deu 
sessenta dias é o que deu de cara, antes de fazer à cirurgia porque não sabe a recuperação, então 
você vê, a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com problemas, então os alunos têm que 
tentar aceitar um novo né, vai vir um outro professor ou professora sei lá, outra sistemática, não 
existe uma cartilha que não eu possa chegar e falar assim, a Flavia você entra na sala de aula, 
primeira coisa faça chamada não chame os alunos pelo numero chame pelo nome, segunda coisa 
peça para abrirem o livro na pagina vinte e cinco, terceira coisa peça para o terceiro aluno sentado 
à direita pra começar a ler, não existe esse manual cada um trabalha da sua forma, existe 
planejamento e muitas vezes eu falo, falo, falo, falo e o professor faz da cabeça dele né Dalva. A 
gente faz reunião toda semana, e ai quando você pega, você chega fala, olha fulano, porque às 
vezes leva um tempo para você formar um professor como o Sergei, uma professora como a 
Verônica, como o Carlos Eduardo, nossa custou para engatar, hoje em dia que beleza, que beleza 
de professor, então tem alguns que levam anos até pegar o meu jeito, o jeito da escola né, a nossa 
filosofia, então enquanto isso a gente precisa da ajuda dos pais, tem que bater mesmo assim 
quanto à educação, falar olha, eu não entendi isso, não entendi aquilo e trabalhar com a criança 
como você trabalha com o seu filho né, como acredito que a Ana trabalha com o filho dela, a 
Dalva. a Ilca, a Flavia, quando às vezes a criança vai reclamar de um professor tem que sempre ter 



aquele jogo de cintura, tentar fazer compreender né, não vamos entender, vamos estudar junto ou 
então alguma coisa não está muito de acordo vamos conversar com D. Sonia, vamos conversar 
com a coordenadora, com a D. Lucia, com a Dalva, vamos conversar com outra mães para ver o 
que elas estão achando, para fazer com que as crianças não tenham essa postura. 
68-Aldete – Eu tenho uma assim, uma sugestão, estar dando para vocês com relação à educação 
em si é tipo assim. Eu praticamente posso dizer que semana sim e a outra também estou indo para 
a coordenação, então eu acredito não sei, acredito que grande parte dos pais também com relação 
ao ensino em si lembra das sugestões dentro do grupo, dando opinião, especulando o porque não 
de repente uma ou duas vezes ao ano, por turma, fazer reunião com a coordenação, porque agora 
até a quarta serie ou quinto ano no caso, as reuniões eram feitas na sala de aula com a professora 
a gente acompanhava de perto, agora são vários professores, a reunião é em sala coma senhora, 
a gente vai para sala, mas a gente com o professor de uma determinada matéria e às vezes nem 
dá nem tempo da gente de repente estar conversando, olha ele está com uma dificuldade numa 
matéria que não é daquele professor, de repente a gente vem e na coordenação acontece à 
mesma coisa. Eu ligo na coordenação falo com a responsável com a Luciana, a Luciana responde 
o seguinte a eu vou ver com a coordenação com a coordenadora da determinada matéria 
entendeu, até outro dia eu me estressei com uma coordenadora, fui até grossa com ela e depois 
pedi desculpas entendeu, porque às vezes a gente eu percebo que às vezes de uma ou outra 
coordenadora não tem aquela boa vontade, não eu vou ver para você, eu vou estar te auxiliando, 
eu falo assim para ela, da mesma forma que eu quero estar te ajudando com que ela ta dando a 
sugestão, eu acho que deve haver o mesmo interesse da outra parte, estar querendo também 
porque de uma certa forma vocês estão precisando de conselho aqui dentro, eu também estou 
precisando lá fora, então é tipo assim é uma sugestão de repente pode ser aceito, de repente pode 
não ser aceito, entendem, mas é está melhorando porque se o meu filho está aqui há tantos anos 
é porque eu gosto e porque ele também gosta em primeiro lugar, então, eu acho assim que as. 
Sugestões vêm pra que? Para saber o que está acontecendo com esse grupo de apoio. 
69-Sonia – A sua opinião é muito boa, é muito boa, da gente fazer, essa daqui já foi, essa do 
primeiro, talvez a do segundo ao invés de fazer com os professores, fazer com os coordenadores 
assim os pais ficam a vontade para conversar e a gente se dividiria, por exemplo: a Luciana 
poderia fazer sexto e sétimo né Dalva, você oitavo e nono ano, a Rosangela primeiro ano do 
ensino médio e a D. Zilda segundo e terceiros anos, a gente dividindo os sábados ao invés de 
fazer junto com todo mundo fazer separado, fazer só com as coordenadoras. Sugestão muito boa. 
70-Flavia – Só complementando sua sugestão, você falou assim, eu vi os pais né, acho e 
aproveitar essa reunião pra coordenação debater como essa da agressão, porque grande parte 
dos conflitos é porque não há respeito às diferenças entre as crianças, é apelido, porque esse é 
mais bonito, esse é mais feio, esse gosta disso ou daquilo, eu já percebo na idade do meu filho, 
como que mesmo não brigando como eles hoje mesmo eu vim buscar a criança aqui na escola 
como eles estavam um tirando do outro por alguma coisa se eles não tem esse costume de brigar, 
mas se tem um aluno já mais esquentando já é de causar algum problema essa é uma da questão 
de trabalhar esse tema. Eu percebo que talvez a gente tenha a ansiedade de trabalhar assim, de 
resolver todos os problemas de trabalhar com a escola todo né, talvez se a gente é trabalhasse 
com alguns porque precisa trazer os alunos também ouvir os alunos, trabalhar com alguns alunos, 
não sei se cada pessoa que passa assim entre aspas com alunos para acompanhar olha você 
brigou aquele dia e como foi o seu dia hoje tá mais perto dessa criança e ta trazendo, olha eu 
escutei isso desse aluno, mas eu orientei dessa forma porque eles não tem orientação se você for 
pensar às vezes como uma vez eu falei uma coisa para o meu filho não imaginei que aquilo fosse 
ter uma repercussão, a D. Sonia falou olha na reunião do sexto ano tem muitos professore e cada 
um é diferente eu fui com isso para casa, ai eu falei para ele olha meu filho você agora vai para o 
sexto ano, cada professor é diferente um deixa conversar o outro não deixa a D. Sonia até falou 
assim um deixa lá ir no lixinho o outro não ou gosta que você conversa então você não fará muito 
no começo, você observa como é cada um depois você vê o que pode fazer e isso passou. Um dia 
estou olhando o caderno dele, olhei a contra-capa tava escrito assim, esse professor não deixa 
conversar, esse professor não sei o que ele escreveu de um por um... 
71-Sonia – Ele se organizou. 
72-Flavia – ele escreveu de um por um, ai eu falei o que é que é isso, quer dizer, eu vou 
conversar... 



73-Lucia – Mas ele fez certíssimo, agora você que ele adotou, ele adotou a forma com que você 
falou, imaginou aquele pai que fala assim vai lá e enche a cara dele também de bolacha, imaginou 
o que o menino vai fazer a mesma coisa. 
74-Flavia – eu fiquei surpresa... 
75-Lucia - exatamente, então eu acho que é uma boa idéia viu Sonia, da gente, por exemplo: as 
crianças que tiverem alguma dificuldade e que tiverem mais perto a gente pode tentar trazê-los. 
76-Flavia – Mas muitas vezes você melhorando um, aquele que está indócil já vai dar uma 
refrescada. 
77-Sonia – Sim, o que você esta querendo falar... 
78-Edilma – Assim é, eu tive um problema um tempo atrás e eu trouxe até a coordenação, assim, 
eu fui bem recebida, conversamos e tudo mais só que de certa forma eu fiquei um pouco chateada 
porque não houve um retorno da coordenação para comigo, eu vim, trouxe o problema e a 
preocupação maior da coordenação em si foi assim, mas quem é o aluno? Quer dizer é o problema 
da minha filha com uma outra aluna de uma outra série de uma outra sala enfim então a minha 
preocupação ali não era quem era a aluna não era falar do aluno um si, mas expor o problema 
para tentar junto buscar uma solução, mas assim o que me deixou super preocupada não sei foi o 
fato da preocupação maior do aluno quem foi, quem era o aluno em si e não o problema em si, o 
aluno e não problema são duas coisas totalmente diferentes em momento nenhum eu quis dizer 
quem era o aluno porque o assunto era simplesmente delicado, absurdamente delicado na minha 
concepção existia uma situação assim a minha filha estava numa situação complicada e ela tem 
apenas quatro anos porem a outra criança tinha dez anos, mas não deixa de ser uma criança eu 
não queria expor em momento nenhum a criança muito menos os pais da criança porque não sei 
quem é os pais da criança não sei como é a educação dele não sei o que é correto naquela família 
eu sabia exatamente o que eu estava querendo! questionar o que eu não estava achando correto 
então eu fiquei assim que meio desiludida na parte da coordenação nesse sentido, porque fui levar 
um problema alem de não saber quais foram às medidas tomadas, o que foi feito, não fiz bem eu 
realmente achei chato então eu não sei se até onde a coordenação atua realmente no problema eu 
fiquei meio assim sabe... 
79-Flavia – Isso foi este ano? 
80-Edilma – Não foi o ano passado, eu procurei assim deixar o mais isolado possível. 
81-Rosana – Bom pelo que eu entendi que a D. Aldete comentou sobre a reunião com a 
coordenação eu acho que na reunião eu gostaria que muitos pais tivessem uma presença maior no 
numero de professores de uma determinada serie do aluno e se essas reuniões ao invés de ser 
aos sábados não tivessem alguma mudança pelo menos uma durante o ano, por exemplo: na 
segunda-feira ser apenas os sextos anos na primeira aula, porque a gente vai pegar os 
professores dos sextos anos e vai... 
82-Sonia – Mas com os professores e coordenadores ou só os coordenadores? 
83-Aldete – Não, não a minha sugestão é a seguinte assim fazer uma reunião com os 
coordenadores tipo assim, coordenador do sétimo ano, uma reunião com os sétimos anos, ai com 
os pais, os pais trazem as sugestões, os coordenadores está passando pra gente porque o que 
acontece... 
84-Flavia – Uma reunião pedagógica... 
85-Aldete – Isso, o que acontece eu digo para a Luciana ela é responsável pela coordenação pelo 
que me informaram, Luciana eu estou com um problema em tal determinada matéria aconteceu 
isso, isso, isso olha D. Aldete eu não sou responsável por essa matéria, mas eu vou conversar com 
o coordenador dessa matéria entendeu, então no caso como à senhora sugeriu a Dalva em uma 
turma, a Luciana em outra quer dizer de uma certa forma a gente vai tentar só que com certeza vai 
estar passando a mesma coisa para gente eu vou ver com o coordenador daquela matéria. 
86-Sonia – Não.não agora eu entendi você quer os coordenadores... 
87-Rosana – Que na reunião às vezes você tem determinado professor que não está presente 
naquele momento naquela reunião. 
88-Aldete – Aqui na, o que acontece nas reuniões a gente não consegue falar com todos os 
professores ta, só que ao mesmo tempo eu vou falar com o professor muitas vezes o professor não 
consegue me responder quantas vezes o professor tem que esperar falar com o coordenador é 
uma realidade que ela administra em conjunto, o professor e o coordenador ai no caso tipo assim, 
eu vou estar tendo um problema que nem a D. Sonia é coordenadora de inglês entendeu, olha 



aconteceu isso, mas eu gostaria de dar uma sugestão, esse ano em particular ta acontecendo 
algumas dificuldades em português porque foi feita uma mudança na forma a matéria em si está 
sendo exigida mais tal e pelo que eu percebi a turma toda não está conseguindo acompanhar 
entendeu, então ta com dificuldade de repente os pais passando, conversando com o pai, ah o 
meu filho, então quer dizer o problema não está focado só no meu filho, então de repente outros 
pais ouvindo a coordenação, ouvindo a professora a gente vai entender melhor o que está 
acontecendo para gente poder ajudar o filho dentro de casa também entendeu. 
89-Rosana – Mas essa reunião só com a coordenação? 
90-Aldete – Só a coordenação porque o professor muitas vezes você vai perguntar uma coisa para 
ele ah eu tenho que verificar com a coordenação para depois dar na mesma entendeu, porque daí 
do tipo um joga a peteca para o outro e na realidade infelizmente muitas vezes a gente não tem 
setor na escola entendeu porque fica assim o professor vai falar com a coordenadora, depois o 
professor e normalmente nas reuniões pros pais, que aqui nas reuniões que foram feitas neste 
semestre, tipo assim, a reunião foi feita assim, assim e assado, olha ficou este pendente a hora 
que eu estou falando com o professor ele está anotando na agenda agora se eu for falar para a 
senhora que eu tive retorno todas as reuniões eu estou mentindo, mentindo. 
91-Edilma – Olha, eu acho que esse retorno que é essencial porque você está levando o problema 
ou se você está questionando alguma coisa se não você fica a ver navios. 
92-Sonia – Concordo. 
93-Aldete – O ano passado eu tive problema com ciências falei com a coordenadora de ciências 
ai, isso foi logo no final do ano, ai não me retornou o que me responderam esse ano a professora 
saiu, eu não quero saber se a professora saiu eu quero saber do retorno da coordenação 
entendeu, então é complicado, você fica assim, é complicado. 
94-Edilma – Mas você sabe que essa história do retorno é meio complicada porque aconteceu 
com outras mães, também reclamaram justamente isso, reclama com o professor, reclama, 
reclama e reclama ou questiona, questiona, questiona e não tem retorno ai vai para a coordenação 
e não tem retorno uma mãe reclamou a falta de retorno é grave. 
95-Flavia – Eu posso falar aqui enquanto coordenadora de educação infantil a quinto ano, eu não 
sei e não me recordo agora do seu caso, mas assim diante do que nós temos vamos tentar 
resolver da melhor maneira. 
96-Sonia  -Bem gente, por hoje é só. Nosso horário está já bem avançado. Quero agradecer a 
todos pela presença e pelas contribuições. Boa noite. 
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1-Sonia – Bem gente, boa noite a todos, eu gostaria de avisá-los que essa vai ser a ultima reunião 
de Grupo de Apoio do semestre. Nós tivemos que adiar essa reunião da vez passada pra hoje vai 
ficar muito perto da próxima, então a gente vai fazer uma reunião na qual eu gostaria que vocês 
estivessem falando sobre os temas que a gente acabou discutindo nas reuniões que nós fizemos 
nesse semestre se vocês se lembrem de alguma que não falamos também e aquilo que vocês 
perceberam que foram feitas ou que não foi feito, as soluções colocadas né. 
2-Rosana – Sugestões também? 
3-Sonia – Sim, quem gostaria de começar. 



4-Lucia – Foi feita uma proposta referente à conscientização dentro da escola através do teatro, 
eu percebi, eu acredito que nós todos, eu recebi da professora de teatro a peça se alguém quiser 
depois ter acesso eu posso é só me dar o e-mail passo as peças que vão ser feitas, já foi feita a 
aprovação por parte da nossa direção e ela já está trabalhando com essa parte. Essa 
conscientização do ano passado seria com respeito às ocorrências dentro da escola não é isso, 
com respeito à agressão e colocar apelidos algumas coisas assim para as crianças através do 
visual né, através do teatro tem o contato né o quanto é feio o quanto é bom o quanto é isso e ter o 
moral da historia. 
5-Sonia – Sim eu já recebi também a peça a professora escreveu ela levou um tempo porque ela 
nunca tinha escrito uma peça, ela sempre pegava as peças e representava né, ela ficou feliz, ela 
disse que passou algumas noites sem dormir porque ela ficou preocupada se ela iria atender as 
expectativas ela já está ensaiando os alunos. 
6-Rosana – Bom diante de tudo isso sobre as ocorrências e a indisciplina eu discuti com a Flavia 
que é uma outra pessoa que faz parte do grupo de apoio e que infelizmente não está presente no 
momento, Nós trouxemos a idéia de estarmos fazendo um grupo chamado o grupo da amizade 
teria nesse grupo de três a cinco crianças que nos iríamos estar propondo em trabalhar com elas 
no horário intermediário do que elas se encontram aqui na escola e estar trabalhando com elas 
algum tempo tudo isso voltado à amizade, mas não seria em termos didáticos e sim educativos. 
Esses encontros nós estaremos propondo dentro da escola e fora da escola, mas com um grupo 
pequeno de alunos e que ficam por aqui. 
7-Renata- Trabalhando cada vez com um grupo de cinco ou fazendo deles propagadores? 
8-Rosana – De três a cinco alunos fazendo deles propagadores começando a trabalhar entre 
quinze em quinze dias serão esse encontros, tanto eu como ela estaremos trabalhando se mais 
alguém quiser estar participando trazendo mais idéias né com esses alunos. 
9-Aldete – Mais esses alunos vão ser selecionados por quem? 
10-Rosana – Então isso nós vamos fazer um levantamento primeiro alunos que se encontram aqui 
na escola e desses alunos que se encontram nesse horário intermediário na escola aqueles que 
tem problemas, situações de conflitos ai nós iremos estar selecionando no máximo de cinco 
desses alunos para poder estar trabalhando com eles. 
11-Sonia – Então deixa eu dar uma interrupção ai porque vocês sabem que nós temos atividades 
fora do horário, então tem algumas crianças que ficam e para nós pe um pouco difícil porque eles 
ficam esperando algum horário, então nesse horário muitas vezes eles brigam, eles ficam ociosos 
e são realmente as crianças mais levadas que o pai despeja na escola para ficar o máximo de 
tempo para que ele, e o pai acredita que ele estando aqui ele não está aprendendo nada de errado 
está seguro né, então isso para nós tem sido uma responsabilidade muito grande um problema 
porque muitas vezes a criança nem entra na atividade extra porque ele tem os coleginhas à mãe 
pensa que ele entrou mais ele fica por ai no pátio correndo brincando e para ele é agradável ficar 
então a sua idéia, a idéia de vocês é muito boa. 
12-Rosana – E a gente, nós gostaríamos assim já estar começando e selecionando e no segundo 
semestre efetivamente estar proporcionando esses encontros com esses alunos. 
13-Sonia – Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? 
14-Sandra – São alunos que às vezes tem algum problema? 
15-Rosana – É, nós não queremos assim a principio trabalhar com alunos assim acima de doze 
anos, treze anos, para começar porque também vai ser novo para gente e se a gente começa com 
uma idade assim treze, quatorze anos eles já tem uma formação, formado em direitos e a gente 
não quer ficar mexendo nisso, mais com crianças menores do quinto ano, sexto ano, quarto ano 
por enquanto e depois ampliar isso e com grupo pequeno de alunos. 
16-Aldete – Na reunião anterior eu havia colocado uma sugestão sobre um padre que alem de 
todas faculdades que ele tem para ser padre ele é psicólogo também está fazendo uma palestra, 
eu conversei com ele e ele se interessou, só que nesse momento não é possível montar uma 
palestra porque ele esta dando vários cursos, mas após as férias ele disse que vai tentar arrumar 
um tempo para ele poder estar vindo. 
17-Sonia – Então recordando a sua palestra viria de encontro, a palestra do padre viria de 
encontro à conscientização da responsabilidade dos pais sobre os seus filhos né, é acho que o 
Regis tem alguma coisa a falar né, é acho que o Regis tem alguma coisa a falar né Regis sobre 
isso. 



18-Regis – É eu tinha sugerido na penúltima reunião se eu não me engano de trazer o seu Ota 
aquele sr que perdeu o filho, ai porque? Porque a idéia das vezes os pais comecem a se encher de 
perda dos filhos, conscientizar os filhos que os filhos estão do lado deles entendeu? Então eles 
têm que aproveitar esse momento, curtir porque a gente não sabe o dia de amanhã e eu consegui 
trazê-lo. 
19-Sonia – Ele vai vir no dia vinte e oito de junho às dez horas da manhã no nosso anfiteatro o 
Sr.Ota estará aqui ele vai falar sobre ocaso do filho dele e também sobre o caso Isabela, porque 
ele está junto com a mãe da menina eles estão trabalhando juntos ele esta dando suporte 
psicológico para ela também, na verdade o Regis me trouxe uma questão que ele tem uma ONG 
ele não cobra nada para ele falar mais a ONG pede trezentos reais e o Regis falou ah como a 
gente vai fazer como a gente vai arrecadar né na verdade isso não é problema para o grupo de 
apoio, isso daí a escola com certeza patrocina não tem problema nenhum não é uma quantia 
exorbitante então nós teremos o senhor Ota nós vamos fazer convites para pessoas gratuitos à 
gente vai fazer convites para que o auditório todo mundo possa estar sentado. As primeiras 
pessoas que se inscreverem teria essa oportunidade de estar ouvindo uma pessoa que vai falar de 
algo assim que está dando suporte para que estão perdendo os seus filhos em situação assim 
grave, drástica, violenta então isso ai já é uma vitória do grupo de apoio porque o Regis foi atrás e 
vai trazer e a gente está precisando  mexer com o sentimento do nossos pais porque ontem eu 
recebi uma aluna na coordenação eu ia convidá-la para ela dar um depoimento aqui, mas eu achei 
que foi muito recente ela ontem dizia eu quero morrer, quero morrer, meu pai e minha mãe não 
ligam para mim ela está no terceiro ano do ensino médio né e ontem eu não sei se ela tinha bebido 
o que que tinha acontecido, nós conversamos com ela, pois eu falei para ela que ela não deveria 
sentir pena dela, deveria de sentir pena deles, ela deveria de olhar uma luz dentro dela, procurar 
trabalhar isso. Esse sentimento porque ela já logo está ficando uma moça, já pode viver a vida dela 
formar uma família diferente da família que ela não gosta que dizer nós temos sérios problemas de 
relacionamento pai e filho aqui na escola eu acho que o grupo tocou assim numa coisa muito boa 
tanto na parte do teatro está sendo trabalhado, como os grupos de amizade, como a palestra do 
padre que se Deus quiser nós vamos ter e essa do sr.Ota eu acho que vai ser muito bem recebida. 
Pois não? 
20-Silvia – Quando nós tivemos reunião com a senhora, nós falamos sobre as palestras 
alucidativas né eu trabalho com algumas ONGs, eu sou voluntária em alguns lugares e eu conheço 
um médico ele é um cirurgião, ele trabalha ele faz um trabalho de humanização em postos de 
saúde através de palestras ele tem realmente o dom da palavra ele consegue convencer ele 
consegue provar cientificamente algumas coisa que a gente tem duvidas com relação ao corpo 
humano, com relação como sentimento como o emotivo mexe com a nossa estabilidade com todo 
o nosso corpo como uma pessoa, inclusive ele deu depoimentos assim de que pacientes que ele 
operou que tinha chances de se curar e morreram porque não queriam viver, cientificamente não 
tinham nada e chegaram à morte e ele tem uma palestra voltada inclusive para professores. 
21-Sonia – Silvia então, por favor, fala porque você trouxe esse tema explica para o grupo de 
apoio, aquilo que você percebeu que é muito importante aquilo que você falou para mim. 
22-Silvia – Eu percebi que no caso foi à professora da minha filha e eu estava também aqui na 
escola e eu, como eu trabalho com pessoas diariamente com vários tipos de classe sociais eu fico 
prestando muito  atenção nas pessoas e eu percebi que alguns professores eles estão é, eu não 
diria irritados, mas eles não estão se colocando na posição de mestre eles estão de deixando levar 
pelo comportamento dos alunos eu vi um professor aqui na escola discutir de igual para igual com 
um aluno nas mesmas palavras e da mesma forma a posição do corpo dele se posicionando como 
se ele fosse um adolescente e ele não é né, então tem uma hora que por mais que você seja 
amigo do seu filho do seu aluno, você é o mestre você tem que se colocar naquela sua posição e 
não deixar a coisa passar porque é o que eu falei para nossa diretora eu acredito na teoria do 
Caos eu acredito que uma ação move muitas outras um aluno vendo aquilo ele vai se achar no 
direito de discutir com outro professor vendo atitude daquele outro professor vai reagir da mesma 
forma e o funcionário que vai ver aquilo também vai reagir da mesma forma e o colégio inteiro vai 
virar uma baderna entendeu, então essa teoria do Calls eu uso para tudo o que eu faço na minha 
vida eu percebi que isso estava acontecendo na escola e por isso nós montamos, tentamos né, 
montar uma comissão de mães e fomos até a diretora para estar discutindo sobre isso e para estar 
tentando solucionar esse problema que tem solução basta querer. 



23-Sonia – Então dê aquele exemplo que você falou daquele local onde as pessoas são 
maltratadas. 
24-Silvia – Eu faço um trabalho também junto a ONGs que é referente à adoção então as pessoas 
vinham a nos procurar né, pedir apoio com relação à adoção que eles estavam com muitas 
dificuldades no fórum de Santo Amaro, eles eram maltratadas pelos funcionários e até pelas 
psicólogas eu cheguei a presenciar uma psicóloga destratando e falando aos berros com uma 
mãe, com uma possível mãe, uma candidata a mãe, uma pessoa que já esta numa posição 
fragilizadas que chega num órgão publico que tem um cartaz desse tamanho dizendo se você me 
desacatar você vai preso ainda é maltratada isso não é possível então eu fiz uma reclamação a 
ONG fez uma reclamação junto a Vara de Infância e da Juventude, o juiz que é o coordenador lá 
do local nos acatou e começou a fazer um trabalho de humanização com os funcionários hoje se 
você entrar dentro do fórum são as mesmas pessoas trabalhando que eles são concursados, mas 
são outras pessoas que sabem lidar com op ser humano que sabem sentar e ouvir o ser humano 
mudou sim completamente, foi através de palestras através de cursos, eles estão conseguindo 
conduzir as pessoas que lidam com publico, a saber, a tratar com esse publico e isso eu acredito 
também com minha teoria do Caos que isso começou com uma pessoa que começou a gritar lá 
dentro que ai todas as outras vão se posicionar daquela forma então se foi possível fazer num 
órgão publico que diversas pessoas entram e saem o dia inteiro é possível fazer numa escola onde 
o nosso filho entra aqui com cinco anos de idade e sai com dezessete. 
25-Sonia – Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o que a Silvia falou, externar a sua 
opinião outras coisa que a gente já discutiu porque hoje é uma reunião na qual a gente precisa 
também mostrar para os novos membros o que a gente já conversou né. 
26-Aldete – Então uma das reuniões falou a respeito do segundo semestre, sobre as provas o 
trabalho já começou até, as primeiras provas já foram enviadas para casa. 
27-Sonia – Então isso foi uma sugestão do grupo de apoio que influiu nas determinações 
pedagógicas da escola e a gente que estava na coordenação não tinha a visão que vocês pais 
tinham, para nos estava bom porque a gente estava salva-guardando, guardando as provas para 
entregar dois, três meses depois todas de uma só vez , conversando e foi uma conversa que a 
gente teve até ali, fora da gravação. Os pais falaram que achavam que deveriam de receber as 
provas conforme fossem realizadas para poder conversar com os filhos apontar, estudar né olha 
filho você errou, isso aqui estuda pra próxima melhor então, isso foi bom pra nós e pra vocês 
porque a gente percebeu que não era uma medida adequada às necessidades da comunidade pra 
isso que serve o grupo de apoio que a gente muitas vezes acha que a gente está fazendo uma 
coisa tão certa e não ta atendendo a todos como deveria mas também foi uma coisa muito boa. 
28-Silvia – Deixa só colocar sobre aquele profissional que eu falei ele tem próxima 5ª feira livre e 
depois disso ele só vai ter no final do ano. 
29-Sonia – Próxima 5ª feira é que dia? 
30-Silvia – É dia 12 dia dos namorados próxima 5ª dia 12 às 19 horas. 
31-Sonia – Ninguém merece hein, às 19 horas. 
32-Silvia – Dá tempo de marcar? 
33-Sonia – Dá tempo de comemorar o dia dos namorados. 
34-Silvia – A palestra dele mudou a minha vida então vai ser um dia dos namorado muito gostoso. 
35-Sonia – Então o que ia falar era o seguinte Silvia, quanto tempo dura à palestra? 
36-Silvia – 2 horas. 
37-Sonia – Então porque nesse dia eu normalmente tenho um compromisso, mas acho que eu vou 
faltar nesse compromisso eu estudo às 3ª e 5ª feira né mais eu falto pra mim é muito importante 
estar presente muito bem então a gente vai precisar de detalhes, por exemplo, o nome dele né 
algumas coisas da palestra a gente colocar no site e soltar o comunicado, o comunicado já tem 
que na 2ª feira urgente porque pra dar tempo. 
38-Lucia – E vocês ajudarem a gente a divulgar pra ajudar aquilo que a Sonia falou, pros amigos 
seus filhos tem amigos e através dos seus amigos você fala vai ter uma palestra. 
39-Sonia – Então eu acho para alguns pais pode ser um convite pra outros uma convocação pra 
aqueles pais que a gente percebe e vocês têm que nos ajudar quanto a isso. 
40-Lucia – Mas também pra professora né ela está sugerindo para os professores não é isso? Mas 
eu acho também colocado para os pais... 



41-Silvia – Se precisar de alguma coisa nós todas estamos disponível para qualquer coisa, pra 
digitar, entregar, o comunicado ir até a casa do aluno. 
42-Sonia – O que eu já vou pedir, por exemplo, se uma de vocês estiver disponível, que nós temos 
assim a saída da manhã, a saída da tarde talvez vocês até conversariam ali vocês estão sabendo 
que vai ter uma palestra muito importante na porta da saída da escola que ficam alguns pais né 
para que a gente possa conversar sobre isso. 
43-Silvia – Porque existem pais que eles tem realmente uma resistência muito grande em se 
envolverem nós, eu estava comentado com a diretora que eu tentei montar uma comissão de mães 
e eu ouvi coisas absurdas eu cheguei a ouvir de uma mãe eu pago a escola e a escola que se vire 
ela falou isso pra mim não quero saber eu pago a escola ela que se vire com essas palavras e o 
filho dela é uma criança problema. 
44-Sandra – O problema não é o filho são os pais porque os pais como você disse o professor não 
se impõe o pai também muitas vezes ah eu trabalhei demais tem que ter limite é amigo àquela 
hora é pai na luta e é uma coisa que não está tendo muito, todo mundo esta nessa eu trabalho 
muito meu marido trabalha não sei quem trabalha, você foi pra escola, você tirou nota ruim esta 
sem o computador, tirou nota boa então parabéns .Vai para o shopping é assim que estão tratando 
então por isso que essa palestra acho que alguns pais quer dizer escolher alguns e enfiar na 
cabeça. 
45-Sonia – eu acho que aqui mesmo no grupo falou daquele texto do nó no lençol foi você Olga? 
Então o pai que trabalha e ele dava um nó no lençol pro filho saber que ele tinha estado ali e tinha 
beijado né hoje nós estamos sem a coordenadora Flávia ela é mãe de 2 alunos também o Murilo 
do 5º ano e a Valéria do jardim ela ta muito sensível porque o pai dela está passando por um 
problema de saúde terrível e ela ta indo todo dia levá-lo ao hospital e ficar com ele então eu fiz um 
elogio pra ela porque ela trabalha muito a Flávia deve trabalhar umas 14 horas por dia o menino 
dela esta no 5º ano as provas passam por mim vocês sabem né. O menino dela tira 9, 0, 9, 5,  10,0 
nunca você vê o menino dela envolvido numa briga ou pegando alguma coisa de alguém ou 
respondendo ela deixa o menino nas festas da escola dá dinheirinho para ele olha a gente olha o 
comportamento dele sozinho ele vai aqui vai ali com um amiguinho, falei Flávia o pouco de tempo 
que você tem para o seu filho é com qualidade porque a gente vê não precisa ficar o dia inteiro não 
trabalha fica o dia inteiro com o meu filho hoje em dia pai e mãe precisam trabalhar a vida está 
dura mas eu digo o tempo que você que você passa com o seu filho através dos seus exemplos e 
através da qualidade que você passa para eles você vê  isso refletindo de uma forma bonita né de 
alguma forma estou até justificando a ausência da Flávia porque  ela veio falar comigo sobre isso 
hoje né e é por isso que nós estamos aqui para gente encontrar como nós estamos fazendo olha 
quantas coisas até parece que não fizemos nada, mas olha quantas coisas nós trouxemos a missa 
para dentro da escola né então nós trouxemos uma séria de coisas aqui para a escola diferentes 
né as aulas de religião fora do horário para alguns alunos. 
46-José Sargento – A própria vinda dos pais aqui fora de contexto assim de reunião de pais e 
mestres das mais variadas ... 
47-Sonia – Então tudo isso são pequenas conquistas que nós vamos tendo e pela teoria do Calls 
as pequenas conquistas elas são tão osmóticas quanto as grandes conquistas o que que é 
osmose é as coisas que vão passando assim uma para outra através de uma reação biológica 
então eu acho que o mau exemplo ele é osmótico, mas o bom exemplo também é, eu como 
acredito no bem eu acho que o bem é muito mais forte que o mau uma hora a gente acha que o 
mal faz, mas estragos né, mas eu acho que o bem é mais profundo ele pode não contaminar tanto, 
mas quando ele contamina ele é mais profundo, eu como acredito nisso eu acho nós estamos 
fazendo uma coisa positiva. Na reunião passada alguns pais falaram dos problemas to trazendo 
isso e a gente está trabalhando sempre assim com o retorno uma dupla estimulação né alguns 
pais falaram das reuniões de pais, parece que os mesmos problemas acontecem nas reuniões de 
pais são os mesmos alunos com problemas alunos problemas e parece que nada é feito alguns 
pais tinham pedido a presença da psicóloga na escola e a gente disse que isso é difícil à gente tem 
que conscientizar o pai da importância do pai procurar uma psicóloga, falamos sobre a violência 
tinha acontecido alguns episódios de violência na semana alias eles acontecem todos os dias que 
n os aqui temos 2.200 alunos e 200 funcionários já são mais ou menos 2.500 pessoas isso tem 
cidades no pais que não tem esse tanto de população  né então você imagine que as coisas 
acontecem todos os dias. Também  a Aldete na reunião passada solicitou que nós fizéssemos 



reuniões de pais sem a presença dos professores com os coordenadores e a mesma coisa as 
mães tinham pedido para nós sem nunca ter estado aqui. Esse grupo de mães novo que está 
começando, então elas pediram para a diretora com as coordenadoras então eu acho que é mais 
ou menos no mesmo nível né que a gente pudesse conversar, mas assim, para que os pais 
pudessem falar das coisas que eles querem falar sem o constrangimento de estar conversando 
com o professor do filho, mas conversando numa esfera de coordenação de direção eu achei muito 
interessante a gente vai providenciar isso já para a 1ª reunião de pais do 2º trimestre eu não quero 
me envolver com a coordenação de pré a 5º ano elas vão fazer a reunião normal e a gente vai 
providencia uma extra de 5º a 3º ano eu estou pensando em fazer um tipo de reunião de pais 
diferente. 
48-Aldete – Olha tem uma reunião de uma determinada escola da região que eu achei até 
interessante inclusive foi uma mãe de uma aluna, alias de 2 alunas e algumas sobrinhas que 
estudam aqui na escola e a sobrinha dela estuda nesse colégio e ela foi numa reunião ela falou 
olha que interessante eles fazem na quadra da escola as coordenadoras ficam num determinado 
lugar e todos os professores de todas as séries ficam tipo  cada um num local a coordenadora no 
caso faz a reunião e os pais vão diretamente com cada professor conversar o que que acontece a 
partir do 6º ano é um professor de uma determinada matéria que faz a reunião ai se o problema 
que você tem com um outro professor de uma outra matéria você tem que procurando ele de sala 
em sala e muitas vezes o determinado professor que você fica sem ter o retorno que você precisa 
e a coordenadora fica assim a eu vou ver com o professor e depois eu te retorno muitas vezes não 
retorna. 
49-Renata – E na reunião da outra escola consegue falar com os professores? 
50-Aldete – Na reunião da outra escola sim todos ficam numa quadra os coordenadores ficam num 
determinado local e todos os professores e você tem chance de conversar com todos os 
professores, aqui fica um professor e você vai conversar de uma outra determinada matéria ele fala 
não você tem que procurar o professor, mas você vai procurar numa sala de aula eles não estão e 
já passou o horário e o horário é muito curto. 
51-Sonia – Então Aldete por conta do que foi conversado na ultima reunião eu queria propor aqui 
no grupo de apoio o seguinte nós temos o trimestre, maio, junho e agosto, nossa reunião seria em 
setembro ai eu estou pensando assim, assim que as notas forem fechadas nós já mandamos o 
boletim para casa pra todos os pais depois a gente faz uma reunião pedindo para os pais que 
quisessem comparecer a reunião para conversar com os professores dos seus filhos a gente 
marca eu to pensando do jeito que você sugeriu a coordenadora faz uma reunião vamos supor no 
grupo de 6º ao 9º ano a coordenadora, de 1º ao 3º as outras coordenadoras fazem em outro local e 
os professores estão ali à disposição dos pais para que os pais conversem com os professores 
aquilo que eles querem conversar em particular. Então tem alguns pais que vem na reunião só 
para pegar o boletim se esse for o interesse se o filho tiver bem se ele não tiver nada pra conversar 
ele já recebeu o seu boletim está satisfeito não tem nada a ser tratado fica em casa e aquele pai 
que precisa conversar ele vai ter um outro jeito. Agora no caso do pré a 5º ano nós vamos fazer a 
reunião com as professoras porque normalmente é uma de 5º ano são mais né ai o que que a 
gente faz com as mães que eu recebi a maioria é de 5º ano abaixo então nós vamos também elas 
fazem as reuniões com os professores e depois eu marco um dia para elas fazerem as reuniões 
com a diretora e as coordenadoras para que elas possam conversar porque pode parecer não sei 
se vocês leram no site meu ultimo artigo que foi sobre reunião de pais e que eu disse assim que 
muitas pessoas pensam que reunião de pais elas não resolvem nada né, mas não é bem assim ela 
tem que resolver alguma coisa inclusive lá eu dei o exemplo da professoras tem algumas 
professoras que elas ficam apavoradas em dia de reunião de pais... 
52-Aldete –Tá no jornal 
53-Sonia – Ta no jornal e no site e outras não elas ficam direitas, se vestem bem se perfumam, 
beijam os pais. Conversão agora tem outras que elas ficam 2 dias sem dormir antes porque alguns 
pais é eles estão tendo uma atitude muito agressiva na hora de conversar eles agridem né, porque 
a gente pensa que a agressão, a violência ela só é se você tirar um revolver, se você der um soco, 
se você atirar uma pedra, meu artigo de hoje eu trouxe o jornal pra vocês ai fala da violência no 
discurso alias o meu mestrado foi sobre isso, sobre como uma aula pode ser violenta, uma prova, 
um trato de um aluno para com o outro como somos violentos sem querer na linguagem né e ta ali 
o artigo eu vou entregar para vocês o jornal, chegou hoje, saiu hoje pra que vocês leiam e isso às 



vezes assusta o professor quando o pai chega e fala assim alguma coisa meio na frente dos outros 
pais, porque ai é obra do Calls também que uma mãe chega e fala assim não gostei nada do dia 
que a senhora gritou com o meu filho né, ai a outra fala é mesmo o meu filho falou que não gostou 
nada que a senhora gritou com o coleguinha ai vira aquela coisa na outra reunião de pais a 
professora já tem até medo e fala meu deus como é que eu vou enfrentar essa reunião quando a 
pessoa se dirige pra mim nesses termos né e já tem aquela outra que se a mãe fala isso com ela, 
ela já nossa tira de letra, já fala não, espera terminar a reunião a gente conversa você vai ver como 
e que aconteceu não foi bem assim estava brincando com ele, mesmo que tivesse sido verdade ali 
ela já..., não estava brincando. 
54-Silvia – Mas tem aquela também que esse é a nossa preocupação que sub-julga o aluno 
depois né aquela raiva, aquele constrangimento que ela passou com o pai na sala, ela transfere 
para o aluno e ele sente isso, não que você esta já maltratando, você simplesmente deixar de lado 
se quando você dava aula você olhava nos olhos nos olhos dos outros você olha no dele não ele 
vai perceber, ele vai perceber, acaba transferindo aquela magoa... 
55-Sonia – Isso também é violência Silvia, você não olhar no olho do aluno é violência também 
porque você esta magoado então você tem que esclarecer aquela situação de tal forma que o 
professor tem que a criança está em formação e nós somos seres humanos. 
56-Elizete– E os professores, eu também fui professora e hoje eu não dou aula não gosto de dar 
aula porque exatamente isso eu tenho que trabalhar esse lado me porque se uma mãe de um 
aluno vier reclamar do aluno na sala de aula eu vou prejudicar aquele aluno eu sou professora eu 
estou falando para você o que uma professora pensa a gente faz uma faculdade à gente fica 4 
anos sentado naquela cadeira, você perde muito tempo da sua vida 4 anos sentado ali naquela 
cadeira e quando você sai você para uma sala de aula e ai chega um menininho ou uma mocinha 
e vira para você e fala assim você para mim não é nada você não manda em mim, é esse tipo ai, o 
que acontece você vai e manda um recado para a mãe ou vai conversar com a mãe, você vê que a 
mãe é pior que o aluno então você fica você transfere essa coisa para o aluno você entendeu e o 
professor quando ele sai da faculdade ele não esta preparado pra administrar aquilo, aquele 
sentimento de entendeu, no dia-a-dia dele ele vai aprendendo isso, mas é tão difícil pra gente que 
é professor você apanha muito sabe é aquela coisa da cara pra bater de um lado da o outro e você 
tem que ter aquele você fala pôxa mais eu fiquei 4 anos sentado ali, eu paguei e hoje eu quero ser 
uma ótima profissional eu não consigo ser uma ótima profissional exatamente porque? Porque eu 
tenho um ou dois alunos que atrapalham a minha aula e eu não consigo dominar ai eu tacho a sala 
inteira de incapaz e isola aquelas 2 pessoas e isso para mim é exatamente uma agressão então 
para mim ser esse ser humano vou me preparar melhor depois eu volto a dar aula, então eu 
desisti. 
57-Silvia – No caso dela também é um trauma, ela foi ameaçada por um pai de uma aluna que era 
um bandido e a menina levantou a blusa na sala de aula para mostrar os seios para os alunos, ela 
segurou ali, mandou ela para a secretária expulsou ela da sala de aula, a mãe foi reclamar ela 
contou o que aconteceu a mãe falou e daí você não manda na minha filha, meu marido vai vir aqui, 
meu marido é fulano de tal que é um bandido da nossa região, nós moramos no Grajaú, ela 
precisou pedir licença ficar afastada da escola e ai... 
58-Elizete – Ai eu falei, depois é melhor eu preservar a minha vida e deixei de ganhar o que uns 
1.000, 1200 reais que o professor ganha trabalhando bastante e ficar em casa cuidando dos meus 
filhos. 
59-Edilma – A professora da minha filha...   porque assim entre varias crianças em sala de aula se 
o fato da minha filha ou outra criança pra mim ela fala numa boa mais pra você tudo bem até a 
gente e conversar mais com a mãe da outra criança nem sei como ela fala, ela fica assim porque 
para você ela é super aberta... da pra levar numa boa até corrigir a sua frase mais com a outra 
criança eu sei, ela acabou meio em cima do muro. 
60-Elizete – Então e o que aconteceu comigo também quando você se depara com o pai ou com a 
mãe você já percebe. Você já olha pro pai ou pra mãe você já vê você olhou você já vê se eu 
posso chegar até você ou se eu não posso chegar até você se eu posso falar ou não posso falar 
então esse lado do filho também da criança estar ali você querer expor isso pra mãe e a mãe falar 
não meu filho está certo se ele quiser bater na sua cara você vai ter que deixar porque eu pago o 
seu salário para isso entendeu e outra e outra coisa eu não sei nem porque você me chamou aqui. 



61-Edilma –Agora é assim ela me atendeu super bem, ela é amiga mesmo, ela é super clara, 
esclarecida, ela é perfeita mais em certo momento não sei se devo ir adiante. 
62-Lucia – Deixa eu falar às vezes até melhor nem falar eu sempre avisei os meus filhos que o 
silêncio vale mais do que as palavras, a senhora tem razão, a senhora me perdoa, a senhora me 
desculpa, pronto morreu acabou, a você entendeu, a senhora desculpe de chamar a tenção mais 
eu gostaria que a senhora alertasse porque pode acontecer alguma coisa, problema mais a 
senhora não gostou a senhora me perdoa pronto, a palavra o perdão, perdoa ela já queria, então 
eu to falando não é fácil. 
63-Elizete – Até porque você tem uma sala e na teoria é uma coisa e na pratica é sempre outra. 
64-Lucia – Eu sempre brinco, elas trabalham com as crianças e eu trabalho com os pais e digo 
para você que eu prefiro 1.000 vezes trabalhar com as crianças. 
65-Aldete – Olha nessa ultima reunião um professor me surpreender ele veio perguntar para mim 
se o meu filho gostava dele, porque as vezes o meu filho não se aproxima dele, ai eu fui muito 
clara com ele, eu falei assim, meu filho se você olha torto pra ele é problema dele não precisa nem 
falar é só olhar pelo olhar ele conhece por se você um professor novo então a preocupação dele 
era esse de saber se estava agradando ou não agradando eu falei não ele gosta só que vai 
devagar ele não é aquele que você vai conquistar de um dia para o outro. 
66-Lucia – E outra coisa que eu sempre ensinei pra minha filha, mãe vai ter uma reunião hoje 
aquelas coisas toda eu falo assim reza, reza e você reza muito reza e fala assim que deus ponha 
minhas palavras na boca, isso é normal, infelizmente a verdade é esta, mas nós tamos batendo 
num tema que eu estive numa missa recentemente que eu achei muita falta sabe assim de muita 
gente eu acho que o padre ate pediu para vê se a gente divulga mais as missas e tal, mas sabe o 
que eu achei a ausência das crianças, não tem crianças, não tem os adolescentes, não tem não 
tem, eu acho que falta uma conscientização, por exemplo, se você é católico você trazer um pai se 
você é um evangélico você trazer dentro da sua... trazer um pastor, mas sabe porque eu acho que 
falta muita religião, muita religião né muita religião, eu coloco deus acima de tudo, acima de tudo 
né. 
67-Sonia – Bem gente, só interrompendo um pouquinho e depois a gente continua né então 
amarrando o que a gente está falando nós vamos fazer modificar as reuniões pra o semestre 
seguinte, reuniões de pais, vamos atender tanto as mães que gostariam de ter acesso a todos os 
professores no dia das reuniões como a aquelas que gostariam de conversar com as 
coordenadoras e a diretora vamos ter encontro com o sr, Ota no dia 28 de junho e vamos ter no dia 
12 de junho um encontro com um médico né. 
68-Rosana – Dr. Wellinton de Queiroz. 
69-Sonia - Depois eu vou anotar o nome direitinho muito bem e o teatro a Nanci já escreveu a 
peça e está ensaiando com os alunos o grupo da amizade que a Rosana e a Flávia e mais outras 
pessoas que voluntáriarem vão trabalhar com as crianças e eu acho que a gente caminhou 
bastante nesse semestre e eu acredito que devamos nos reunir no 2º semestre e fazer alguma 
reunião em agosto pra gente comentar sobre as palestras né sobre o que que a gente achou das 
palestras, traçar algumas ações também para o 2º semestre o que que a gente vai fazer e marcar 
as reuniões do 2º trimestre eu convoco vocês pra uma em agosto e a gente, a gente vai se reunir 
umas 3 vezes. Fala tia Ilca. 
70-Ailca – Então D. Sonia é sobre o lixo aqui na escola, é demais, é muito lixo eles comem e 
deixam tudo em cima das mesas, eles não sabem a confiança que tem fica jogando tudo no chão, 
lanche e tudo, tudo eles não sabem jogar no lixo isso também foi comentado nas anteriores 
reuniões que teve. 
71-Sonia – Isso, e a gente acabou passando batido e a gente fica pensando em grandes temas e 
algo tão importante no dia-a-dia. 
72-Elizete – Vamos ver se a gente acha uma palestra sobre a limpeza, sobre meio ambiente... 
73-Sonia – Então vou dar uma parte assim, quando as salas estão muito indisciplinadas eu espero 
a coordenadora trabalhar, trabalhar e quando a gente vê que não está percebendo eu vou a sala 
né, quando eu vou é aquela hora deu fazer aquela conversa dura né então esse semestre eu fui 
em 3 salas, num 7º, num 9º e dessa vez num 1º ano quando eu entrei para conversar nesse 1º ano 
que eles estavam fazendo coisas assim jogando coisas pela janelas desrespeitando o professor 
fazendo coisas muito assim terriveis  assim que eu entrei na sala eu olhei a porta da sala de aula 
ela estava toda pichada com canetão aquilo que eu ia falar eu abreviei e me ative na porta ai eu 



falei assim olha o negocio é o seguinte amanhã eu vou chegar aqui e vou olhar essa porta se 
aporta estiver com qualquer risco que seja, que era de cima em baixo gente a porta era branca 
escrita umas coisas desenhado, falei se aporta estiver assim vocês vão ficar sem recreio até o fim 
do ano e a minha palavra é uma só vocês sabem que eu vou assumir riscos não vai ter a mãe de 
seu ninguém que vai dizer que o filho dela não foi o filho dela vai lixar porque se vocês vê algum 
colega fazer isso vocês devam ter impedido porque quem cala consente todo mundo pixou porque 
isto daqui está pixado foi alguém que fez vocês vão trazer da casa de vocês material de limpeza eu 
não vou gastar um centavo com isso, vocês vão limpar eu falei olha ales vão limpar essa porta ela 
vai ficar suja quando eu cheguei a D.Zilda falou D.Sonia as meninas estavam de luvas de limpeza 
limpando, falei limpem. Eu falei eu vou dar uma lição de humildade para vocês, tinha papel de bala, 
tinha toco de lápis eu abaixei fui catando, catei tudo, falei só eu ninguém levante da cadeira, catei 
tudo e joguei no lixo falei a diretora da escola abaixou e catou o lixo da sala vocês mesmo que não 
pixou pode ir lá e fazer isso vocês vão limpar gente vocês entram lá a porta está assim como esse 
papel eu tive que fazer isso agora será que eu preciso chegar e falar olha será que eu preciso 
chegar lá no pátio e tiver um papel no chão a escola está suspensa de recreio eu acho que a gente 
tem que agir de outra forma né. 
74-Sandra – Isso é etiqueta, porque é o que falta é etiqueta. 
75-Sonia – Eu já pensei nisso, Sandra eu já pensei nisso. 
76-Lucia – Se vocês soubessem foi inaugurado o banheiro nosso aqui Sonia, jogaram papel 
amassado no teto, se você visse olha no primeiro dia as tias eu vi, fizeram xixi, dizem as boas 
línguas não as más que eles fizeram xixi no chão que era para inaugurar no banheiro masculino e 
no feminino as tias me mostraram. 
77-Ailca – E as carteiras então eles estragam com as unhas, não entendo como eles conseguem 
estragar as carteiras gente carteiras novas eles puxam assim com as unhas e não sei como 
conseguem. 
78-Sonia – Então esse ano nós conversamos isso no ano retrasado no grêmio, eu queria colocar 
num projeto assim cada aluno ficasse responsável pela sua carteira numerá-la e ele terminou ele 
limpa sua carteira para o aluno da tarde o aluno da tarde fica responsável por aquela carteira 
terminou o período ele limpa aquela carteira então aquela carteira vai ser de 2 alunos o aluno da 
manhã e o aluno da tarde o aluno só pode sentar naquela carteira se ele for mudar de lugar ele 
tem que levar a carteira pro outro lugar onde ele for sentar não consegui, não consegui porque 
todo mundo acha difícil e eu quando quero fazer alguma coisa eu penso assim se fosse depender 
só de mim eu vou lá e faço agora se eu tenho que falar para fulano para cicrano para beltrano a é 
difícil por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro eu queria ter pintado com algum 
gabarito alguma coisa, todas as carteiras da escola desde os pequenininhos desde o maternal 
dizer essa mesinha é sua essa carteirinha é sua se você sujou aqui você tem que cuidar porque eu 
acho que a gente tem que começar com uma situação micro pequena eu cuido da minha carteira 
né pra eles depois quem sabe num espaço que todo mundo usa se uma mãe chegar aqui depois 
do recreio ela pensa que começou uma guerra porque o que a gente varre de lixo desses 
corredores das escadas eu só vou catando as vezes eu vou descer para atender alguma mãe eu 
vou fazer alguma coisa na rua e volto e vou catando das escadas garrafinhas, tampinhas, saco de 
salgadinho. 
79-Lucia – Então, o teatro ele deu uma sugestão que a gente não levou para a direção porque a 
gente fez mas eles gostariam de fazer você sabe o que? Aquela coisa da alegria que é o sombra 
quando eles vissem alguém jogando papel ele pri...pri...pri...assim pegasse o apito, mas assim, 
fizesse aquele papel que fosse uma coisa séria e todo mundo ficar desesperado aquela coisa toda 
assim, dramatizar dramatizar. 
80-Sonia – Então a gente vai poder trabalhar isso para o 2º semestre. 
81-Elizete – 5 minutos de cada sala e a gente pegar um grupo de pessoas 3 ou 4 pessoas para 
não atrapalhar também a aula. Falar olha professora 
amanhã a gente vai entrar na sua sala por 5 minutos oh criançada sobre a limpeza e a organização 
a gente faz um texto bem pequinininho só para entrar na cabecinha deles e fala olha quem puder 
fazer uma... 
82-Lucia – Agora essa do teatro eu achei muito legal que eles fazer o sombra ,eles fazem aquele 
personagem o sombra e o sombra estaria ali de repente quando jogasse o papel eles 
dramatizassem, fizessem pegasse o apito e pegasse o papel... 



83-Sonia – É a idéia de vocês é muito boa e a genbte já pode até anotar e pro 2º semestre a gente 
já começa fazer isso porque as carteiras no 2º semestre já estão limpinhas porque as tias limpam 
tudo. 
84-Sandra – Ao invés da senhora colocar é vamos supor uma pega de manhã a outra a tarde a 
mesma carteira você vai se responsabilizando por essa carteira que você está sentado hoje à tarde 
lá em casa tem uma tabela você tem que lavar a louça, você tem que limpar o seu quarto não sei o 
que e vai assinar, porque se não você não vai passear, você não isso, você não vai aquilo e aqui é 
a mesma coisa deixei minha carteira em ordem a professora não precisa ir lá olhar mas como mas 
de longe ela vai ver se está suja ou não olha você não... 
85-Sonia – Mas Sandra se sabe como é o problema e ele sentou naquela carteira você tem filho 
se sabe como é não fui eu,foi fulano de tal, eu não sentei aqui, então a minha idéia era numerar 
comprar um gabarito alguma coisa que numerasse rápido e que não sai era assim rapidinho 1, 2, 3 
aleatoriamente vamos supor a sala 101 a gente usaria vermelho, a sala 102 azul.a sala 103 para o 
aluno não pegar e ele eu acho que existe, tivesse feito alguma coisa muito grave ele pegar a 
carteira dele numa hora de intervalo levar na outra salae trazer a outra com o mesmo numero e 
colocar assim direitinho porque ai os alunos se responsabilizariam. 
86-Ailca – Os alunos usam chicletes ele colocam embaixo da carteira. 
87-Silvia – Então eu ia falar, ele fala sobre a alimentação e da uma geral sobre alimentação, 
chicletes principalmente eu acho que na cantina não deveria ter a minha filha não foi aqui na 
escola foi em casa mas ela ficou internada uma vez 2 dias por causa de um chicletes você lembra 
ela quase morreu engasgada com chicletes. 
88-Sonia - Nós tivemos um vizinho que ele era pequeno ele engoliu um chiclete, colou no intestino 
ele teve que fazer uma cirurgia. 
89-Aldete – No ano passado teve o problema do aluno com pirulito, engoliu um pirulito de chicletes 
em cima de tudo isso que está sendo dito e ela falou a respeito da aua as crianças foram ontem no 
passeio a Salesópolis e voltaram de uma maneira eles chegaram tão impressionados com a 
nascente do rio Tietê e tão conscientes que eles precisam fazer economia que eu sei que foi pouca 
gente de cada turma entendeu. Poucos alunos de cada turma seriam interessante que o professor 
pegasse em cima disso e fizesse com que essa turma que foi passasse a conscientização para os 
outros alunos que não foram porque eles voltaram... 
90-Sonia – Mas ainda tem outras excursões, tem outros dias para Salesópolis ainda também... 
porque eles atendem só grupos pequenos. 
91-Silvia – Mas conscientizar o aluno e conscientizar à família também porque não adianta 
conscientizar só os alunos e eu ia comentar ontem foi um amiguinho do meu filho em casa foram 
estudar, estudaram e brincaram, deixaram quase tudo de pernas pro ar ai a mãe dele chegou, 
buzinou ele foi sair correndo eu falei não, volta e recolhe os brinquedos ai a mãe dele desceu eu 
falei só um minutinho você volta, mas não fui eu que espalhei eu falei olha aqui em casa eu lavo  
roupa eu não separo a roupa dele e dou para ele lavar eu lavo a roupa de todo mundo, eu faço 
comida e todo mundo come então todos vocês estavam no quarto brincando vocês todos vão 
recolher ele voltou e recolheu ela foi e me abraçou e falou obrigada porque eu falo as coisas para 
ele e ele não faz você não conscientiza a família. 
92-Renata – Colocar alguns cartazes com algumas fotos com lugares com falta de água direto, 
colocar no bebedouro frases porque a gente corrige demais as crianças, gente a água está 
acabando não fica apertando o bebedor à toa. 
93-Aldete – Olha o nível quando ele passa e vê ele fala olha o nível... 
94-Sonia – Então eu acho que esses projetos a gente deve lembrar pra gente trabalhar todos 
colocar todos em ação no 2º semestre porque agora os do 1º semestre já demos um adianto com 
essas palestras que nós vamos ter agora, pois não tia... 
95-Ailca – Deixa eu só fazer uma correção sobre o chicletes, os chicletes eles usam chicletes 
colocam debaixo das carteiras e quando a gente vai limpar no chão e por debaixo das carteiras. 
96-Sonia – O pátio ali novo eu acho que não tem 1 ano aquela parte que a gente já deu olhem no 
chão pra ver, as tias em julho elas têm umas espátulas que elas tem que tirar está grudado  agora 
quando eu vou falar qualquer coisa com a cantina a cantina não é minha ela é arrendada eles 
dizem que eles precisam do dinheiro para viver como ta chegando bem perto da hora da cantina 
ser da escola ai a cobrança tem que ser diretamente com a escola uma coisa eu garanto para 



vocês chicletes eu não vou vender porque a gente sabe do prejuízo ao meio ambiente da gente 
para própria criança, está escrevendo né ? Eu vou digitar. 
97-Elizete- – D.Sonia, amanhã a palestra do dia 12 com o médico a gente precisaria assim saber 
como o local, porque amanhã tem festa junina e eu imagino que bastante gente vai circular pela 
festa. 
98-Sonia – Boa idéia a gente fazer um cartaz, Rosana boa idéia, Rosana precisa fazer um cartaz e 
colocar eu vejo agora com a Silvia já direito o tema a gente da uma olhadinha amanhã excelente 
idéia,  excelente idéia. 
99-Regis – Essa idéia é do dia 28 também? E como vamos divulgar. 
100-Lucia – O do dia 28 também? 
101-Sonia – Não dia 28 eu acho que gente tem que deixar um pouco mais pra frente Regis porque 
eu trabalho sempre aqui na escola e nunca solto algo que vai acontecer daqui a 15 dias porque as 
vezes acaba caindo no esquecimento ou o contrário a pessoa se programa para palestra hoje ela 
tem um compromisso ela nem avisa que ela não vem mais porque fica longe então acaba pegando 
o lugar de uma outra pessoa né? 
102-Aldete – A gente não pode deixar muito para frente porque as aulas acabam no dia 27 de 
junho. 
103-Sonia – Não, nós hoje lançamos uma posição é 30. 
104-Aldete – Ah então não vai ser na sexta não é dia 27? 
105-Sonia – O nosso calendário é na 2ª feira. 
106-Rosana – Calendário oficial é na 2ª feira mais eu não sei se fizeram um oficioso por conta de 
retornar no dia 28. 
107-Sonia -  Ah com certeza com certeza, agora deixa eu falar uma coisa para vocês no dia 28 
tem reunião para o Hopi Hari também não soltamos os comunicados porque está um pouco longe 
então as crianças vão passear talvez algum pai queira acompanhar o filho nesse dia mais eu acho 
que muita gente vai estar interessada em assistir a palestra. 
108-Regis – Eu queria assim se for divulgado não sei por isso perguntei como vai ser divulgado, 
eu digo assim, palestra com o sr. Ota eu tenho certeza que muita gente vai estar interessado não 
sei se necessariamente os pais que a gente está falando. 
109-Sonia – Por comunicado na agenda e por inscrição e por isso que eu falei no começo que 
alguns vão ser convidados e outros têm que ser convocados aqueles pais daquelas crianças que a 
gente percebe que estão mais assim precisando dar uma atenção melhor para as crianças. 
110-Lucia – Mais ai a gente abriria umas inscrições não é isso porque se não. 
111-Sonia – A com certeza, como foi com a psicóloga. 
112-Silvia – Deixa eu vou colocar mais uma coisa eu tive um contacto com a radio jovem pan que 
eles dão palestras sobre drogas nas escolas eu preciso do consentimento da senhora para estar 
inscrevendo a escola  para o ano que vem. 
113-Sonia – Eles já estiveram aqui umas 3 vezes, pode inscrever a Zilda já convocou eles 3 vezes. 
114-Silvia – Eu falei com a mãe do Rogério que é uma psicóloga que também ligou para mim ela 
nos passou alguns títulos que ela sugeriu estas eu vou estar passando para a senhora ela passou 
vários títulos ela sugeriu vários títulos aqui para palestras para os pais principalmente porque ela 
também acredita que você tem que envolver os pais tem que envolver a família dos alunos para as 
coisas começarem a funcionar para gente começar a formar 2 anos dignos. 
115-Elizete – Eu entrei em contato com o... ele falou que já veio aqui na escola, eles já vieram aqui 
na escola, e a Escola Pinheiro já tem um cadastro até ele me deu um caderninho é um prospecto e 
ele falou olha a escola pinheiro faz parte do nosso... 
116-Silvia – Tem a dos pais e tem a das crianças que eles trabalham os 2 lados né também 
ganham um manualzinho  que eles tem que dar uma acompanhada e também para poder estar 
influenciando os filhos. 
117-Elizete – Entre eu e a Silvia nós buscamos bastantes palestras e a gente vai ver alguma coisa 
em relação a isso. 
118-Sonia – Muito bem gente a nossa preposição é a gente conversar pó 1 hora mas o papo está 

tão produtivo e nós acabamos passando.Eu vou agradecer a presença de todos vocês e nós 

vamos nos encontrar novamente com o grupo de apoio em agosto eu aviso a todos muito obrigado 

pela presença. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


