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RESUMO 
 
 

Este trabalho objetiva descrever as expressões de afetividade de crianças que 
vivenciam situações de fracasso escolar e de seus professores, em dois contextos 
culturais – Brasil e México, desvendando fatores macro e micro sociais no processo 
de aprender, ensinar e avaliar. A afetividade é enfocada pela concepção de Henry 
Wallon, que considerou o desenvolvimento infantil de modo integrado em seus 
aspectos motores, socioafetivos e cognitivos, evidenciando a importância da emoção 
como fator de sobrevivência física e psíquica. Emoções e sentimentos 
circunscrevem as relações afetivas de crianças e professores dentro da escola. O 
presente trabalho descreve os processos afetivos que perpassam as interações 
criança-criança e criança-professor, que vivenciam situações de fracasso escolar. 
Adotamos a concepção de Bernard Charlot de que existem situações de fracasso 
quando não ocorrem transformações dos saberes das crianças. Um momento 
especialmente evidente na constatação do sucesso ou “fracasso” é o da aquisição 
da leitura. O procedimento metodológico utilizado nesta investigação foi o de grupos 
focais com crianças repetentes e com seus professores (no Brasil, 3 grupos de 
crianças e 3 de professores; no México, 4 grupos de crianças e 2 de professores). 
Outro procedimento foi o de encenações de aulas de leitura por parte dessas 
crianças. Nos grupos focais, os resultados indicaram emoções de raiva, tristeza e 
vergonha das crianças brasileiras diante das reprovações; enquanto emoções de 
tristeza, vergonha e timidez foram expressas pelas crianças mexicanas ao se 
defrontarem com situações de dificuldade com a leitura. Os meninos brasileiros 
atribuíram seu fracasso à “bagunça” que faziam na aula; as meninas, ao fato de não 
saberem ler. A maioria das crianças brasileiras afirmou não receber ajuda da 
professora nem dos amigos, enquanto as mexicanas disseram receber tal ajuda. Os 
saberes das crianças brasileiras e mexicanas foram semelhantes e ambas utilizaram 
estratégias parecidas para esconder a vergonha de não saberem ler. Nas 
encenações, as dificuldades de leitura foram confirmadas e a emoção predominante 
foi a vergonha observadas em ambos os grupos. Os professores brasileiros 
apresentaram sentimentos de impotência diante do fracasso dos alunos, enquanto 
os mexicanos omitiram seus sentimentos em relação às dificuldades dos alunos, 
mas apresentaram satisfação diante de sua aprendizagem. Os dois grupos de 
professores se assemelharam quanto as suas concepções sobre os processos 
avaliativos, notadamente com relação à reprovação. Professores brasileiros e 
mexicanos não consideraram as emoções infantis embora estivessem conscientes 
de que a reprovação é danosa para a criança. Atentam, predominantemente, aos 
aspectos cognitivos comparativamente aos afetivos, mas desconsideram os saberes 
prévios das crianças em seu processo de aquisição da leitura. A concepção dos 
professores sobre fracasso escolar e suas causas em ambos os contextos culturais 
foram convergentes ao atribuírem a responsabilidade de tal fracasso aos déficits 
intelectuais, de atenção e de interesse da criança, bem como à falta de capital 
cultural dos pais.  
 
Palavras-chave: afetividade; fracasso escolar; aquisição de leitura; interação social; 
comparação intercultural. 

 

 

 

 



 

 
ABSTRACT 

 

This study aims to describe the expressions of affectivity in children and their 
teachers undergoing situations of school failure in two cultural contexts - Brazil and 
Mexico, exposing micro and macro social factors in the process of learning, teaching 
and assessing. Affectivity is herein focused as conceived by Henry Wallon, who 
regards child development in an integrated manner in its motor, socio-affective, and 
cognitive aspects, highlighting the importance of emotion as a factor of physical and 
psychical survival. Emotions and feelings circumscribe affective relations of children 
and teachers within the school. This paper describes the affective processes that 
permeate the child-child and child-teacher interactions as they endure school failure 
situations. We adopted Bernard Charlot’s conception as for the presence of situations 
of failure when there is no transformation in children’s knowledge. A specially evident 
moment in observing success or "failure" is the reading acquisition. The 
methodological procedure in this research was to use focal groups: flunking children, 
teachers of flunking children (in Brazil, 3 groups of children and 3 teachers; in 
Mexico, 4 groups of children and 2 teachers), and finally groups of flunking children 
staging reading classes. In the focal groups, the results show emotions of anger, 
sadness and shame on the part of the Brazilian children in the face of failures; while 
emotions of sadness, shame and timidity were expressed by the Mexican children 
when confronting situations of difficulty in reading. The Brazilian boys attributed their 
failure to the "mess" they made in class; the girls credited their failure to the fact of 
not knowing how to read. The majority of Brazilian children said they had not 
received help from the teacher nor from friends, whereas the Mexican ones admitted 
having received such assistance. Brazilian and Mexican children’s knowledge were 
alike and both used similar strategies to hide their shame for not knowing how to 
read. When staging, the difficulty in reading was confirmed and the predominant 
emotion was shame noted in both groups. The Brazilian teachers felt powerless as 
for their students failing, whereas the Mexican ones hid their feelings with regard to 
the difficulties of their students; nevertheless they manifested pleasure in relation to 
their learning. Both groups of teachers were similar in their conceptions about the 
evaluation process, notably with respect to failure. Neither Brazilian nor Mexican 
teachers took children's emotions into account, although they were aware of the fact 
that failing to pass represents a harm to the child. They are predominantly attentive to 
the cognitive aspects rather than the affective ones, but disregard children’s prior 
knowledge in their process of reading acquisition. Teachers’ conception about school 
failure and its causes in both cultural contexts were convergent as for attributing the 
responsibility for such failure to intellectual handicap, the responsibility for such 
failure to intellectual handicap, attention and interest on the part of the child, as well 
as to the lack of cultural baggage on the part of children’s parents. 
 
Keywords: affectivity; school failure; reading acquisition; social interaction; cross-
cultural comparison. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 RESUMEN 
 
 

Este estudio visa describir las expresiones de la afetividad de niños en situación de 
fracaso y de sus  profesores en dos contextos culturales distintos - Brasil y México, 
desvanecendo factores macro y micro sociales en lo proceso de aprendizaje, 
ensenañza y evaluación. La concepción de afetividad de Henry Wallon he 
considerado lo desarrollo infantil en sus aspectos motores, socioafectivos y 
cognitivos, apuntando la importancia de la emoción como factor de la supervivencia 
física y psíquica. Emociones y sentimientos hacen parte de las relaciones afetivas de 
niños y maestros. Este trabajo describe los procesos afetivos de las interaciones 
niños-maestros y niños-niños que viven situaciones de fracaso. Adoptamos la 
concepción de Bernard Charlot de que hay situaciones de fracaso cuando no 
ocurren transformaciones de los saberes de los niños. La situación de suceso o 
“fracaso” es la adquisición de la lectura. Lo procedimiento metodológico he sido los 
grupos focales con niños reprobados y con sus maestros (en Brasil 3 grupos de 
niños e 3 de maestros: en México 4 grupos de niños y 2 grupos de maestros). Otro 
procedimiento he sido la  escenificación de clases de lectura por  los niños. En los 
grupos focales los resultados apuntaram emociones de rabia, tristeza y verguenza 
de los niños brasileños, mientras emociones de tristeza,verguenza y timidez   he sido 
expresada por los niños mexicanos cuando  no sepan leer. Los niños brasileños he 
apuntado desordens por su fracaso mientras las niñas apuntaran  no saber leer. La 
mayoria de los niños he afirmado que no recibin ayuda de los profesores tampoco 
dos amigos mientras los mexicanos he dito recibir ayuda. En las esceneficaciones, 
las dificuldades de lectura he sido confirmadas y la emoción fue la verguenza en los 
dos grupos. Los profesores brasileños he presentado sentimientos de impotencia 
ante lo fracaso de los niños, mientras los mexicanos he omitido sus sentimientos con 
las dificultades de los alumnos, pero, presentaron satisfación en la aprendizaje de 
ellos. Fueran semejantes las concepciones sobre evaluación y reprobación. Ambos 
maestros  no consideran las emociones de los niños aunque sean conscientes que 
la reprobación es dañosa para ellos. Atentan más para los aspectos cognitivos que 
los afetivos, pero no consideran los saberes previos de los niños en su proceso de 
adquisición de lectura. Atribuen la responsabilidad de lo fracaso a los déficits 
intelectuales, de atención y de interés de los niños y a lo capital cultural de los 
padres. 
 
 
Palabras- llave: afetividad; fracaso en la escuela; adquisición de lectura; interación 
 social; comparación interculturale.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O fracasso escolar embora estudado sob diferentes enfoques parece resistir 

em diversos países, mesmo implementando-se políticas públicas que buscam 

combatê-lo.  

Diferentes explicações para sua “causa” foram surgindo ao longo do tempo, 

algumas que parece se arraigar aos sistemas educacionais como a origem social da 

criança pobre e suas “deficiências”. Poucos avanços aparecem para desmistificar 

essa “causalidade” que retira o direito de crianças pobres aprenderem e aniquilam 

suas emoções, sentimentos e saberes que as tornam excluídas do mundo escolar e 

social. 

Estudar o fracasso escolar sob o prisma da afetividade significa lançar um 

olhar sobre quem vivencia tal processo buscando compreender esse fenômeno no 

terreno fértil das emoções que se fazem presentes no cotidiano das relações 

escolares, na aprendizagem das crianças, nas relações com professores e amigos.  

Apreender a afetividade na perspectiva dos atores deste processo torna-se 

central nas nossas reflexões e discussões que norteiam nosso estudo, imbuídos da 

concepção que crianças e professores são seres integrais, isto é, que emoção e 

cognição são indissociáveis no processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse enfoque, as teorias de Henry Wallon e de Bernard Charlot nos inspiram 

para dar suporte a presente investigação. 

A teoria wallonianna possibilita a compreensão da afetividade infantil na qual 

estão imbricados múltiplos fatores como os motores, afetivos e sociais numa 

perspectiva biológica, psicológica e social, que se fazem presentes na microestrutura 

educacional, isto é, nas interações entre crianças e professores e entre crianças-

crianças. 

A concepção de Bernard Charlot discute situações de fracasso escolar e 

remete à uma análise da macroestrutura social desmistificando que a “causa” do 

fracasso escolar seja a camada socioeconômica a que pertence a criança. A leitura 

como uma das formas de saberes aqui é considerada como a relação que a criança 

tem consigo mesma, com os outros e com o mundo.  

Essas perspectivas teóricas são tomadas como complementares para dar 

suporte ao nosso estudo que se amplia para dois contextos culturais diferentes. 

 

 



 

A comparação de dois países possibilita uma visão abrangente sobre a 

afetividade que vivenciam os atores no processo de aquisição da leitura, a partir das 

práticas pedagógicas vivenciadas e que nos levam a visualizar alguns aspectos das 

políticas educacionais adotadas e se constituem um ponto para a discussão final do 

trabalho. 

Em última instância, não há a sacralidade do sujeito, do ambiente, ou da 

cultura, mas a concepção de uma interligação que se faz presente a todo sistema 

educacional. Os resultados apreendidos sobre a afetividade vivenciada pelas 

crianças indicam que é preciso mudanças em relação ao ensino e avaliação e que o 

importante para a criança é aprender. As professoras dos dois contextos culturais 

examinados, Brasil e México, justificam a reprovação como forma de as crianças 

aprenderem mais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



1 JUSTIFICATIVA 

 

As questões educacionais em todo o mundo são motivo de discussões e 

pesquisas no interesse de se atingir uma melhoria no ensino-aprendizagem e de se 

evidenciar os fatores que os desencadeiam. A importância dessa discussão se volta 

para a implementação de políticas e ações educacionais, atualmente como 

consenso de que a educação é um dos instrumentos que pode resolver problemas 

de desenvolvimento das sociedades. Sob essa égide, o conhecimento articulado nas 

escolas, tornou-se um dos fatores mais importantes na sociedade globalizada.  

No entanto, o conhecimento, conforme colocado nas escolas, parece não ser 

suficiente, pois um grande contingente de crianças ainda fracassa. Apesar de 

várias mudanças políticas ou pedagógicas terem sido implementadas, o fracasso 

escolar persiste como fenômeno massivo. 

Questionar o que está ocorrendo com nossas escolas e nosso ensino 

remete-nos à discussão sobre fatores macroestruturais e microestruturais que 

possam esclarecer a complexidade do fracasso escolar. Optamos por saber o que 

está ocorrendo no campo afetivo em que se inscreve a relação professor-aluno, por 

ser esta uma dimensão posta, durante muito tempo, em segundo plano, a ponto de 

uma das premissas para ensinar foi “deixar os problemas fora de sala”, o que 

significou enxergar-se apenas a dimensão cognitiva. 

Os fatores macroestruturais são considerados sob a ótica das desigualdades 

educacionais e da tão propalada qualidade da educação, fazendo-se referência a 

alguns dados oficiais sobre índices de desempenho acadêmico nos contextos 

culturais de Brasil e México; os microestruturais se centram na questão da 

afetividade que envolve alunos, em situação de fracasso, e seus professores. 

Embora nos concentremos na microestrutura da sala de aula, é preciso 

observar alguns aspectos da macroestrutura, fundamentados na posição de 

Luckesi (2006), que considera que as ações, no nível macrosocial, são 

sedimentadas através de ações privadas como, por exemplo, entre professores e 

alunos, estabelecendo-se numa trama de relações que podem ampliar as 

desigualdades educacionais.  

 As desigualdades educacionais são elencadas a partir de várias explicações 

para se compreender o fracasso escolar em diferentes períodos históricos, e que 

serviram para se elaborar políticas e programas educacionais. As explicações se 
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inscrevem em períodos que caracterizaram os modelos desenvolvimentista, 

estruturalista e mecanicista (CASASSUS, 2002). 

O modelo desenvolvimentista partia da concepção de que a igualdade 

educacional se efetivaria caso se expandisse o número de escolas, pois o acesso a 

essas era um fator considerado de igualdade. A tônica era apresentar altas taxas 

de matrícula e a expansão das escolas, o que se configurou como a constatação 

estatística da desigualdade, sem uma reflexão entre a política educacional, ações e 

resultados. 

Apesar da expansão das escolas, verificou-se que a desigualdade 

educacional persistia mesmo em países desenvolvidos, e que se concentrava nos 

estratos mais pobres da população. Para se “conter” esse quadro, medidas como a 

educação compensatória, foram adotadas, a partir de pesquisas que apontavam o 

fracasso escolar como sendo o capital cultural dos pais insuficiente; assim, 

tentaram-se suprir os supostos “déficits” das crianças que fracassavam. Portanto, o 

modelo estruturalista focalizou as raízes das desigualdades educacionais na cultura 

e nas famílias. 

Embora não tenha trazido melhoria às crianças, esse modelo introduziu as 

variáveis sociais na discussão sobre a educação apesar das críticas de alguns 

pesquisadores que afirmavam ser esse modelo um propiciador de posturas 

etnocêntricas. Percebeu-se que esse modelo ocultava imposições ideológicas e que 

era a escola que não se adaptava à criança e às diversas culturas.  

Nesse cenário, o foco de interesse partiu para os processos internos à escola 

cuja reflexão se assentava em quais fatores produziam a desigualdade educacional: 

se currículos, métodos, técnicas de ensino ou avaliação. 

Essa foi uma etapa em que se acreditou que, aumentando-se insumos, como 

livros e bibliotecas, o fracasso se reduziria; o discurso foi orientado para excelência 

educacional e gerou a perspectiva mecanicista do ensino e da aprendizagem, 

segundo a qual são os insumos que produzem resultados. 

Como a questão dos insumos não respondeu ao problema do fracasso 

escolar, Casassus (2002) concebe que, embora havendo avanços nos modelos 

explicativos e nos processos estatísticos para compreensão do fracasso escolar, é 

preciso buscar outros caminhos a fim de se compreender o que ocorre nas escolas, 

especificamente quanto às interações e à ecologia dos processos em que se 

encontram professor e aluno. 
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Semelhante postura é compartilhada por Crahay (2006), que acredita valerem 

a pena as pesquisas sobre fracasso escolar que enfatizem os efeitos socioafetivos 

da repetência, pois as estatísticas são insuficientes para englobar a complexidade 

sobre o fracasso escolar. 

 É no contexto da relação professor-aluno em sala de aula que realizamos 

nosso estudo, considerando que qualidade de ensino não se centra apenas nas 

mudanças políticas e técnicas, mas que também perpassa as relações humanas e 

afetivas. Conhecer a expressão de afetividade de alunos e professores possibilita 

outro olhar para o ensino-aprendizagem e para a avaliação, sem fragmentar razão e 

cognição: a expressão emocional pode ser indicativa de não aprendizagem, o que 

aponta a indissociabilidade entre afetividade e cognição.  

Assim, é recomendável haver outras perspectivas teóricas que venham dar 

respostas condizentes com o momento em que vivemos, um momento de incertezas 

e crises generalizadas, que atingem o sistema escolar, a formação dos professores 

e a aprendizagem dos alunos (NETO, 2002). 

Uma dessas crises atinge diretamente o professor, que se angustia e não 

sabe o que fazer diante desses fracassos, e, muitas vezes, se apega a técnicas 

apresentadas em cursos a que assistem. O apego a técnicas deixa de lado a 

situação da criança que não se ajusta a elas. Isso demonstra que apenas a 

formação técnica não está ajudando professores que não têm espaço para falar dos 

problemas que enfrentam na sala de aula (BALENILA, 1995). Há, portanto, uma 

desconsideração dos aspectos subjetivos dos seres humanos como seres afetivos.  

Outro aspecto negativo da formação técnica é a consequência que acarreta 

aos alunos, que geralmente enfrentam a escola sem motivação. Por isso, Cranston 

(1998) mostra que é preciso ir além da competência técnica e buscar outras formas 

para aumentar a qualidade na relação professor-aluno e ensino-aprendizagem. 

A formação dos professores com ênfase na racionalidade técnica deixou de 

lado o aspecto afetivo, ao não se referir à subjetividade, à interioridade do ser 

humano. Nesse sentido, Tardif (2002) enfatiza a não dicotomia entre pessoa - 

professor, pois o professor é antes de tudo um ser humano que atua sobre objetos 

humanos que são os alunos, seres individualizados e socializados, ao mesmo 

tempo. Isso confere ao ato de ensinar não somente o aspecto cognitivo, mas, 

simultaneamente, aspectos afetivos, sociais e interpessoais. 
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O fator interpessoal se apresenta como a vertente mais atual na tentativa de 

redução das desigualdades educacionais e de mudanças de paradigma. Isso 

porque a escola não é somente o espaço físico, mas o espaço de pessoas que 

interagem para produzir aprendizagem. São, portanto, as interações dos sujeitos, o 

ponto mais importante na escola. 

 Resultados recentes sobre as desigualdades educacionais apontam que o 

processo mais importante são os que ocorrem em sala de aula. O clima emocional 

foi o que teve uma forte incidência nos resultados de provas de linguagem (92,07%), 

seguido da percepção dos professores, que consideram mais importante sua 

metodologia do que o apoio da família (CASASSUS, 2002). 

Assim, estudar o problema na ótica dos atores que vivenciam situações de 

fracasso se torna relevante ao considerarmos as expressões de afetividade que 

ocorrem no processo ensino-aprendizagem. Além disso, ouvi-los possibilita a 

compreensão do potencial para aprendizagem e outra visão dos processos de 

ensino, aprendizagem e avaliação e, consequentemente, do fracasso escolar 

apresentado por estatísticas. 

A qualidade do ensino não pode ser medida tão somente por estatísticas, 

mas pelo que os atores do processo sentem e pensam; isso porque na escola as 

relações afetivas se evidenciam, pois a construção de conhecimento se passa 

necessariamente através de uma interação entre pessoas. 

 Registramos algumas dessas estatísticas em diferentes instâncias para 

apontar que apenas índices quantitativos podem expressar uma seletividade via 

avaliação da qual as crianças são as mais prejudicadas.   

Levantamentos relativos ao desempenho de crianças no nível básico sobre 

linguagem são demonstrados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, pelo SAEB 

(Sistema de Avaliação do Ensino Básico) e pelo PISA (Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos). No ano de 2005, foi apresentado, nas escolas municipais de 

João Pessoa, nas primeiras séries, um índice de 35% de reprovação. 

O SAEB, de 2004, aponta que 49,8% das crianças da 1ª série obtiveram 

resultados considerados críticos em Linguagem. Esse é um dado que leva a vários 

questionamentos do que está ocorrendo, principalmente quando foram implantados 

ciclos de aprendizagem. São indicadores preocupantes. É preciso avaliar e 

questionar quais fatores no ensino da Linguagem são responsáveis por esses 
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percentuais, o que significam esses indicadores para a criança, para o professor, e 

quais os critérios a partir dos quais esses dados representam fracasso. 

O PISA passou a pesquisar processos de letramento, os contextos de 

aprendizagem da criança, investigando as dimensões emocionais dessa 

problemática com a preocupação de não apenas verificar o nível cognitivo (INEP, 

2006). Tal dimensão foi historicamente ignorada e só recentemente começou a 

aparecer em vários estudos comparativos. 

Resultados do PISA em leitura no ano de 2006,  aponta que o Brasil ocupou 

o 49º lugar entre 56 países (BLANCO, 2008). Em relação a 2003, houve melhora 

nos indicadores em Matemática e piorou os índices em leitura no Brasil e no México 

(BOLETIM OEI, 2007). Pesquisadores desses países, que estudam as dificuldades 

no aprendizado da leitura e da escrita, passaram a se interessar por comparações 

entre o Brasil e o México com o intuito de examinar as várias dimensões 

relacionadas a essa questão.  

Como o PISA contempla resultados de leitura com jovens, saber o que 

ocorre com crianças nos instiga a realizar este estudo. 

 Consideramos, ainda, algumas políticas empregadas no Brasil e no México 

para redução do fracasso escolar. Atualmente, no Brasil, há o Fluxo de Correção, 

Classes de aceleração e a progressão continuada.  

Esposito, Davis e Nunes (2000) apontam que há o lado positivo dessas 

políticas, como uma minimização da idade/série, mas que persiste o problema, 

ainda não atacado na raiz, isto é, nas séries inicias. Afirmam que na fase inicial de 

escolarização esses projetos não ajudam as crianças.  

Outro projeto, implantado em diversas prefeituras brasileiras, foi o Se Liga. O 

projeto foi implantado pelo Instituto Airton Senna com 50% dos recursos do instituto 

e 50% dos empresários com o objetivo de melhorar a educação brasileira, pois, 

segundo Senna (2008), 30 milhões de crianças apresentam defasagem idade/série, 

o que resulta na repetência de 10 milhões de crianças.    

Na opinião de Castro (2008), o setor privado pode contribuir com a escola 

pública desde que não fique apenas, oferecendo aos alunos música, teatro e 

dança; é importante não se afastar da meta educacional. Atualmente, o ensino 

fundamental passou de 8 para 9 anos. 

Na Paraíba, o projeto Se Liga foi implantado em 2004, e, segundo Codes e 

Azevedo (2008), no ensino básico, a média em leitura foi de 3,4, considerada baixa 
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em relação à média estipulada pelo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica). Percebemos que o problema continua apesar de alguns resultados 

considerados positivos. 

  O sistema educacional mexicano como forma de combate ao fracasso, 

instituiu o USAER, em 1997- Unidade de apoio às escolas regulares. Funciona 

duas vezes por semana quando o aluno com “problemas” é levado a uma sala para 

reforço. Existe o ENLACE (Sistema de Avaliação Nacional) para se saber as 

competências das crianças em Espanhol e Matemática. Desse exame, participam 

apenas crianças a partir da 3ª série, o que, para nós, encobre a real situação de 

leitura para as crianças que estão nas séries iniciais. É um meio de tentar, com 

dados estatísticos, mostrar que crianças estão aprendendo. Há um Relatório anual 

que é entregue aos pais para mostrar em quais pontos as crianças precisam 

melhorar. Os resultados em leitura em 2006 foram baixos na maior parte das 

escolas (ORNELAS, 2006). 

 Como a leitura é um indicador de sucesso ou fracasso escolar, que 

está atrelado à ascensão escolar e social, nos deteremos nesse aspecto para 

compreender como se entrelaçam dimensões cognitivas e afetivas desse processo.  

O posicionamento de Charlot (2000) respalda nossa escolha pela questão da 

leitura no sentido de estudar o fracasso escolar em relação a um objeto mais 

específico. Seu interesse é compreendê-lo melhor, e não se deter apenas em 

estatísticas. Na sua concepção, há histórias de fracasso em relação a um saber 

específico, saberes que se desenvolvem nas relações que a criança mantém com o 

mundo, atribuindo significados próprios. Esses significados podem ser não apenas 

cognitivos, mas também afetivos.  

 Os questionamentos sobre o porquê de se enfocar apenas o aspecto 

cognitivo nos processos educacionais encontram em Sastre e Moreno (2002) 

algumas respostas pertinentes: o ensino tenta desenvolver aspectos que para a 

sociedade são mais importantes, como o mundo profissional ou o acervo cultural da 

humanidade. Além disso, e, para nós, principalmente por isso, não há vantagens em 

se dedicar tempo a problemas afetivos, pois há exigências acadêmicas a serem 

cumpridas. 

Baseado nesses estudos e dados, nosso estudo vislumbra a compreensão 

simultânea de aspectos afetivos e cognitivos numa situação acadêmica, numa 

concepção integral do ser humano, sem menosprezar os fatores externos como a 
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política educacional, currículos estabelecidos e formas de avaliação. Adotamos o 

referencial teórico de Henry Wallon por conceber a criança com dimensões afetivas, 

cognitivas e motoras de forma indissociável ao longo de seu processo evolutivo. Em 

todas as etapas de desenvolvimento, as emoções se fazem presentes de modos 

diferenciados como forma de sobrevivência, de comunicação, como processo de 

imitação, de inteligência e como formação da pessoa total.  

Diante dessas considerações, o ponto medular deste trabalho é investigar a 

afetividade de crianças em situação de fracasso e de seus professores, buscando 

compreender como uma situação de fracasso repercute nos atores envolvidos no 

processo de aprendizagem de leitura, em dois contextos culturais. 

Buscar contextos diferentes possibilita uma visão mais ampla do fenômeno a 

ser estudado, para compreensão de seres concretos, que apresentam significados 

diferenciados de seu mundo e de sua cultura, pois a afetividade se dá numa relação 

e num determinado contexto social e histórico. Além disso, investigações em outro 

país permitem clarear nossas experiências e nos levam a pensar nos aspectos 

diversos que afetam os sistemas educativos que, pela complexidade do mundo 

atual, requerem novas formas de se elaborar conhecimentos (CIAVATTA, 1999). No 

campo da pesquisa, uma dessas formas é buscar compreender a reciprocidade das 

inter-relações e a pluralidade de significados que as pessoas têm de si, de suas 

experiências e sentimentos. 

Assim, nosso estudo enfatiza as questões afetivas, culturais e cognitivas 

entre professores e alunos, porque não acreditamos em reducionismos, pois 

afetividade é aprendida nas relações sociais e culturais. Além disso, se a 

compreensão de um problema complexo como o fracasso for pensada de forma 

unidirecional, as propostas de ação também o serão. Daí buscarmos suporte em 

diversas áreas do conhecimento, a exemplo da Psicologia Sócio-cultural, da 

Pedagogia, da Neurologia e da Sociologia.  

A relevância do estudo assim proposto é pensar numa educação não  

fragmentada, mas atenta ao aspecto humano, sem modismos e sem querer criar 

uma divisão entre o técnico e o humano, de forma não disjuntiva, mas subsidiar 

práticas de professores e ajudá-los a não excluir crianças do sistema escolar, 

propondo outra forma de ver o ensino e a avaliação, contribuindo com outro 

paradigma educacional. 
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Tornam-se urgentes, portanto, práticas que rompam com valores tão somente 

tecnicistas e desumanos, que não consideram o ser humano em sua complexidade: 

o ato de aprender é um ato humano que contempla o homem na sua totalidade. Ao 

se prescindir de uma visão contextualizada e complexa, como a cisão entre afeto e 

pensamento, há um reducionismo nesse processo (MORIN, 2002).  

Acreditamos que uma educação não fragmentada, que só vise ao cognitivo, 

pode dar algumas pistas e remeter a outro tipo de educação. Fomos educados na 

fragmentação porque ela dá idéia de segurança, e segurança, por sua vez, permite 

o controle: é necessário viver e fazer a não dicotomia entre sujeito e objeto, entre 

mente e corpo, pois “não é meu corpo que faz a minha mente perceber a realidade, 

e não é minha mente que escraviza o meu corpo, mas minha mente e meu corpo se 

unificam na compreensão da realidade. Isso é não fragmentação, isso é educar” 

(RIBEIRO, 1999, p. l38). 

É nesse tipo de educação que se vislumbra a unicidade e a complexidade do 

ser humano, segundo a concepção de Morin (2002), as quais comportam instâncias 

antagônicas como razão e emoção, numa relação instável.  

Essas considerações são importantes para refletirmos sobre os 

reducionismos como Lyra (2004) adverte: uma irracionalidade que predispõe ao 

racionalismo, ao totalitarismo histórico ou, dentro do sistema educacional, ao 

metodologismo, tecnicismo, pedagogismo e politicismo. 

São considerações como essas que encontram eco no pensamento 

complexo apontado por (VARELA 2001; MORIN, 2002; CAPRA, 2000), entre tantos 

outros; uma perspectiva que resgata a afetividade, para melhor se compreender o 

ser humano, dentro de uma complexidade a que esses elementos remetem. Ou 

seja, um inter-relacionamento das emoções com a cognição. 

De forma mais especificamente voltada para o desenvolvimento infantil, a 

teoria de Wallon (1934/1971) sobre a afetividade se inscreve nessa inter-relação ao 

explicar a passagem da afetividade de processos orgânicos ao psíquico. 

 

São essas considerações que direcionam nossos objetivos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Admitindo-se que a vivência de fracasso escolar repercute afetivamente no 

modo de a criança e seus professores conceberem e lidarem com situações 

específicas de aprendizagem, a presente pesquisa tem como objetivo investigar 

expressões de afetividade de crianças em situação de fracasso e de seus professores 

em dois contextos culturais diferentes.  

 

 

2.2  Objetivos Específicos  

 

 

 Indicar emoções e sentimentos revelados nas discussões e encenações dos 

alunos. 

 Indicar emoções e sentimentos revelados nas discussões dos professores.  

 Apreender a concepção e atribuição de alunos e de professores sobre o 

fracasso escolar. 

 Identificar práticas e estratégias didáticas que professores dizem seguir. 

 Identificar processos avaliativos que professores dizem utilizar. 

 Observar tipos de ajuda que crianças dizem receber nas tarefas escolares. 

 Explorar os saberes das crianças quanto ao o processo de aprendizagem de 

leitura. 

 Verificar semelhanças e diferenças nas duas amostras que representam 

contextos culturais diferentes. 

Com o delineamento dos objetivos, faz-se necessária uma revisão do que se 

constitui a afetividade, tema que iremos discorrer a seguir. 
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3  AFETIVIDADE: graal de emoções e de sentimentos 

  

É contrário à natureza fragmentar a criança. 
O gosto que a criança adquire pelas coisas 
pode ser medido pelo desejo e pela 
capacidade que tem de transformar as 
coisas. 

Henry Wallon 
 
 
 

As referências históricas sobre a afetividade e a dicotomia entre razão e 

emoção remontam a alguns filósofos como Aristóteles, Platão e Kant, que 

influenciaram nossa cultura e nosso sistema escolar. 

Aristóteles reiterava que os sentimentos residem no coração e que o cérebro 

precisa esfriar o coração; para Platão, a troca das paixões e dos prazeres pelo 

pensamento era essencial, enquanto Kant, no livro Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes, advertiu sobre a impossibilidade do encontro entre razão e felicidade, 

considerando as paixões como enfermidade da alma. Sendo assim, a razão podia 

levar à verdade, e as paixões, vistas como emoção, podiam levar a erros, 

demonstrando a supremacia da razão sobre a emoção (MOSQUERA E STOBAUS, 

2006). 

Do mundo clássico, Cícero considerou que as paixões se afastavam da razão. 

Essa concepção influenciou Pinel e Esquirol em pensar que a patologia era sentir, 

pois afetava aquele que sentia. Assim, buscou-se eliminar as emoções para 

tratamento das pessoas (KUPFER, 2005). 

Esse pensamento dualista que via o homem como corpo/mente, 

matéria/espírito, afeto/cognição, pressupunha que a razão deveria dominar a emoção, 

o que impediu, durante séculos, a compreensão da totalidade do ser humano. 

Transcrita por poetas, questionada por filósofos, a afetividade humana sofreu 

mutações e foi relegada durante muito tempo aos estudos da Psicologia.  

 Historicamente, nas pesquisas em Psicologia, afeto e cognição foram tratados 

de modo excludente devido ao valor cognitivo dado à racionalidade para solucionar 

os problemas da vida humana. Assim, o afeto, por lançar um olhar particular, na 

transitoriedade, diversidade e indeterminação, aos acontecimentos humanos, 

distanciou-se dos critérios iluministas e, posteriormente, dos critérios positivistas, que 
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eram considerados sérios para o campo de investigação (RODRIGUES, SOUZA e 

OLIVEIRA, 2006). 

 Nesse contexto, a Psicologia não fugiu à regra quando o comportamento 

humano foi considerado sujeito a princípios universais, e a dicotomia razão e afeto 

surge em alguns estudos. Fechener, na obra Elemente der Psycgophisik, de 1860, 

declarou se interessar pela ciência exata das relações funcionais entre razão e 

emoção. Porém, ao mesmo tempo, afirmou que, para fazer ciência, era preciso medir 

separadamente esses dois aspectos. Essa cisão foi mantida até o início do século XX 

embasada pelas teorias empiristas e inatistas: os empiristas enfatizaram a razão, e os 

inatistas, a emoção (VASCONCELOS, 2004).  

Entre as teorias que insistem nessa dicotomia, Ledoux (2005) aponta, por 

exemplo, as ciências cognitivas. Apesar da contribuição para se compreender o 

processo de informações, as ciências cognitivas ressuscitaram o conceito grego de 

mente como sendo razão e lógica. 

Em meados do século XX, o movimento “novo olhar” sustentava que as  

emoções podem ser ativadas sem a participação da consciência e podem influenciar 

o modo de pensar e agir dos indivíduos em situações sociais. São achados que 

apontam que cor da pele e dos cabelos, por exemplo, são suficientes para ativar 

estereótipos. É um tipo de avaliação que ocorre na primeira reação a uma pessoa, o 

que significa que o acesso aos estilos de impressão é consciente, mas o significado 

deles permanece implícito. Isso permitiu a conclusão de que as emoções são funções 

biológicas (LEDOUX, 2005). 

Sem a preocupação do que era biológico ou não, foi a cultura náhuatl dos 

astecas no México que conferiu importância especial ao coração. Para essa cultura, o 

ser humano era definido como “dono de um rosto e de um coração”. É, portanto, o 

rosto que identifica e distingue o ser humano de outro ser humano. É no rosto que se 

estampa se acolhemos, se desconfiamos ou se excluímos os outros. Por sua vez, o 

coração define o modo de ser e o caráter da pessoa, o princípio vital donde provêm 

suas ações. A educação dos astecas colocava o coração em tudo o que faziam. Ou 

seja, contemplavam o pathos e não o logos (BOFF, 2000). 

 Percebemos que, nas citações acima, prevalece ora o cognitivo ora o 

essencialmente afetivo que se colocam como instâncias mais importantes para o ser 

humano.  
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 Atualmente, a indissociabilidade entre afeto e cognição é observada em vários 

estudos, remetendo a uma nova concepção de ser humano, buscando eliminar o 

hiato que separa essas duas dimensões. 

Nesses estudos, Ortiz (2008) considera que a formação da afetividade se 

desenvolve tanto por fatores internos como por fatores externos, e relaciona razão e 

afeto considerando-os funções de um todo estruturado. 

Essa estruturação compreende o corpo, tal como é apontado por Varela, 

Thompson e Roseh (2001, p.281): “a cognição não pode ser encontrada 

separadamente da corporalidade: organismo e ambiente embrulham-se um com o 

outro e desembrulham-se um do outro na circularidade fundamental que constitui a 

própria vida”. Assim, não se relega a experiência vivida.  

 Adorno (1998) considera que experiência é desreificação que as escolas não 

admitem e insistem num ensino calcado no medo e na repressão. Para ele, esse tipo 

de ensino são artimanhas da razão enquanto órgão de adaptação humana, porque a 

razão tem fracassado em construir o sujeito. 

Por outro lado, a Fenomenologia, a Psicologia Humanista e a Neurologia 

possibilitaram uma leitura monística das dimensões afetivas e cognitivas (LEITE e 

FALCIN, 2006). 

 Os estudos da Neurologia mostram que pacientes com lesão cerebral na área 

do raciocínio apresentam também uma redução da atividade emocional, concluindo 

que há uma interação entre razão e emoção e entre emoção e pensamento 

(ARANTES, 2001). 

Outros estudos, como os de Ledoux (2005), procuraram identificar alguma 

forma de comunicação entre hipotálamo e córtex cerebral permitindo que as 

qualidades afetivas das experiências exercessem sua influência sobre os sistemas de 

controle comportamental e autônomo na produção de reações emocionais. Tal 

integração aponta o cérebro emocional e o cérebro intelectual com funcionamento 

semelhante, mas com uso de códigos diferentes. Sugeriu ainda que o sistema límbico 

tivesse uma participação nas funções emocionais primitivas, mas não nos processos 

de abstração superiores. Conclui que não pode haver um único sistema emocional no 

cérebro, mas vários. 

 Portanto, a interligação crescente da amígdala e do córtex pode alcançar o 

equilíbrio que resolva o embate entre pensamento e emoção, havendo, não uma 
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dominância dos centros emocionais pelas cognições corticais, mas por uma 

integração mais harmoniosa entre emoção e razão. 

Esses resultados mostram que a afetividade pode ser vista sob diferentes 

perspectivas, tais como a filosófica, a psicológica, biológica, pedagógica e 

neurológica. 

Do latim affectus, o termo afetividade encontra na palavra paixão um sentido 

que inicialmente significou sofrimento, dor, e foram sendo transformados em medo, 

cólera, amor, vergonha e calma. Atualmente, a afetividade é considerada importante 

para avaliar as situações vividas. Ela prepara para as ações, tendo, assim, uma 

função adaptativa, apresentando um componente consciente (BOCK & FURTADO, 

1999). 

Os aspectos conscientes da afetividade são para Imbasciati (1991) um estado 

subjetivo, que se infere também no comportamento alheio. Por existir afetos 

experimentados e inferidos, a posição do autor é que buscar cientificamente esse 

inferido é que levou a indagar os aspectos biológicos associados aos afetos. 

Embora se apreenda que a afetividade esteja voltada para as questões 

adaptativas, ela transpõe essa concepção, como o aponta Toro (2002). Ele considera 

que a afetividade é um estado de afinidade profundo por outros seres, que originam 

sentimentos de amor, amizade e altruísmo, como também sentimentos opostos como 

ira, ciúmes, insegurança e inveja. É através da afetividade que nos identificamos com 

outras pessoas e que somos capazes de compreendê-las, amá-las, mas também de 

desprezá-las. 

A afetividade expressada pelos sentimentos reflete as relações das pessoas, e 

é essencial para as atividades no mundo. Os afetos, por exemplo, amor e ódio, se 

originam no interior da pessoa como também são produzidos a partir de estímulos 

externos (meio físico e social), aos quais se atribuem significados diferentes. Daí 

existir uma concepção não apenas subjetiva, mas relacional. 

Segundo Castillo (2005), a afetividade tem um papel importante na 

socialização; é elemento principal no desenvolvimento intelectual, psíquico e moral, 

constituindo-se um conjunto de sentimentos e emoções na existência das pessoas. 

Além das experiências subjetivas, que revelam como cada sujeito é afetado 

pelos acontecimentos da vida e pelo sentido que tem para as pessoas, considera-se 

o significado que ela retira dessa experiência conforme é colocado por Pinto (2005, 

p.13): 
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Parece mais adequado entender o afetivo como uma das 
qualidades das relações humanas e das experiências que elas 
evocam [...] são as relações sociais, com efeito, as que marcam 
as vidas humanas, conferindo ao conjunto da realidade que 
forma seu contexto (coisa, lugares), um sentido afetivo. 

 

Dessa concepção, pode-se perceber que a afetividade não é independente da 

ação do meio sociocultural, pois está inter-relacionada à qualidade das interações das 

pessoas. 

 Para Wallon (1956/1991), a afetividade é o primeiro domínio de muitas etapas 

que a criança percorre. Antecipada por manifestações orgânicas passa de 

movimentos motores para comportamentos mais complexos. A base orgânica 

revelada por seus movimentos está ligada a estados de bem-estar e desconforto: é, 

portanto, o ponto de partida do desenvolvimento infantil e que progride em etapas 

evolutivas. 

Com a influência do meio, a afetividade orgânica transforma-se em 

comportamentos expressivos, inaugurando o período emocional a partir da relação 

com a mãe ou com quem cuida da criança. A afetividade se constitui em cada estágio 

num tipo de manifestação em decorrência de necessidades diferentes. 

Os estudos sobre a afetividade encontram em Wallon (1956/1991) a 

compreensão inicial sobre as emoções. Sua teoria da afetividade é definida como 

teoria da emoção e do caráter. Na concepção de Wallon (ibidem), a afetividade é 

importante também no processo de desenvolvimento da personalidade, e, nesse 

processo, é discutido o papel das emoções em diferentes etapas que a criança 

percorre. Inicialmente, é fator de sobrevivência e se alterna no processo de imitação, 

linguagem e cognição em processos de rupturas, contradições e continuidade.  

 

3.1 As Emoções 

 

Embora usadas como termos similares, emoção e sentimento são termos 

diferenciados. As emoções são expressões afetivas acompanhadas de reações no 

organismo e que podem ser observadas na organização corporal, enquanto os 

sentimentos são mais duradouros e não vêm acompanhados por reações intensas. 

Sentimento é uma reação manifestada ante uma situação determinada, constituindo-
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se uma atitude subjetiva. Assim, afetividade engloba as emoções e os sentimentos. 

No presente trabalho, será usada essa diferenciação embora não exista, na 

Psicologia, uma posição unânime sobre tal distinção. 

Prophet e Prophet (2001) afirmam que emoção é energia em moção, isto é em 

movimento. Para Casassus (2009), emoções são energias que unem acontecimentos 

externos aos internos e que se iniciam com vibrações no corpo. 

 Filósofos e psicólogos dos séculos XVIII e XIX elaboraram concepções 

diferentes sobre a emoção. De um lado houve a interpretação intelectualista na qual 

as manifestações orgânicas ocorrem por consequência dos acontecimentos 

psíquicos. A emoção seria uma desordem mental, provocada pelo conflito entre as 

representações (FRAISSE, 1965). Por outro lado, a emoção é compreendida como 

um comportamento adaptativo. Ela dispara mecanismos de proteção do indivíduo. 

Os primeiros estudos sobre a emoção se referem a Darwin no seu livro “A 

expressão das emoções em homens e animais”, de 1872, em que ele argumenta que 

as emoções apresentavam um caráter inato. 

Nesse estudo, segundo Galvão (2001), o autor descobriu uniformidade na 

fisionomia da face humana ao estudar as emoções primárias como medo, raiva e 

tristeza, e concluiu que as emoções teriam um papel importante na sobrevivência e 

na evolução da espécie humana. A repetição desses atos por várias gerações teria 

levado a associar-se a expressão facial ao estado afetivo concomitante. 

Para a autora, a abordagem darwiniana consolida, no estudo das emoções, a 

questão da funcionalidade dos comportamentos expressivos: ao enfatizar a 

perspectiva filogenética sobre sua função da adaptação da espécie, reconhece o 

papel das expressões emocionais na ontogênese, apontando que os movimentos do 

corpo e do rosto são os primeiros meios de comunicação entre a mãe e a criança.  

Enquanto Darwin enfatizou as expressões faciais, Wallon (1963/1976) 

enfatizou os efeitos da expressividade sobre o corpo como um todo, e apontava que 

características do funcionamento do tônus muscular1 definiriam a possibilidade da 

expressividade se desenvolver na relação com o meio físico. A postura walloniana 

indica, portanto, que os gestos estabilizados e posturas corporais desempenham o 

papel de exprimir as disposições dos sujeitos. 

                                                
1
 Wallon definiu tônus como o que pode manter os músculos na forma que o movimento lhes deu. Wallon. 

Importância do movimento na vida da criança,1959. Enfance. Paris. 
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Isso significa que as emoções se diferenciam de outras manifestações de 

afetividade: elas surgem precedendo o processo de representações simbólicas e a 

consciência de si. Elas são acompanhadas de variações do tônus muscular que 

podem modificar o funcionamento neurovegetativo, a exemplo da salivação, dos 

movimentos peristálticos, da respiração; e, no sistema expressivo, tom da voz, 

qualidade dos gestos, expressão facial e postura corporal, o que lhe empresta um 

caráter modulador do comportamento. Constituem-se, assim, atividades 

proprioplásticas que esculpem o corpo (WALLON, 1963/1976). Um estado afetivo de 

raiva, por exemplo, pode envolver não apenas pensamentos e sentimentos de raiva, 

mas ser expresso na face, no corpo, em gestos e ações. As emoções envolvem, 

então, experiências e reações corporais (SCHERER; EKMAN 1984). 

 Além de ter papel adaptativo, as emoções se constituem um meio para 

expressar informações sobre valores. Assim, sentimentos de felicidade levam a um 

julgamento de maior satisfação na vida, enquanto sentimentos de desgosto levam à 

percepção de comportamentos como inadequados. Isso aponta a influência do afeto 

no julgamento, em decisões e no conhecimento de mundo (JADUE, 2002). Desse 

modo, a conduta emocional é uma resposta complexa que inclui diferentes 

componentes fisiológicos, perceptivos, expressivos, cognitivos e subjetivos 

(ALONSO, MOLINA E CARRERA, 2004). 

No âmbito da Neurologia, Chabot e Chabot (2005) não encontram uma 

definição precisa para emoção. Isso porque as teorias psicológicas sobre as emoções 

reconhecem duas categorias que se diferem a partir da independência/dependência 

das emoções ao cognitivo. Emoções de crianças e adultos são construídas por 

dimensões viscerais, estruturas inatas, mas são também aprendidas na cultura. Para 

Jadue (2002), as emoções têm um poderoso impacto no nosso conhecimento de 

mundo, e as expressões emocionais levam a uma abertura para se entender a 

experiência subjetiva. Além disso, as emoções motivam nossas ações e afetos 

quando interagimos com outras pessoas. Ao guiar nossos pensamentos e ações, as 

emoções possuem uma função reguladora que nos ajuda a adquirir os padrões de 

condutas adaptativas. Assim, as emoções mediatizam a capacidade de se adaptar e 

de se responder a várias experiências, e de se preparar o organismo para responder 

rapidamente às ameaças do mundo que podem ser reais (um animal perigoso, 

acidentes naturais), mas que também podem ser percebidas nas relações sociais 

(sentir-se desprezado, humilhado). 
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Para Wallon (1941/2007, p. 15), “As emoções são formações tônicas e 

posturais. Elas consistem numa variação do tônus, que se exprime numa sucessão 

de atitudes. É a própria interocepção das variações tônicas e posturais que 

constituem a forma mais primitiva de consciência”. São, portanto, sistemas 

expressivos que se iniciam cedo na vida da criança e são significados por ela. São 

manifestações psíquicas ligadas às suas necessidades e que se expressam como 

mal-estar ou bem-estar. 

Aos três meses, a criança sabe dirigir-se a outras pessoas do seu meio e 

particularmente à sua mãe, não somente através de gritos, mas também com 

sorrisos e outros sinais de alegria que constituem já um laço puramente afetivo entre 

elas. Porém, durante o período de imperícia pessoal, a criança não deixa de ter 

necessidades e desejos; e é através das pessoas que ela consegue satisfazê-las. 

Após o período de imperícia e indiferenciação a partir de gestos impulsivos, 

espasmos e emoções primitivas como choro e sorriso, o bebê mobiliza pessoas do 

seu entorno através do contágio afetivo. Nessa relação, os adultos interpretam as 

expressões do bebê e reagem a elas de acordo com essa interpretação. 

Para Wallon (1934/1971, p. 91), “a emoção necessita suscitar reações 

similares ou recíprocas em outrem e, inversamente, possui sobre o outro um grande 

poder de contágio”. Elas são essencialmente meio de união gregária entre os 

indivíduos e o mais poderoso meio de relação com os outros, constituindo-se um 

meio de sobrevivência da criança como, por exemplo, a obtenção de cuidados. É 

difícil permanecer indiferente às suas manifestações bem como é difícil não se 

associar a esse contágio através de arrebatamentos do mesmo sentido, 

complementares ou antagônicos. 

 Wallon (ibidem) acredita que o caráter contagioso da emoção foi 

decisivo na evolução do homem, e que seus indícios são identificados nas 

populações primitivas através das danças e jogos. Nessas circunstâncias, todos 

realizam simultaneamente os mesmos ritmos, os mesmos gestos e as mesmas 

atitudes, uniformizando os efeitos da emoção que é provocar identidade de reações 

e comunhão de sensibilidade entre todos. 

Apesar das divergências, questionando-se se a emoção é ou não 

desorganizadora do comportamento, há um consenso de que ela é identificada com 

a ação no mundo exterior. 
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À medida que as emoções constituem a forma diferençada 
que é impressa ao fator afetivo, pelas atitudes específicas 
correspondentes a cada uma delas, são elas que introduzem 
os motivos de consciência na conduta do indivíduo. 
Efetivamente suas manifestações são essencialmente 
expressivas (WALLON, 1938/1986, p. 145). 

Desse modo, na psicogênese, o surgimento das emoções precede a 

representação assim como a consciência de si, constituindo-se uma condição para 

ela. 

Entre a pessoa e o meio social, vão se constituindo significados: movimentos 

posturais que antes eram difusos vão se explicitando em emoções diferenciadas. 

Além do caráter expressivo das emoções, Wallon (1956/1991) leva em conta sua 

dimensão subjetiva, ligada aos estados afetivos, vivida pelo sujeito que experimenta 

determinadas emoções e que a diferencia de modificações simplesmente viscerais. 

[...] não há uma preponderância do desenvolvimento psíquico 
sobre o desenvolvimento biológico, mas uma ação recíproca. 
A partir de uma determinada idade – a idade em que se faz 
capaz de relações de ordem afetiva com o seu meio [...] a 
criança normal tem necessidade de ser objeto de 
manifestações afetivas para que seu desenvolvimento 
biológico seja perfeitamente normal (WALLON, 1956/1991, p. 
123). 

A influência do ambiente e da cultura no desenvolvimento tem uma dinâmica 

própria que age como lei constante. Os fatores orgânicos são responsáveis pela 

sequência fixa entre os estágios de desenvolvimento, embora não sejam totalmente 

fixos - as circunstâncias sociais interferem nesse processo (WALLON,1963/1976). 

Em todas as etapas de desenvolvimento, os aspectos afetivos e cognitivos 

estão entrelaçados, e a conquista de uma dimensão é utilizada em outra, isto é, a 

afetividade é utilizada no plano cognitivo e vive-versa já que, segundo Wallon 

(1963/1976), não existe um estado não-emocional, pois afetividade é um 

componente da ação. 

 

3.1.1 Emoções e expressões faciais 

 

As expressões de emoção foram estudadas a partir da face. As pesquisas 

sobre expressão facial encontram a raiva, o desgosto, a felicidade e o medo como 
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sendo universais (ECKMAN & OSTER,1976). Existem correntes que as consideram 

inatas, derivadas de respostas biologicamente adaptativas. 

Há evidências de que há uma programação genética e também uma 

aprendizagem cultural, embora não haja uma posição definitiva sobre o tema. 

Expressar emoções varia segundo o contexto e as chamadas regras de exibição, 

isto é, as normas que regulam o controle do rosto e da expressão cultural; há ainda, 

diferenças individuais (ADES,1993). 

 Para Russel et al. (2003), sorrisos, gargalhadas, franzidos de testa, soluços, 

que ocorrem nas rápidas mudanças na fisionomia e no tom de voz, são aspectos 

essenciais nas interações humanas. As expressões faciais são consideradas 

indícios de emoções e/ou sinais que interferem na interação humana porque são 

móveis e assumem várias nuances. Desempenham um papel na comunicação e 

levam, muitas vezes, a se conhecer o estado emocional subjacente da pessoa. A 

expressão facial pode ser um sinal que regula o modo como nos relacionamos com 

o outro. Entre essas expressões, encontra-se o sorriso, que foi considerado um 

estado interno de alegria ou divertimento, ou uma reação ao outro, tal como uma 

estratégia de cordialidade na interação com as pessoas (JADUE, 2002). 

 Aponta-se que o levantamento de sobrancelhas permite ver melhor e faz 

parte do quadro facial que indica surpresa – a pergunta que se faz é “o que é isso”? 

Ocorre também em manifestações de afeto, como no agradecimento, no 

consentimento e no incentivo, ou significando concordância. As expressões em seu 

conjunto servem de referência a respeito das características do ambiente físico ou 

social, e são usadas como sinal de que uma situação é segura, ou não. Essa função 

de referência foi estudada com crianças pequenas: elas se valem da expressão 

facial ou corporal da mãe para regular sua ação. Através da face, as crianças obtêm 

informação sobre como lidar com eventos sociais ou ambientais. Perceber 

expressões emocionais depende do contexto ambiental; assim, a expressão facial 

pode ser sinal que regula como nos relacionamos com os outros (ADES, 1993). Um 

piscar do olho, por exemplo, pode significar um interesse no outro, ou uma 

cumplicidade na situação. 

 Para Russell et al. (2003), a expressão emocional altera o curso da interação 

social e influencia o grau de cooperação, dominação e submissão dessa interação.  

Ekman e Oster (1976) afirmam que há expressões universais para medo, 

raiva, desgosto, felicidade e surpresa. Nesse estudo, enfatizaram a similaridade da 
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expressão facial entre as culturas e outros movimentos corporais, como, por 

exemplo, os emblemas. Emblemas são movimentos dotados de significado verbal, 

específicos, tais como balançar a cabeça, para significar sim ou não, ou elevar os 

ombros indicando não saber a resposta.  

Zazzo (1978) comenta que a emoção, segundo Wallon, une o orgânico ao 

psíquico, e este à vida social pelas condições fisiológicas, de representação, e de 

linguagem. Nessa passagem, a noção de movimento é fundamental. Daí a 

importância do corpo e dos movimentos para a expressão da emoção. 

 

3.1.2 Emoções, corpo e movimento  

 

Segundo Wallon (1941/2007, p. 35), a função postural se relaciona 

simultaneamente com o movimento e com o psiquismo: “[ela] une aquilo que põe o 

organismo em forma, seja para determinada forma de movimento, para 

determinada reação afetiva, para percepção do objeto, ou para a apropriação da 

mente à representação simbólica”.   

A expressão do ato motor, além de propiciar o equilíbrio e a estabilidade ao 

corpo e aos gestos, na cognição, serve de apoio à percepção e reflexão mental. O 

gesto é traduzido como postura corporal que exprime as disposições afetivas do 

sujeito a partir das variações tônico-posturais. Tais variações atuam como 

produtoras de estados emocionais: entre movimento e emoção, a relação é de 

reciprocidade (WALLON, 1956/1991). 

Por conseguinte, quando há alterações na postura corporal, infere-se que há 

variações nos estados internos, e estes podem também ser provocados por 

aquelas, decorrendo daí uma das características da emoção, que é a labilidade. A 

mudança de sentido do fluxo tônico ajuda a explicar as inversões na tonalidade 

emocional, isto é, os componentes tônicos posturais influenciam o fato de uma 

reação emocional se prolongar independente da causa inicial, pois é alimentada 

pelos seus próprios efeitos (WALLON, 1956/1991). 

Segundo Wallon (ibidem), tono e tipo de comportamentos afetivos estão 

interligados. Na tristeza, o pulso fica fraco e a respiração irregular e ofegante não 

são sinais de inércia, mas de hipertonia. Ao mesmo tempo em que há diminuição 

das suas reações motoras ou mentais, existe acúmulo de tono inaproveitável.  
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 Na alegria, a atividade postural e a atividade de relação, o circuito permanece 

aberto de forma que as reações recíprocas são instantâneas e livres. A alegria é 

caracterizada pela manutenção de um equilíbrio exato entre as flutuações posturais 

e a atividade de relação. 

 Na cólera, reúnem-se maneiras de ação diferentes entre si quer do lado 

visceral, quer do lado motor; excitações de diversas origens culminam na cólera, e o 

incômodo sentido na presença de outras pessoas se transforma em exasperação. 

 A cólera, por ser uma espécie de animismo mais ou menos primitivo, 

transforma-se em furor contra os objetos. Esse animismo faz parte da emoção na 

medida em que deixa de ser um conjunto de reações puramente orgânicas para se 

tornar um modo de comportamento. Assim, faz parte da natureza da emoção reagir 

diante das coisas como se fossem pessoas e reconhecer intenções em todo 

encontro fortuito de circunstâncias. A cólera pode se desenvolver em duas direções 

opostas, a centrípeta e a projetiva. Na centrípeta, se volta contra o próprio indivíduo, 

e na projetiva se volta para o meio e pode exercer uma ação de intimidação num 

ambiente (Ibidem). 

 O medo, que tem como ponto de partida a sensibilidade orgânica se liga a 

toda perturbação sobrevinda do domínio das atitudes, apresenta diversos graus e 

formas. A forma mais rude ultrapassa os recursos motores ou conceituais e torna 

impossível qualquer comportamento. Pode também traduzir o conflito entre duas 

atitudes inconciliáveis e o estado de incerteza penosa que disso resulta (ibidem).   O 

medo se converte em apreensão e desenvolve a hipertonia. Resulta de 

circunstâncias imprevistas que desnorteiam nossa expectativa e nossas atitudes. 

Caracteriza-se pela desarrumação das posturas corporais e produz um bloqueio de 

atitudes. Na surpresa, o medo pode desencadear automatismos úteis tais como fuga 

súbita e rápida,mas as manifestações da consciência de medo são abolidas.  

Uma função que tem afinidade com o medo é a timidez. A timidez se acha em 

relação imediata com reações de prestância (proximidade do outro) que respondem 

às disposições reflexas e que despertam a presença do outro, fontes de riscos ou 

eventualidades frente ao que é necessário reagir. 

 Todas as emoções como cólera, medo, timidez ou alegria podem, portanto, 

ser reduzidas ao modo de formar-se e conservar-se o tônus muscular (WALLON, 

1956/1991). Essas considerações apontam a importância do corpo como locus da 

emoção.  



 37 

 

3.1.3 Emoções, inteligência e interação   

 

Na teoria walloniana, afetividade e inteligência são inseparáveis na evolução 

psíquica da criança. Para Wallon (1956/1991), a inteligência tem a função de 

observar o mundo exterior para descobrir, explicar e transformar os seres e as 

coisas. Tal conhecimento do mundo decorre da transmutação do real em mental, 

isto é, da capacidade de representação do mundo concreto. 

O movimento está no percurso da constituição da representação: “os gestos 

precedem a palavra depois vem acompanhado dela para fundir-se em maior e ou 

menor medida a ela” (WALLON, 1941/2007, p. 157).  

Sendo a vida emocional a condição primeira das relações inter-individuais, 

Galvão (2003) mostra que também ela está na origem da vida representativa, isto é, 

da vida intelectual. 

A linguagem é um processo da criança para se chegar à realização dos seus 

desejos e está misturada à sensibilidade do sujeito que fala (WALLON, 1963/ 

1976). É pela afetividade, operando dialeticamente com a cognição, que a criança 

mergulha no meio social e constrói sua história, sua identidade e conhecimentos. 

Daí considerarmos o papel da emoção na interação e na aprendizagem. 

A interação social para Galvão (2001) é condição indispensável para a 

aprendizagem e para o desenvolvimento. A importância da interação é apontada 

nos estudos de Wallon (1934/1971,1963/1976) que reconhece as emoções como 

primeiro indício de sociabilidade humana. O adulto responde ao bebê segundo o 

modo como interpreta as suas disposições internas, que são reveladas pelo seu 

movimento tônico. Nessa interação, vão se constituir significados para os 

movimentos posturais que se tornam, portanto, expressões de emoções para o 

outro e são cada vez mais definidas e mais diferenciadas. 

O contágio emocional resulta numa atmosfera de participação afetiva, que 

leva as pessoas a estados semelhantes e propicia um curso de interação que flui 

com facilidade. Com o fortalecimento da linguagem e dos processos simbólicos, os 

recursos expressivos emocionais deixam de ser predominantes e atingem estados 

de progressiva diferenciação do eu, embora se saiba que essa diferenciação nunca 

é total, pois “o outro é um parceiro permanente do eu na vida psíquica” (WALLON, 

1963/1976, p. 156). 
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 Na idade escolar, as relações da criança passam a ser diferentes com as 

pessoas, e sua inteligência se modifica: antes, global e sincrética, agora ela pode 

distinguir causas, relações, classificações, etc. Há novas relações com amigos; a 

criança pode pertencer a diferentes grupos, modificá-los ou se agregar. Disso 

resulta uma equivalência reconhecida pelo sujeito entre ele e os outros e evidencia 

a diversidade de suas personalidades: uns querem controlar, outros se deixam 

dominar. Assim, os colegas são a continuação de tendências para oposição e para 

seu desenvolvimento. Portanto, a vida intelectual, pressupõe a vida social. 

Desse modo, a premissa de que o ser humano se constrói nas interações 

sociais e em confronto com o outro evidencia, segundo Galvão (2001), 

consequências importantes para a escola onde os sujeitos estão em formação e 

envolvidos em processos de aprendizagem.  

É na ação que vivemos os papéis sociais quando assumimos uma forma de 

funcionamento numa situação específica e num determinado momento. Assim, 

damos uma resposta ao ambiente onde estão incluídos aspectos internos (cognição, 

história pessoal, vínculos e afetividade) e aspectos externos (contexto, cultura e 

momento). Dessa forma, somos atores e desempenhamos papéis diretamente 

ligados ao “eu”.  

Todos esses aspectos podem ser observados numa sala de aula, onde 

crianças e professores têm um objetivo comum (aprendizagem). É nessa relação que 

os processos de afetividade e cognição podem ser inferidos, dentro de um contexto 

cultural específico. 

Carvalho (1998, p. 3), ao refletir sobre a questão da interação social, atenta 

para o fato de que a essência das interações é a influência ou regulação recíproca 

entre as pessoas: “a ação de cada um é diferente pelo fato de se dar com o outro, do 

que seria isoladamente [...] não se explica pelo que cada um é (ou faz), mas por seus 

efeitos recíprocos”. 

No âmbito escolar, as interações são importantes meios de efetivação de 

aprendizagens. Situações interacionais não-sincrônicas, entretanto, podem trazer 

consequências danosas ao processo ensino-aprendizagem: por não compreender 

com sutileza o sistema expressivo das emoções infantis, muitos professores 

concebem a criança como desinteressada e assim provocam seu afastamento, na 

medida em que passam a não investir em suas relações com ela. 
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É Wallon (1941/2007) que esclarece a questão do interesse, concebendo-o 

como uma ação de ordem afetiva que responde tanto pela característica da 

atividade como por sua orientação. O interesse implica a existência do esforço, 

considerado essencial para a atenção, mas que em excesso, pode bloquear o 

aparelho motor e o mental. 

Mesmo sem a intenção de fazê-la, a escola agrava, muitas vezes, a tensão 

das crianças a partir de práticas pedagógicas: é preciso minimizar a situação de 

circuito perverso e não rotular crianças como “hiperativas” ou desinteressadas. 

Para se atenuar tal situação, Palacios (1987) afirma que basta que se apresente 

uma situação favorável, com calma e afeto, pois, a repressão sistemática jamais 

pode obter resultados positivos. Conhecer a natureza das emoções é uma condição 

necessária para se possibilitar não somente suas expressões, mas também reduzir 

injustiças que se cometem com crianças, alegando-se determinados tipos de 

comportamento e, ainda, emitindo-se juízos avaliativos (comportamentais e de 

aprendizagem a partir desses juízos). 

O agir do indivíduo transforma o ambiente em ambiente percebido, pensado 

e sentido, isto é, numa construção que vai sendo compartilhada e negociada com 

outros indivíduos. Vale salientar que esta ação não é exclusivamente cognitiva e 

racional, mas também afetiva e emocional. O indivíduo constrói significados 

pessoais, que, na dinâmica dos outros atores, constituirão a cultura (SIMÃO, 2002). 

Assim, a relação professor-aluno se apresenta como um dos componentes 

essenciais no processo de ensino-aprendizagem e, segundo Almeida (2004), a 

qualidade das relações humanas, os estímulos cognitivos e afetivos terão uma 

parcela de importância no psiquismo que constituirá o sujeito. É no ambiente social e 

com o produto do seu trabalho, historicamente acumulado na cultura, que o homem 

constrói sua própria individualidade. Desse modo, a escola desempenha um papel 

fundamental no desenvolvimento socioafetivo da criança. Na escola, o indivíduo se 

faz presente como pessoa completa, isto é, sujeito do conhecimento e do afeto. 

Nesse sentido, a escola não pode negligenciar o espaço da emoção em suas 

atividades.  

Os estudos de Ekman e Oster (1976) apontaram que a expressão facial ajuda 

a se compreender alguns aspectos da interação social: crianças aprendem mais com 

um professor que demonstra emoções positivas (alegria, gentileza) do que, com 
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aquele que demonstra preocupação ou irritação, indicando assim a influência dos 

aspectos emocionais na interação professor-aluno. 

Por ser a sala de aula um ambiente onde as emoções se expressam e onde, 

como em qualquer outro meio social, existem diferenças, conflitos e situações 

variadas que provocam diferentes formas emocionais, uma questão crucial se 

coloca: expressar ou reprimir emoções? O quanto expressar, o quanto reprimir, onde 

e como? Essas questões se relacionam com a auto-regulação e com os 

disparadores. 

Chabot e Chabot (2005) relacionam emoções a seus disparadores, isto é, 

àquilo que provoca a emoção e os comportamentos que dela resultam nas 

interações sociais. Estes disparadores podem ser internos ou externos. Assim, a 

sensação de medo é provocada quando uma ameaça se anuncia e provoca o 

comportamento de fuga.  

Emoções secundárias estão relacionadas a várias situações do nosso 

cotidiano. São as chamadas emoções sociais, como a culpa, a vergonha, o ciúme, a 

timidez ou a humilhação. São emoções frutos de aprendizagem social. A raiva, 

embora vista como emoção primária, pode estar orientada a um objetivo, e leva a 

comportamento de ataque para eliminar a fonte da frustração. A tristeza é associada 

a uma perda e provoca o comportamento de retraimento. A surpresa é provocada 

por uma situação inesperada da qual sucede uma busca de orientação, colocando o 

organismo em estado de alerta. A aversão ou o desgosto conduzem à rejeição, 

enquanto o menosprezo é provocado por algo repulsivo e produz um 

comportamento de condescendência.  

Diferentemente das emoções primárias, que têm curta duração, as emoções 

secundárias, ou de segundo plano, apresentam um caráter ondulatório e duram mais 

tempo. São emoções de “pano de fundo”. Elas comportam elementos da expressão 

não verbal, sutis, como por exemplo, a postura corporal, grau de mobilidade dos 

membros em relação ao tronco, a animação do rosto, a luz nos olhos, ou inflexões 

da voz; essas emoções comprometem mais a aprendizagem do que as emoções 

primárias. 

Existem regras de demonstração das emoções, pessoais ou culturais; as 

primeiras podem sobrepujar as segundas. Regras de demonstração são partes da 

socialização da pessoa que se tornam arraigadas à semelhança das expressões 

emocionais básicas, que ocorrem automaticamente, isto é, sem a participação 
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consciente. Por exemplo, o medo pode se transformar em raiva, ou em aversão, ou 

em alívio diante de um evento emocional. O modo como as interações ocorrem ao 

longo da vida, inclusive nas escolas, certamente influenciam as expressões das 

emoções. 

 

3.1.4  Emoções, ensino e aprendizagem 

 

Hargreaves (2004) aponta a importância da emoção como um campo de 

pesquisa para entendimento da natureza, condições e consequência para o ensino, 

aprendizagem e liderança nas escolas, dado que o ensino é uma prática emocional 

e que são expressas nas interações professor-aluno. 

Várias pesquisas (RIBEIRO, JUTRAS & LOUIS, 2005) confirmam a 

importância da dimensão afetiva para a aprendizagem dos alunos em sala de aula, 

embora, na formação de professores e nos currículos, as relações afetivas 

permaneçam em segundo plano. Apesar do avanço das concepções sobre 

afetividade, ainda estamos mais voltados para o cognitivo dentro das escolas, como 

apontam Moreno e Sastre (1999). Eles comentam, de modo crítico, que a função 

intelectual não foi feita para conhecimentos específicos e que não vem 

predeterminada para o êxito nas matérias curriculares. Ao contrário, a inteligência é 

uma função aberta ao conhecimento, inclusive daquilo que parece impossível em 

determinado momento histórico. 

No entanto, parece que a escola insiste em valorizar o aspecto cognitivo, 

vendo o aluno como sujeito apenas por atitudes racionais e inteligentes. “As coisas do 

coração” não levam ao conhecimento e podem provocar atitudes irracionais. Parece 

ser essa, uma das preocupações de se colocar o cognitivo como sendo o “melhor 

caminho” para não se deixar levar pelas emoções. 

Torna-se assim, algo assustador que, não havendo “controle”, se busca 

padronizar para se colocar num patamar “adequado”. Por apresentar um caráter 

anárquico e imprevisível, a emoção, na maioria das vezes, não é enfrentada pela 

reflexão pedagógica, segundo Taille (1992), sendo, portanto, mais fácil tentar contê-la 

ou padronizá-la. Assim, a escola padroniza comportamentos e escolhe aqueles que 

são “aceitáveis”, mas sem permitir expressões emocionais; em algumas, exige-se da 

criança permanecer parada, robotizada, e calada, prestando atenção ao que se 

ensina para dessa forma “aprender”. 
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Pautada na concepção de aprendizagem que nos traz Chabot (2005), 

compreendemos que, quando se realiza uma tarefa, não se podem suprimir da 

aprendizagem as emoções.  

Nessa linha de pensamento, Pinto (2005) considera que muitas das 

dificuldades de aprender se devem ao não investimento do professor no 

pensamento do aluno. O modo como o professor ensina está influenciando o aluno 

em pensar ou não, em despertar na criança o desejo de aprender ou não. Na 

situação escolar, o professor é fonte de prazer ou de sofrimento do aluno e o aluno 

pode ser também fonte de prazer ou sofrimento para o professor. Ao não ser 

reconhecido pelos alunos, sua fonte de prazer pode residir apenas nas respostas 

que o aluno dá às atividades escolares. 

A partir dessas respostas, Marchand (1994) discutiu as relações entre 

professores e alunos, e denominou essas relações de pares educativos. Esses 

pares dão origem a interações afetivas segundo cada tipo de interação: nesse 

estudo, o autor encontrou que reações sentimentais do professor variam segundo 

os êxitos escolares dos alunos e seu comportamento. Esse resultado evidencia, 

mais uma vez, o papel da afetividade nas interações sociais e no processo de 

desenvolvimento cognitivo. 

Pesquisas recentes (LEITE e TASSONI, 2005) tentam delimitar o papel da 

afetividade nessas interações, contribuindo para a discussão da relevância da 

dimensão afetiva na construção do sujeito e na construção do conhecimento. Além 

disso, apontam que o afeto é indispensável na atividade de ensinar, e que as 

relações entre ensino e aprendizagem são movidas pelo desejo e pela paixão, e 

que, portanto, é possível identificar e prever condições afetivas que facilitem a 

aprendizagem. 

Ribeiro e cols. (2005) em suas pesquisas mostram que uma vida afetiva na 

escola aumenta o interesse do aluno, melhora a aprendizagem intelectual e reduz 

as taxas de fracasso escolar. Diante dessas considerações, é preciso um fazer 

educacional que considere as emoções, e reveja os tipos de interações presentes 

nas escolas, dentro de um projeto maior, como a concepção de educação e da 

criança. 

Nesse processo transformador, Policarpo (2004) considera que é preciso 

uma educação que permita visualizar em toda diferença, uma igualdade 

fundamental e dignidade, integridade e direitos. Na interdependência entre seres 
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humanos, encontra-se a dimensão do conhecimento. Uma interdependência que 

envolva emoções e sentimentos. Uma educação que promova o ser humano 

independente da cultura em que está imerso. 

 

3.1.5 Emoções e cultura 

 

Interação, aprendizagem e cultura se articulam. A interação promove, além 

da cooperação e relações interpessoais, assimilação de produções culturais, 

historicamente acumuladas, por meio da linguagem, das representações e das 

manifestações culturais. Linguagem e pensamento exercem maior controle sobre 

as manifestações emocionais. A internalização do controle emocional é direcionada 

pela cultura (GALVÃO, 2003). 

Para Wallon (1941/2007), o processo da emoção não pode ser explicado sem  

se levar em conta não só as condições biológicas, mas também aquelas que 

interessam e orientam a atividade total, o comportamento, as relações da pessoa com 

seu grupo, como ocorre nas sociedades humanas. 

O cuidado em realçar e cultivar as manifestações afetivas é maior à medida 
que se trate de sociedades onde o estado ainda rudimentar da técnica exija 
dos indivíduos mais união dos esforços físicos [...] à ação das relações 
afetivas [...] submetendo todos aos mesmos gestos, aos mesmos ritmos e 
os faça participar dos mesmos arrebatamentos afetivos [...] dessa maneira 
prossegue o desenvolvimento a diversificação dos recursos oferecidos pela 
mímica para dar a todos conforme as circunstâncias as mesmas atitudes e, 
portanto, as mesmas reações (WALLON,1934/1971, p. 321). 
 

 Disso resulta, segundo o autor, a incompreensão de uma cultura para outra 

pelas diversas formas de expressão. Pensando sobre essa afirmação e trazendo-a 

para o contexto escolar, podemos prever intolerâncias dentro das escolas: por não 

saber lidar com várias formas de expressão, a escola, muitas vezes, padroniza 

comportamentos como forma de controlar as emoções, esquecendo que as 

potencialidades psicológicas se articulam com o contexto sociocultural. 

O processo psicológico, segundo a Psicologia cultural, é constituído de 

processos que são mediados culturalmente, desenvolvidos historicamente e 

especificados por meio de atividades práticas. O ser humano não é considerado 

determinado pela cultura como se ele fosse um ser passivo: os indivíduos de dada 

cultura envolvem-se ativamente na interpretação do significado da experiência, 

criando coletivamente contribuições individuais. Os significados culturais são 
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negociados na interação e são essenciais para o entendimento do funcionamento 

psicológico, sendo considerada, também, a subjetividade (LEME, 2003). 

A concepção de cultura é de um conhecimento de mundo assimilado por meio 

de negociações com os outros para adquirir modos satisfatórios de ação em dados 

contextos. Assim, os indivíduos são concebidos como participantes ativos em 

mundos constituídos culturalmente, incluindo sua participação, para o 

desenvolvimento de suas capacidades; isso abre espaço para as diferenças 

individuais. A cultura provê um sistema simbólico para interpretação e organização 

da experiência, conferindo significado à vida (LEME, 2003).  

Nesse sentido, a afetividade implica uma relação entre natureza e cultura, 

vistas como complementares e interdependentes, e que influenciam o 

funcionamento psicológico do ser humano. Assim, o homem é um ser cultural porque 

evoluiu biologicamente para se constituir na cultura o que, por sua vez, favoreceu a 

evolução da cultura. A vida em grupo possibilitou várias adaptações biológicas no 

funcionamento cognitivo, desde a discriminação dos indivíduos pertencentes ao seu 

grupo, até as características de relacionamento interpessoal, como expectativas e 

crenças. 

Desse modo, a vivência em grupo, desde nossos ancestrais, demandou 

habilidades cognitivas mais complexas que se refletiram em comportamento mais 

ajustados aos pares. Enquanto a cultura, ao mesmo tempo em que favorece a 

sobrevivência, aumenta a dependência de seus membros, mais ajustados ao social 

pela maior sofisticação psicológica. 

Para Bruner (1986, p. 12), a distinção conceitual entre afetividade e cognição 

delimitou o funcionamento psicológico: “razão ou cognição, assim como emoção, 

afeto ou paixão são abstrações formuladas para contrastar estados mentais 

construídos na interação com o mundo”. Nessa interação, vão sendo construídos os 

conhecimentos. Isso leva a se atribuir, para cada experiência, em cada cultura, 

valores diferentes, isto é, lógicos ou afetivos. 

As relações de interdependência de cognição e afetividade, no funcionamento 

psicológico, bem como sua constituição cultural são explicadas pelas pesquisas 

sobre avaliação da emoção: mudanças de estado como prazer/ desgosto, 

incerteza/certeza, controle/descontrole do evento desencadeador das normas 
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culturais são temas estudados na área da experiência psicológica da emoção. Elas 

não serão discutidas aqui porque fogem ao escopo de nossa tese. 

As situações sociais não são psicologicamente neutras: elas promovem 

certas experiências subjetivas e tendências psicológicas associadas. Cognição e 

afetividade, quando concebidas como constituição cultural, são aspectos 

indissociáveis do funcionamento psicológico, pois é a cultura que estabelece que 

estados mentais sejam afetivos ou cognitivos, em que situações sociais são 

desencadeadas e de que forma devem se manifestar. Portanto, a experiência 

subjetiva é promovida pela forma particular em que a sua ação é definida e 

relacionada ao ambiente: o que é experienciado pode resultar em parte do potencial 

das situações sociais de cada cultura, assim como as tendências psicológicas 

subsequentes. Tal processo se refere também aos sentimentos.  

 

3.2  Os Sentimentos 

 

Os sentimentos, diferentemente das emoções, apresentam um caráter mais 

duradouro. São instrumentos de que dispõe o sujeito para relação “emocional e 

afetiva”, tanto com pessoas, animais e coisas, quanto consigo mesmo, isto é, com 

seus pensamentos e desejos (CASTILLO, 2005). São, portanto, estados do 

organismo que exprimem a experiência cognitiva emocional que o objeto ou a 

situação provocam. As pessoas nem sempre sentem seus afetos.   

Nesse sentido, algumas culturas retiram das pessoas o direito de aprender a 

sentir, restando, nem sequer, o aprendizado para pensar, e sim, imitar e massificar.  

Para fugir da situação massacrante, o autor pondera que somente se experimenta 

afeto no próprio ser, o que significa que precisamos recuperar a consciência do 

próprio corpo. Sentir é, pois, uma experiência visceral, porque as palavras não 

traduzem exatamente os sentimentos. 

Os sentimentos podem ser vivenciais ou psicológicos, como a tristeza; 

morais, como a culpa; cognitivo, como sentir que uma equação está incompleta; e 

intuitivo, como sentir que algo anda mal. O sentimento de culpa moral, geralmente 

se esvai, com algumas justificativas cognitivas, o que, para muitas sociedades é 

suficiente. 
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A percepção de alegria ou tristeza se dá de forma conjunta de todos os 

estados corporais que o sujeito experimenta e dos pensamentos que se associam a 

tais estados corporais (SASTRE & MORENO, 2002, p. 27). A experimentação 

desses estados corporais não deixa o cérebro indiferente: quando se experimenta o 

estado desagradável, o raciocínio é ineficiente, e, ao contrário, quando se 

experimenta estado positivo, a velocidade do cérebro aumenta (CHABOT e 

CHABOT, 2005). Os sentimentos têm raízes psicológicas, são mais subjetivos e sua 

ação é mais duradoura quando comparados com as emoções. 

Para Wallon (1956/1991, p. 128), o sentimento surge quando a criança 

dispõe da capacidade de representação: “o progresso das representações mentais 

dará sustentação ao surgimento dos sentimentos”. Isso aponta, mais uma vez, a 

interdependência das dimensões afetivas e cognitivas para aprender. 

Essa interdependência será exposta a partir de alguns aspectos históricos, 

políticos e emocionais que embasaram o chamado fracasso escolar.  A inter-relação 

se coloca entre fracasso e os processos avaliativos, concepção de criança, 

processos da emoção e interação e a política emocional que, de maneira geral, 

parece subjacente à escola.   
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4 FRACASSO ESCOLAR: de como se tornou “fracasso” ou como atinge 

camadas populares: perspectivas históricas, políticas e emocionais 

 

 

Do rio que tudo arrasta 
Se diz que é violento 
Ninguém diz violentas 
As margens que o cerceiam 

Bertold Brecht 
 

 

Alguns conceitos originados na Grécia antiga, referentes ao tipo de ensino, 

são importantes para a compreensão do fracasso escolar. Um desses conceitos se 

reporta à questão do que é a virtude (aretê). O domínio das famílias aristocráticas, 

senhoras de terras, criou um padrão de educação que afirmavam ser o homem 

ideal o guerreiro belo e bom. Belo a partir do corpo exercitado pela ginástica e bom 

a partir de um espírito corajoso. Inicialmente, a aretê designava noções de 

excelência de tudo que é útil a alguém, tendo, portanto, um caráter pragmático.  

Com a instalação da democracia, o poder vai sendo retirado dos aristocratas, 

e o ideal de educação muda. A democracia grega afirma a igualdade de todos os 

homens adultos perante a lei e o direito de participarem diretamente do governo 

das cidades. A aretê passa a ser considerada uma conquista resultado do esforço e 

do trabalho do homem (JAEGER, 2001). 

Esses dois aspectos, do pragmatismo e do esforço, atravessaram séculos 

como nos mostra Patto (1993) quando descreve alguns aspectos do fracasso 

escolar.  Nos séculos XIX e XX, a história sobre o fracasso escolar é concebida 

através do pensamento vigente na Europa e na América do Norte e que influenciou 

nossa visão sobre o tema. 

As Revoluções Francesa e Inglesa foram os acontecimentos históricos que 

transformaram as formas de organização social. A passagem do modo feudal para 

o modo de produção capitalista fez surgir uma nova classe dominante – a 

burguesia, e uma dominada – o proletariado. Foram os burgueses que se tornaram 

portadores dos trabalhadores pobres, do sonho humano de um mundo igualitário, 

fraterno e livre, sonho que se concretizaria na sociedade capitalista liberal. Isso não 
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ocorreu, pois a sociedade burguesa atingiu o apogeu e segregou mais ainda o 

trabalhador.  

A visão de mundo da burguesia foi marcada pela crença no progresso do 

conhecimento humano, na racionalidade, na riqueza e no controle sobre a 

natureza. Essa ideologia encontrou entusiasmo naqueles mais beneficiados por 

esse sistema, o self made man, racional e ativo que representava o cidadão ideal. 

A crença de que ser bem sucedido por mérito pessoal - já que não o era por 

nascimento - confirmava a concepção de que o sucesso dependia do indivíduo. A 

Declaração do Homem e do Cidadão de 1789, que representava as exigências 

burguesas, deixa clara a existência de distinções sociais, tem a propriedade 

privada, preconiza a igualdade entre os homens frente à lei colocando a chance de 

começo no mesmo ponto de largada, mas não de chegada. 

Nesse contexto de idéias, é possível compreender uma política educacional 

que se inicia no século XIX. Decorre dela duas vertentes: a crença no poder da 

razão e da ciência e o projeto liberal de mundo onde a igualdade viesse substituir 

as desigualdades. Essa condição seria possível pela instrução pública universal e 

obrigatória em cuja escola se fundiriam as diferenças de credo, de raça, de classes 

e de origem (PATTO, 1993). 

A inexistência de uma política educacional nesse período deve-se à pequena 

demanda de qualificação de mão-de-obra e às pressões inexpressivas das classes 

populares por escolarização. A escola não era necessária à qualificação das 

classes populares para o trabalho, na medida em que a máquina ainda não era o 

principal instrumento de produção. Além disso, as instituições religiosas 

justificavam as desigualdades existentes. 

É somente nos países capitalistas liberais que a escola é colocada como 

instrumento de ascensão pelas classes médias.  Mesmo nos países que contavam 

com o sistema público de ensino, voltado para as crianças da burguesia, a 

educação primária era negligenciada e se limitava a ensinar a ler, contar e 

obediência moral. 

 Com a Primeira Guerra mundial, a crença no poder da escola foi abalada, 

pois desmentiu que a escola tinha poder de transformar a humanidade: a posse do 

alfabeto, da ciência não livrou o homem da tirania, da exploração nem da 

desigualdade. Isso foi um golpe para os liberais, que os levou a investigar sobre a 

escola tradicional, tentando uma pedagogia que desenvolvesse o homem 
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espiritualmente. A escola nova se coloca como uma escola para a paz e para a 

democracia, numa crítica à escola tradicional. 

Wallon (1956/1991) propôs uma escola em que houvesse a interação de 

adultos e crianças de forma afetiva e democrática, pois, via uma relação injusta 

entre sociedade e sistema educacional. 

Para Pato (1993), os pedagogos liberais se baseavam no humanismo 

ingênuo, embora bem intencionado, pois acreditavam que poderiam tornar a 

sociedade igualitária, isto é, uma sociedade na qual os lugares sociais seriam 

ocupados com base no mérito pessoal.  

O projeto social de que o saber e o poder estão ao alcance de todos passa a 

considerar a escola como um instrumento de unificação a ser desejada pela classe 

trabalhadora quando percebe a desigualdade na nova ordem social. A 

escolarização torna-se, assim, uma das formas de luta individual e coletiva. As 

pressões populares atribuem à Educação um papel importante na conquista da 

igualdade. 

Na visão de Patto (1993), nas sociedades liberais, as desigualdades sociais 

foram transformadas em desigualdades raciais, pessoais e culturais: o racismo foi 

uma forma de justificar as diferenças entre classes sociais. A adesão ao 

anticlerialismo e ao cientificismo permitiu que estereótipos e preconceitos raciais 

adquirissem status de conhecimentos neutros, objetivos e verdadeiros. Com isso, 

passou-se a interpretações científicas e a providência divina foi substituída pela 

Fisiologia para explicar as diferenças raciais e individuais. 

A publicação da Origem das Espécies de Darwin, em 1859, não abala as 

ideias dominantes sobre as diferenças entre grupos humanos: ao contrário, 

transforma-se pelos intelectuais burgueses na formulação do darwinismo social. A 

transposição de suas ideias para o universo social – onde se daria uma suposta 

seleção dos mais aptos num mundo igualitário - resulta numa biologização 

mistificadora da vida em sociedade e que justificava as explorações e a opressão 

pelas classes dominantes. 

É nesse contexto que a Sociologia, a Psicologia e a Antropologia se 

oficializam concordantes com a visão do mundo dominante. 

A Sociologia científica, a partir de Comte, concebe a sociedade como um 

organismo que deve funcionar de modo integrado, no qual diferentes órgãos (ou 

classes) precisam funcionar harmoniosamente. 
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A Psicologia gerada nos laboratórios, influenciada pela teoria da evolução 

natural, busca descobrir os mais aptos e colabora com a crença na chegada de 

uma organização social baseada na justiça. Com o estudo da Psicologia diferencial, 

inaugura-se a preocupação com as diferenças individuais e seus determinantes, a 

detecção científica dos normais e anormais (PATTO, 1993). 

No entanto, o aumento da demanda por escola trouxe dois problemas: a 

necessidade de explicar as diferenças de rendimento escolar e justificar o acesso 

desigual dessa clientela, sem ferir o princípio essencial da ideologia liberal. Então 

foi preciso explicar as dificuldades de aprendizagem que algumas crianças 

apresentavam. A medicina foi o suporte para tal explicação. Os estudos da 

Neurologia e Neuropsiquiatria eram desenvolvidos em laboratórios e anexos a 

hospícios. Quando foram surgindo casos de não aprendizagem, criaram pavilhões 

especiais paras os “idiotas” que eram confundidos com os loucos. Com isso, a 

passagem da categoria de anormalidade se transpôs dos hospitais para as escolas. 

Tornaram-se os anormais escolares e as causas de fracasso passaram a ser 

pesquisadas através de alguma anormalidade orgânica. 

 Psicólogos tentavam medir as aptidões pessoais independentes das 

influências ambientais, entre elas a de natureza socioeconômica. A preocupação 

não era a estrutura social, mas a reversão de disfunções de que essa estrutura 

social apresentava (Ibidem, p. 35). Tal condição possibilitou a criação de testes 

psicológicos e as classes especiais. Os testes psicológicos têm um peso nas 

decisões dos educadores sobre o destino escolar das crianças que na Europa e na 

América conseguiam ter acesso à escola. 

Contudo, uma mudança sobre o conceito de doença das crianças que não 

aprendiam veio se incorporar nos meios científicos a partir de algumas concepções 

psicanalíticas: considerar o ambiente de desenvolvimento da personalidade e a 

importância da dimensão afetiva na determinação do comportamento traz uma 

alteração terminológica: de anormal, a criança passa a ser considerada como 

criança problema, e as causas do seu fracasso provêm de questões físicas, 

emocionais e de personalidade. 

 Essa mudança de concepção traz uma preocupação com a higiene mental 

escolar tanto para crianças como para professores. Para crianças, a prevenção é a 

tônica de estudos e aplicações; para professores, a influência dos aspectos 

emocionais sobre as crianças. 
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Com isso, a prática de submeter as crianças que não aprendiam a um 

diagnóstico emocional se transformou numa rotina quantificadora. Nos Estados 

Unidos, as clínicas de atendimento às crianças se tornam, segundo Patto (1993), 

fábricas de rótulos, nos quais os destinatários são crianças pobres, embora o peso 

atribuído à hereditariedade tenha se reduzido. 

Diante da constatação que apontava negros e os filhos de trabalhadores 

pobres como detentores dos resultados mais baixos nos testes psicológicos, a 

explicação deixa de ser racial para se tornar cultural. Esse movimento ajuda, 

portanto, a instalar a escola seletiva, embora com propósito democrático, e 

colaborou para justificar o aceso desigual das classes sociais aos bens culturais ao 

restringir a explicação das dificuldades escolares, enfatizada nas disfunções 

psicológicas. Mesmo sendo um passo a substituição de raça por cultura, a autora 

aponta uma armadilha ideológica nessas mudanças. 

Essa explicação atingiu o ápice nos anos 70 com a elaboração da teoria da 

carência cultural. A difusão dessa teoria foi decisiva com a publicação do livro Who 

shall be educated? de Loyd Warner, em 1944, que propôs a expressão igualdade 

de oportunidades para restabelecer a crença na democracia americana. A luta por 

ascensão social fora frustrada e os comportamentos “anti-sociais” haviam 

aumentado na década de trinta e quarenta. A ideia de igualdade de oportunidades 

viria restabelecer essa ordem, apontando as possibilidades reais de ascensão, 

numa sociedade democrática, que são, por definição, desiguais, e que, portanto 

são impossíveis, porque as pessoas são desiguais. O que deveria ser garantido 

seria a justiça social.  

Essas ideias não foram suficientes, pois, segundo Patto (1993), os 

movimentos reivindicatórios das minorias raciais norteamericanas se acirram e não 

aceitam a desigualdade: as pesquisas mostram alta correlação positiva entre nível 

de escolaridade e classe social, o que força a percepção de que a igualdade de 

oportunidades é uma falácia. A resposta política é dada a essa população através 

da teoria da carência cultural. Essa teoria advoga que os valores, crenças e normas 

das classes dominantes sejam considerados mais adequados e que a classe 

dominada deveria segui-los. Nessa visão, parte-se do pressuposto, de que as 

crianças pobres já são menos aptas a aprender. Por não aprender são reprovadas. 

Os níveis de reprovação, evasão e desemprego nas camadas populares 

fazem cair a crença no ideário liberal, e a contradição social traz à tona 
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insatisfações desse grupo diante da dificuldade de afirmar que a escola por si só 

traz a garantia de oportunidades. Essa proposta de carência cultural aponta, assim, 

que o problema não se encontra nas relações e processos sociais nem também na 

escola, mas na criança pobre e sua família. 

A condição socioeconômica foi um fator considerado por Perrenoud (2001) 

quando afirma que o fracasso escolar é produzido socialmente, e que é uma idéia 

moderna, que vem do século XX, pois, antes desse período, era natural que 

somente uma minoria tivesse acesso à escola e à cultura: a condição de classe 

social decidia o destino mais que as aquisições intelectuais. As crianças eram 

destinadas a trabalhar no campo ou nas fábricas (PERRENOUD, 2004). Assim, 

parecia “normal” que a escola agrupasse crianças “nascidas para estudar” e outras 

“nascidas para o trabalho”.  

Outras formas de produção do fracasso escolar, segundo Perrenoud (1999), 

ocorrem dentro da escola através de currículos, tipo de ajuda dada às crianças e 

por meio da avaliação. 

Os currículos são elitistas e exigem muito da criança, se distanciam dos 

saberes populares, e a escola e os professores aumentam a exigência de 

aprendizagem de forma arbitrária. 

O tipo de ajuda se mostra um indicativo dessa produção na medida em que 

há indiferença pelas diferenças: a partir do momento que se padronizam atividades 

e avaliações. 

De modo geral, o fracasso escolar, enquanto problema político no sentido da 

organização da sociedade, de direitos e deveres e um problema social, apresenta 

duas raízes: a preocupação de classes dirigentes de sustentar a democracia e o 

desenvolvimento industrial, formando eleitores e trabalhadores e as aspirações de 

justiça social das forças de esquerda. 

        Atualmente, desde que se considera a educação como um investimento, o 

fracasso escolar tornou-se um problema da sociedade. As reformas escolares, 

pretendendo “democratizar o ensino” com mais vagas nas escolas, escamotea esse 

fracasso quando, no ensino fundamental, alunos continuam sem saber ler nem 

escrever, modificando-se as figuras de desigualdade. Contudo, a relação entre 

sucesso escolar e origem social ainda é forte (PERRENOUD, 2004).  

Outro ponto importante sobre o acesso das crianças na escola é pautado por 

Brandão (2009): indicadores de acesso desviam a atenção dos baixos padrões de 



 53 

escolaridade para a camada popular e perpetua baixa autoestima das crianças e  

seus familiares, reedita preconceitos e favorece propostas de privatização 

educacional. 

Esse acesso em termos estatísticos remete a ideia de inclusão, já que um 

dos principais motivos de exclusão foi o ingresso na escola. No entanto, segundo 

Patto (1993) há uma exclusão por inclusão que se apresenta como as 

multirepetências, agressões diversas, ao bel-prazer do educador, que reprovam por 

indisciplina e encaminhamentos às classes fracas ou de aceleração. A exclusão 

ocorre no ensino fundamental, pois as crianças que são colocadas nessas salas 

são consideradas incapazes. Diante das reprovações, houve várias tentativas de 

inclusão com ênfase na permanência na escola, mas também no desenvolvimento 

da promoção de sucesso escolar. A criação de ciclos serviu para tal fim. Com isso, 

pretendeu-se retirar reprovações. Nessa condição, “deixa espaço amplo à 

opressão, ao arbítrio e a transformação de direitos em favores” (PATTO, 2000, p. 

192). 

Dessa forma, para autora, houve mutações no cativeiro, isto é, as pessoas 

continuam aprisionadas num sistema social que substituiu práticas de “eliminação 

brutal” por práticas de exclusão brandas.  

Concordante com tal postura, Freitas (2002, p. 25) aponta formas das 

falácias do neoliberalismo e da globalização, como sendo aparentemente de 

inclusão, através de normas criadas fora e dentro da escola. Embora o acesso à 

escola já não seja um impedimento para a camada popular, acesso e qualidade de 

educação estão imbricados, pois “a real qualidade da escola fica limitada pela 

qualidade de vida”. A ideia de reduzir custos econômicos, sociais e políticos “retira” 

a exclusão objetiva (repetência e evasão), sem alterar a seletividade da escola; cria 

espaço para a exclusão subjetiva, que é aquela que ocorre entre ciclos. Esse tipo 

de exclusão o autor denomina de exclusão internalizada, pois o aluno permanece 

na escola mesmo sem aprender, quando antes era eliminado. Nessa situação, 

ganha-se controle sobre os custos econômicos através de Programas de Correção 

de Fluxo e Classes de Aceleração. 

O que está em jogo, portanto, não é apenas o lado humano da eliminação da 

reprovação ou da evasão, mas seu lado econômico.  “Esta é a visão de qualidade 

que as políticas são colocadas a exemplo do SAEB, ENEM, que monitora os 

resultados das escolas de forma quantitativa e comparativa, cria competição e 
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reduz gastos” (FREITAS, 2002, p. 5). Essa visão economicista de qualidade faz 

com que não se coloque a escola de tempo integral, e apenas cria programas 

compensatórios. 

Para Brandão (2009), as escolas de tempo integral falharam pela 

supervalorização do caráter preventivo da marginalização, o que fez com que a 

escola perdesse seu foco específico. Também a correção de fluxo escolar falhou 

porque levou os alunos ao final do ensino fundamental sem o domínio da leitura.   

 Esse cenário, segundo Ferreiro (2004) remete a uma crítica em relação a 

políticas para alfabetização, tanto no Brasil como no México, quando opina que falta 

muito para que se tenha consciência da gravidade da situação para restabelecer a 

indignação da concepção freireana e para desmistificar as falácias oficiais. Admite 

que é preciso falar do fracasso como uma visão mecanicista da alfabetização, e não 

do fracasso das crianças. 

Esses pressupostos teóricos, seguindo o modelo americano, foram 

transpostos para América Latina a exemplo do Brasil e do México. No Brasil, a 

passagem de uma sociedade agrária oligárquica para uma sociedade urbana 

capitalista, a questão educacional é recorrente. No contexto de insatisfações, 

inconformismos dos setores urbanos, durante os anos 20, criam-se condições 

políticas, para ampliação dos direitos sociais da cidadania. De um lado coloca-se 

uma “política de massa” que tem objetivo duplo: satisfazer as reivindicações das 

populações urbanas, e promover as condições sociais favoráveis a um projeto 

industrial capitalista. Nessa condição, a educação se apresenta como requisito para 

o desenvolvimento nacional, significando desenvolvimento econômico (FREITAG, 

1978). 

No entanto, o êxodo das populações rurais para a cidade, gerada pela crise 

do modelo agro-exportador, cria uma massa à procura de escolarização. Mas a 

oferta de vagas é inferior à procura pela escola. Houve uma reforma educacional 

que visava ao atendimento das necessidades das camadas mais pobres, mas sem 

a participação popular; a escola primária é integrada à secundária e esta ao ensino 

superior. A formação dos professores se volta para a escola secundária, e são 

criadas as escolas técnicas e vocacionais, ambas para a qualificação de jovens 

para a indústria, o que oficializa a distinção entre trabalho intelectual e braçal. 
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Apesar das medidas supostamente democratizantes, o número de 

analfabetos era gritante. A política educacional aparenta uma abertura às classes 

mais baixas, até então praticamente excluídas das escolas.  

A diversificação da produção exige mão de obra mais qualificada do que a 

produção cafeeira, e nessa conjuntura, o ensino oficial é substituído pelo ensino 

pago e confessional. 

Na época do desenvolvimento industrial, o projeto inicial das Leis de 

Diretrizes propõe a extensão da rede primária e secundária gratuita e a 

equivalência de todos os cursos de nível médio como via de acesso à universidade. 

Nesse período, há uma forte interferência norte-americana na política educacional 

brasileira através de acordos e programas de cooperação cultural, aparentemente 

voltada ao aperfeiçoamento da compreensão e solidariedade entre Estados Unidos 

e países da América Latina. 

Apesar dos protestos, o projeto foi aprovado, materializado na campanha de 

defesa da escola pública. Para Freitag (1978, p. 63), a aprovação da LDB, apesar 

de vislumbrar novas tendências de internacionalização do mercado interno, cumpre 

o papel de ser seletiva, “[..] institucionalizando as desigualdades e contribuindo 

para a reprodução da estrutura de classes e das relações de trabalho, e disseminar 

a crença na inexistência desta desigualdade, pois aparentemente todos têm direitos 

iguais”.  

Além disso, o setor privado infiltrou-se, oferecendo cursos de baixo nível e 

geralmente noturnos, acalentando a motivação de pobres a “subirem na vida” pela 

via escolar, sem oferecer ensino que possibilitasse mão-de-obra qualificada. 

Com a industrialização, as multinacionais requerem a ampliação do 

consumo. Há uma reordenação das formas de controle social e político. As escolas 

são visadas para esse controle. 

A partir de 1964, tenta-se um planejamento da política educacional para que 

o ensino escolar se integre à ideologia desenvolvimentista; a reforma educacional 

da lei 5.692 vem transformar a estrutura do sistema educacional, introduzindo a 

profissionalização precoce sob argumento de que a escola tradicional, 

intelectualista e humanista, não atendia às exigências geradas pelo modelo 

econômico acelerado. A educação passa a desempenhar o papel de reprodutora de 

força de trabalho e, com isso, muda-se o conceito de educação no Brasil. Se antes 

era tida como produto de luxo, “agora precisa ser consumida por todos para que se 
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torne um capital que devidamente investido, produzirá lucro social e individual” 

(FREITAG, 1978, p. 71).  

O Estado brasileiro, que se torna mediador do processo de 

internacionalização do mercado interno, passa a investir em educação, assumindo 

parte dos gastos da qualificação do trabalhador em benefício de empresas privadas 

nacionais e multinacionais. A socialização desses gastos vista como investimento, 

promove o desenvolvimento, entendido como fenômeno nacional em benefício de 

todos. As reformas educacionais colocadas no país como as de Lourenço Filho ou 

de Anísio Teixeira dentre outros, colocam a escola como instituição responsável 

pelas mudanças sociais democratizantes. Apesar dessas reformas, as 

oportunidades educacionais para setores da população de baixa renda continuaram 

pequenas. Mesmo assim, acreditava-se nos pressupostos da escola nova.  

Nesse cenário, segundo Patto (1993), a educação brasileira foi pensada sob 

tutela de preconceitos e estereótipos sociais, cientificamente validados, e que 

também interferiram nos rumos da pesquisa. 

As características das classes baixas, a partir das pesquisas americanas, 

como imediatismo e viver sem regras, foram tomadas acriticamente por 

pesquisadores brasileiros, colocando as crianças de classe baixa como rebeldes 

carentes de afeto, sujas e doentes: o preparo pedagógico colocado foi para um 

aluno “limpo”, “sadio” e “inteligente”. Com isso, se supõe a priori que os alunos 

pobres não têm habilidades para aprender. Tal postura naturaliza esse fracasso, aos 

olhos dos envolvidos no processo, principalmente a visão das famílias pobres como 

portadoras de defeitos morais e psíquicos, orienta a ação das educadoras. Essa 

ação é pautada na sua insatisfação como profissionais e como mulheres. Enquanto 

profissionais, resistem a intervenções nas quais pessoas investidas de autoridade 

querem lhes infligir um saber fazer a partir do pressuposto de que elas não o têm. 

Participar de cursos obrigados faz desacreditarem de antemão dos resultados, pois 

não são tratados como sujeitos pensantes. Para a autora, essa é a principal 

consequência que aponta a incompetência do professor e do aluno, e que pesquisas 

precisam reorientar essa visão (PATTO, 2004).  

Angelucci, Paparelli e Patto (2004) apontam que as pesquisas sobre o 

fracasso escolar no Brasil se iniciaram nos órgãos governamentais. São, segundo as 

autoras, teses psicologizantes. Várias temáticas surgem, mas como remediativas, 

baseadas na teoria de carência cultural. Muitos estudos se detiveram em 
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levantamentos estatísticos. Introduziram-se as pesquisas qualitativas, voltadas para 

o interior das escolas, apontando-se o fracasso escolar como fenômeno individual 

(problemas emocionais da criança que levam a falta de atenção); como um problema 

técnico (que critica as concepções medicalizantes do fracasso escolar), como 

questão institucional (que se propõe à formação de professores e ciclos de 

aprendizagem). Por fim, há grupos de pesquisas que se voltam para a dimensão 

política da escola na qual os pesquisadores incluem a fala dos participantes na vida 

escolar e de forma qualitativa. Nesse tipo de pesquisa, tenta-se superar visões 

estereotipadas sobre o tema, incluindo-se o cotidiano.  

A pesquisa no cotidiano foi iniciada através do Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados do México e se disseminou em vários países. Entretanto, no 

México, muitas pesquisas ainda são quantitativas porque o Sistema Educativo 

mexicano se encontra em transição. A transição ocorre a partir de dois projetos 

distintos: o neoliberal e o democrático.  Para o projeto democrático, o mercado não 

deve ser o único regulador, pois é a causa das desigualdades sociais: os valores 

cidadãos, a solidariedade são bases para se amortizar os efeitos perniciosos da 

desigualdade social. Embora acredite nesses valores, e que o papel da escola seja 

formar cidadãos solidários, a escola é autoritária, os livros são obsoletos, a 

formação dos professores é deficiente, e há uma baixa qualidade no ensino, o que 

gera fracasso escolar. Além disso, tenta-se dar oportunidades iguais a quem é 

diferente (ORNELAS, 2006). 

A intenção de se homogeneizar toda a prática educativa contribui para se 

desenvolver certos atributos que os alunos interiorizam, como, por exemplo, 

indisciplina, obediência e motivação. É uma prática autoritária e paradoxal, pois se 

preparam crianças para viver em democracia. Tal paradoxo se apoia no currículo 

oculto, isto é, nas atitudes e relações escolares. A passividade, repetição e respeito 

a uma hierarquia abstrata não aparecem no currículo formal. As condutas dos 

professores em relação aos alunos são mais fortes que os conteúdos para o 

comportamento dos alunos. 

A situação atual decorre das reformas educativas: do advento da República, 

em 1867, cuja política educativa se fixou na ideia de progresso e, depois que os 

alunos aprendiam a ler. A partir desse período, acentuou-se o desenvolvimento 

técnico, bem como pontualidade e disciplina. A criatividade e desenvolvimento da 

sensibilidade ficaram para escolas de artes. 
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Após a Revolução Mexicana, o Estado imbuiu-se da ideia de um país 

independente, e, na mente dos cidadãos de que pertenciam a uma pátria. A 

educação pública seria o instrumento para essa tarefa. Para acabar com a luta de 

classes, implantou-se a pedagogia do amor para acentuar a harmonia social – 

faziam-se chamadas à bondade e a virtudes para se acabar com desigualdades. O 

suporte para essa pedagogia seria o indivíduo, a família e a nação. 

As reformas de 1993, até a atualidade se centraram no desenvolvimento do 

pensamento crítico que envolveu também professores e o seu saber fazer. Nessa 

reforma, destaca-se que as crianças devem aprender a ler e escrever, distinguir 

diferentes tipos de textos. Ainda assim, há o risco de se avaliar pela memorização.  

A despeito dessas reformas, há muitos problemas, como desigualdade social. 

O acesso à escola não é suficiente, e os níveis de reprovação persistem. 

Para atacar esses problemas, o Estado elaborou programas preventivos e 

remediais. Como prevenção, organizou-se a pré-escola, acreditando-se que assim a 

criança teria habilidades para ter êxito escolar.  

Para Ornelas (2006, p. 180), um dos pilares para a transformação é a solução 

de problemas, que inclui a colaboração dos alunos, pois há na sociedade mexicana 

traços de solidariedade que o individualismo não retira. Além disso, enfatiza a 

formação dos professores e a mudança curricular na qual se contemplassem os 

saberes das crianças e se reduzisse a rotina. Com isso, o autor não se apega ao 

livro como principal instrumento de aprendizagem por acreditar que servem apenas 

para memorizar certos conteúdos e geram uma passividade frente ao ensino, pois “a 

memorização é o único que se qualifica nas escolas mexicanas. O pior: as crianças 

terminam reprovadas”. 

No campo econômico, mesmo com a cooperação americana que trouxe maior 

abertura financeira, a reprovação persistiu, pois crianças que cursaram o 1º grau na 

fase de abundância de recursos foram reprovadas (ORNELAS, 2006). Essa postura 

encontra eco nas pesquisas de Reimers (2008), quando afirma que a grande parte 

dos baixos rendimentos de crianças brasileiras e mexicanas é afetada pela 

qualidade das relações e que boa parcela das crianças não entende o que o 

professor explica. Em relação às famílias, informa que alunos aprendem, mesmo 

com pais analfabetos. Nesse quadro, é importante, no bojo desses contextos 

históricos culturais, compreender e discutir o que se constitui o fracasso escolar. 

Sobre isso, iremos delinear uma revisão conceitual. 
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4.1 Afinal, em que consiste o fracasso escolar? 

 

Os critérios para se definir o fracasso escolar são vistos de dois modos 

diferentes: primeiro, alunos com baixo rendimento escolar, isto é, aqueles que ao 

longo da escolarização não alcançam um nível mínimo de conhecimentos; 

segundo, alunos que abandonam a educação obrigatória (MARCHESI E PÉREZ, 

2004). Nosso trabalho se restringe aquelas crianças que supostamente não 

alcançaram seus conhecimentos e que são rotuladas de fracassadas.  

A consideração dos diferentes significados do fracasso é fundamentada na 

suposição de que os conhecimentos gerais da sociedade e das habilidades 

exigidas para as pessoas se incorporarem no mundo do trabalho leva a uma 

conclusão interessante: alunos que não fracassaram nos anos 70 poderiam ser 

considerados fracassados em 2002. O ponto crucial, portanto, é a dificuldade de, 

em cada momento histórico, se situar os conhecimentos básicos requeridos para a 

integração na sociedade. 

São esses conhecimentos que embasam a delimitação das possíveis causas 

para se explicar o fracasso. Eles incluem fatores vinculados aos alunos e à escola. 

Em relação aos fatores vinculados aos alunos, atribui-se o fracasso à sua carga 

genética, motivação e capacidade. Os fatores sociais, culturais e a escola teriam o 

papel de reproduzir as diferenças entre os alunos que se encontram na sociedade. 

Portanto, a maioria dos estudos incorpora várias dimensões para se compreender 

esse fenômeno, a exemplo da estatística, dos valores sociais, origem social dos 

alunos e processos avaliativos.   

Torres (2004) aponta que as estatísticas educativas omitiram o fenômeno da 

repetência em função da universalização do ensino fundamental, limitada apenas à 

matrícula. Isto inclui os alunos que se evadem ou que são repetentes, o que mostra 

o critério da quantificação não ser esclarecedor.  

Em geral, o sistema escolar instaurou a repetência como mecanismo 

regulador que inibe o ensino e a aprendizagem, ou seja, apontar os “melhores” e os 

“piores”. Pedagogicamente, a repetência se baseia em premissas erradas: que o 

aluno não aprendeu ou não aprendeu suficientemente. Socialmente, a repetência 

reforça o circulo vicioso das baixas expectativas, do baixo rendimento, da baixa 

autoestima e do fracasso. 
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Outras questões são colocadas a partir dos termos exclusão e inclusão. 

Ferreiro (2004) indica que a exclusão na escola se refere a uma categoria de 

crianças que apresentam grande defasagem nos estudos em relação ao padrão 

esperado de aprendizagem. Isto indica que estar na escola não é condição 

essencial para aprender; apenas dá a idéia de estar incluído.  

Essas questões indicam que o conceito de fracasso escolar é concludente e 

globalizante: isto é, o aluno fracassado o é em sua totalidade, o que indica a não 

consideração por seus saberes.  

Charlot (2000) conceitua reprovação como a não aquisição de certos 

conhecimentos pela criança, o que para ele é uma chave para interpretar o que está 

ocorrendo nas salas de aula. Considera a relação com o saber um ponto de 

discussão a fim de retirar a produção do fracasso escolar, percebendo que existem 

apenas situações de fracasso vivenciadas pelas crianças. 

O autor desmistifica a ideia de que a origem social da criança e sua suposta 

deficiência são causas do fracasso escolar. Em sua análise, chega à conclusão de 

que os dados estatísticos encobrem práticas experienciais multifacetadas. Isso 

porque a Sociologia analisou as posições escolares dos alunos, interpretando-as 

como diferenças: quando se afirma que um aluno está na 3ª série, com 14 anos, só 

tem sentido quando se sabe que a maioria das crianças entra na escola aos 7; se 

um aluno tira 2 num teste só faz sentido falar em fracasso se todos tiverem nota 

baixa. Assim, as respectivas diferenças, e não as posições em si, é que permitem 

falar de fracasso escolar.  É esse tipo de diferenças a que a estatística recorre: se 

interpreta que a origem social é a causa do fracasso e que os alunos têm 

deficiências culturais: a posição torna-se origem e a diferença, falta. O autor 

considera essa interpretação abusiva na medida em que correlação estatística não é 

causa de um elemento (elas podem ter uma relação, mas serem efeitos de um 

terceiro elemento). 

Outra interpretação abusiva ocorre quando a diferença é pensada como 

deficiência sócio-cultural. A deficiência é colocada como uma falta. Se inquire: falta 

de quê?  Ora, “quando um aluno está em situação de fracasso, constatam-se 

diferenças entre esse aluno e os outros ou também entre o que se esperava e o 

resultado efetivo” (CHARLOT, 2005, p. 27). Para o autor se o aluno não sabe é 

preciso perguntar o que foi que aconteceu e onde a atividade não funcionou. Mas 

não é isso que se faz, quando se raciocina em termos de deficiências. A deficiência 
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do aluno é colocada como falta. Nessa ótica, não concorda que o fracasso escolar 

seja explicado por uma cadeia de faltas em termos de causalidade, isto é, a origem 

familiar produzindo a deficiência e esta produzindo o fracasso escolar: a posição da 

criança na sociedade não se reduz à posição social dos pais, mas, à interação com 

outros adultos e crianças. 

Essa construção teórica de que fracasso escolar é produzido por deficiências 

das crianças e da origem social das famílias, arraiga-se na experiência profissional 

dos docentes que interpretam esse fracasso à luz de seus interesses ideológicos, e 

traz benefícios: não enxergar sua prática e responsabilizar a sociedade que 

reproduz desigualdades, faltas e deficiências. Essa posição é que remete o fazer da 

leitura “negativa” do fracasso, que reifica as relações para torná-las coisas e explica 

o mundo por deslocamento das faltas (CHARLOT, 2000). 

O autor propõe uma leitura positiva, que é ler de outra forma, isto é, saber o 

que está ocorrendo, qual a atividade colocada pelo aluno, qual o sentido da situação 

para ele e qual o tipo das relações mantidas com os outros. Busca compreender 

como se constrói a situação de um aluno que fracassa, e não o que falta para esse 

aluno ser bem sucedido.  

Nesse sentido, a expressão emocional se caracteriza, para nós, como uma 

das formas de conhecer como se constrói o “fracasso”, nas interações em sala de 

aula. Essa concepção é coerente com Wallon (1941/2007), ao afirmar que o ser 

humano é um ser geneticamente social, isto é, que necessita do outro para se 

complementar dentro de um contexto cultural. 

Charlot (2000) concorda com essa posição na medida em que considera que, 

ao nascer, penetramos na condição humana, e, com isso, somos obrigados a 

aprender, para viver com outros homens. Entretanto, na escola, a aprendizagem 

relacional se pulveriza quando se observa que na Pedagogia há divisão do trabalho 

em que a qualificação profissional é programada para alguma coisa ser feita, e 

outras não. Essas questões são centrais para se compreender a lógica que leva à 

questão do sentido: quando o aluno não entende o que o professor explica, cria-se 

uma situação de tensão que nem sempre está ligada à questão intelectual. Além 

disso, a lógica das crianças difere das dos professores: quando o aluno não sabe 

uma letra, ele diz que lê outra. E quando vários alunos não entendem, a tendência 

da professora é explicar, mas quando um só não entende, há uma tendência em 

deixá-lo de lado. Essa é uma das formas de se produzir desigualdades. 
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A questão é saber de onde vêm as desigualdades de sucesso na chegada, se 

havia igualdade na partida (acesso à escola). Uma das respostas é que há 

desigualdades naturais entre os homens, e que quem deve realizar essa igualdade 

de oportunidades é o professor. Para o professor, a ideia de que seu trabalho produz 

a desigualdade num momento em que ele dá atenção ao aluno e se este aluno não 

aprende, é afastada. São formas de auto-proteção de sua imagem, quando ele 

afirma que tentou de tudo com o aluno, mas nada funcionou. Além disso, trabalhar 

numa sociedade na qual ele se sente desvalorizado gera tensão, aumenta a sua 

angústia e endurece seu discurso, auto-justificativo e acusatório. Esse discurso é 

dirigido aos alunos que não aprendem e ao capital cultural dos pais (CHARLOT, 

2005). 

Nesse cenário, a presença ou a ausência de determinados valores são um 

dos fatores que contribuem para produzir o fracasso. Assim, o fracasso é um 

fenômeno produzido pela ação dos seres humanos, e, por ser um produto humano 

que ninguém deseja e que ninguém diz produzir, dá a ilusão de ser um fenômeno 

espontâneo e natural (ROVIRA, 2004). 

Os valores são encontrados como conceitos e como imagens na mente 

humana, como atitudes, hábitos e virtudes, se transformam em disposições 

recorrentes que permitem aos humanos atuar de certo modo, e, por fim, se 

plasmam em normas, em práticas e em instituições sociais. Nesse sentido, alguns 

hábitos ou práticas de alunos podem ser um fator causal de fracasso escolar.  

Além dos atributos dos alunos para a produção do fracasso, Traver (2000) 

aponta que a sociedade valoriza o êxito porque vive numa cultura competitiva onde 

o triunfo é acompanhado pelo reconhecimento social. Assim, não existem culpados 

nem vítimas desse fracasso: todos somos culpados e todos sofremos as 

consequências.   

Outros autores, a exemplo de Sacristan (2007), não concebem o fracasso 

escolar como uma derrota do sujeito, mas como fracasso acadêmico por ser um 

desajuste entre as expectativas e as possibilidades reais que a instituição oferece. 

As consequências desse fracasso são a negação do direito à educação, 

especialmente no âmbito da educação obrigatória. O autor considera que nesse 

sentido o fracasso escolar existe e que esse fracasso é da escola. Nesse enfoque, 

quanto mais se universaliza a educação, mais indivíduos e mais variáveis se 

incorporam a ela, e mais produtos atípicos produzem.  
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Assim, a discussão de quem fracassa, se o aluno ou a escola, é pertinente, 

dada a multiplicidade conceitual que inclui aspectos sociais e avaliativos, e que 

remetem a fatores macro e microsestruturais na sua concepção e produção. 

Há consenso sobre a concepção de que o fracasso escolar se deve ao 

estudante que não consegue aprender o que a escola lhe coloca, mas 

considerando diversos fatores macrossociais (SANCHEZ, 2003; GONZÁLEZ, 1991; 

SCHMELKES, 2002; MALDONADO, 2000).  

Outros autores consideram fatores microestruturais, a exemplo de Colello 

(2000) que aponta a formação dos professores como fator que produz o fracasso 

escolar, enquanto Izquierdeo (2004) inclui a atitude do professor, suas crenças e 

expectativas sobre a capacidade do estudante, considerando também o currículo. 

Sanchéz (2003) aponta que o fracasso é da escola, e utiliza três 

denominações que abrangem a condição do fracasso: baixo rendimento, repetência 

e evasão. Para o autor, a criança repete porque seus professores acham que o 

aluno não aprende o que deveria e a reprovação é injusta e unilateral porque 

grande parte das competências estabelecidas pelo currículo básico se adquire fora 

do âmbito escolar. Com isso, a partir da avaliação do professor, há a repetência.  

Essa perspectiva conduz à discussão sobre qualidade do ensino tal como é 

apontado por Schmelkes (2002): a definição de qualidade do ensino se embasa em 

função dos resultados da aprendizagem. A ideia de igualdade para lidar com 

desiguais só piora a situação. Para a autora, o sistema educativo não ignora as 

diferenças, pois implementa estratégias e, levam a resultados desiguais. 

Demo (1998) pontua que o termo qualidade é marca central das coisas e dos 

seres, porque é participação, solidariedade e perfeição historicamente possível, e 

não se restringe ao conhecimento formal. Assim, existe qualidade na educação 

quando há emancipação e formação da competência humana. De forma oposta, se 

encontra o “fracasso” como o baixo rendimento escolar, focalizando o “bom 

menino” que nada inventa, que se torna fiel às normas e valores, e isso decreta a 

descaracterização de um ser humano criativo.  

Por não considerar criatividade e singularidade do ser humano, o fracasso 

escolar tem sido abordado com base em discussões mecânicas como determinantes 

socioeconômicos que levam a dados estatísticos, ou simplificadores como 

alternativas psicopedagógicas (GONZALEZ, 2001). 
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A desigualdade educacional, segundo Schmelkes (2002) e Botero (2004), se 

concentra na política adotada e nos programas curriculares. E, sobre os programas, 

são implementadas estratégias heterogêneas, o que por si só provoca resultados 

desiguais, isto é, no cotidiano, estão sendo colocados insumos diferenciados a 

diferentes contextos.  

A posição de Perrenoud (1999) é que o fracasso se produziu quando se 

universalizou a escolarização, porque, quanto mais se universaliza, mais indivíduos 

e mais variáveis se incorporam a ela, e a escola não está preparada para lidar com 

diversidade de aprendizagem, cultura, e sim, com padronizações.  

Concordando que o fracasso escolar se constitui um problema social a partir 

de que a escolarização se estende como obrigatória para todos, Izquierdo (2005) 

afirma que as dificuldades para alcançar os objetivos colocados pelo sistema escolar 

se referem aos handicaps pessoais, como também à falta de capacidade de 

adaptação do sistema. Portanto, não é um fenômeno que reflete as diferenças de 

rendimento dos alunos, mas que envolve valores que a escola transmite através do 

currículo oculto. 

 É nesse sentido que se concebe o fracasso como acadêmico e que tem como 

fortes desencadeadores os processos avaliativos. Esse ponto leva ao 

questionamento de que a avaliação tradicional não mede os verdadeiros avanços 

dos alunos do ponto de vista cognitivo. As chamadas competências pouco ou nada 

se relacionam com o desenvolvimento do processo de alfabetização (SUBIRATS, 

2002).  

Assim, um dos fatores assinalados para a produção do fracasso escolar se 

assenta nas avaliações. Como é realizada por professores, presumimos que nesse 

processo se concentram não somente aspectos cognitivos, mas também 

emocionais, o que nos leva a considerar algumas premissas teóricas que podem 

apontar relações sobre fracasso escolar, emoções e avaliação. 

 

 

4.2 Fracasso escolar, emoções e avaliação  

 

De acordo com Sacristan (2004), há uma febre de avaliação embasada na 

racionalidade tylleriana, que afeta todo o sistema educativo. Essa racionalidade 

abrange conhecimentos e atitudes dentro da escola. Fora da escola, há avaliações 
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de organismos regionais, estatais e internacionais, a exemplo do PISA. O PISA 

serve para fazer comparações entre os países: afirma-se que o sistema educativo é 

ruim quando os parâmetros de leitura e matemática não obtêm bons lugares no 

ranking dos países da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico). 

Sob essa ótica, o fracasso não é uma incompatibilidade entre sujeito e o 

projeto escolar, nem sua incapacidade de aprender: é um diagnóstico produzido 

socialmente. Com isso, a informação pública se utiliza e embasa a avaliação interna: 

o ensino privado surge como produtor de êxito (porque mostra eficiência) e o público 

como produtor de fracasso. Isto é, anula as possibilidades de uma avaliação mais 

próxima do sujeito e mais humana. Assim, o fracasso escolar é a constatação do 

comportamento do sujeito ante uma norma explícita ou implícita, que pode basear-se 

em conhecimento, atividade e resultado (ibidem). 

A avaliação externa utilizada para comparações e para mostrar os “melhores” 

e os “piores” se vale de processos sociais como enaltecer “acertos” e envergonhar 

por “erros”. Assim, surgem países que estão melhores que outros, e escolas que são 

melhores que outras, e alunos “melhores” e “piores”. A utilização desse parâmetro 

entre melhores e piores, se dá através das avaliações. 

Lukesi (2006) define a avaliação como fetiche, sendo, portanto, universalizada 

e independente do processo ensino-aprendizagem, e que inclui um modelo teórico 

de mundo e de educação que se viabiliza na prática pedagógica. Assim, mantém um 

mecanismo de conservação e reprodução social. Segundo o autor, os resultados, 

sob forma estatística como é colocada a avaliação, é instrumento de controle social. 

Com essa função, foi e parece ainda ser usada sob a tutela do medo, perpetuando 

uma prática do século XVII:  

 
O medo é um fator importante no processo de controle social. [...] gera a 
submissão forçada [...] gera modos permanentes e petrificados de ação. 
Produz não só uma personalidade submissa como também hábitos de 
comportamento físico tenso (LUCKESI, 2006, p. 24). 

 

Essa afirmação traz consequências para os alunos em níveis pedagógico e 

psicológico. Pedagogicamente, pautada por exames, não cumpre a função de 

subsidiar uma decisão para melhorar a aprendizagem; psicologicamente, é colocada 

como fetiche que inviabiliza temor à realidade como limite da compreensão e das 

decisões da pessoa – o auto-controle prossegue mesmo sem a coerção externa: o 
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sujeito é presa de si mesmo. Além disso, o esforço e o comportamento são 

relevantes nesse processo.  

Além do medo, a avaliação comporta o castigo. Ao errar, o aluno é castigado. 

O clima de medo e tensão, que pode ser viabilizada de diversas formas, como por 

exemplo, chamar oralmente e de surpresa. Nesse tipo de “avaliação”, o professor 

está interessado em quem não aprendeu e não o que foi ensinado. Provocar 

vergonha e medo deve servir de lição para quem não aprendeu – e isso se constitui 

castigo. Outra forma de castigo talvez mais perniciosa é a ameaça do castigo: o 

aluno sofre por antecipação e fica permanentemente numa atitude de defesa. São 

ameaças de futuras repressões, caso não se conduza “bem” nas condutas que 

devem ser aprendidas. 

O castigo que emerge do erro verdadeiro ou suposto – marca o aluno. As 
atitudes ameaçadoras garantem o medo, a ansiedade, a vergonha. A 
postura corporal de defesa que o aluno assume, manifestada pela 
dificuldade de respirar [...] mantêm-se o medo, a tensão e a atenção. 
Atenção limitada, mas atenção. E a que preço! A partir do erro, na prática 
escolar, desenvolve-se [...] uma compreensão culposa da vida, pois além de 
ser castigado por outros, sofre a autopunição (LUCKESI, 2006, p. 51). 

Segundo o autor, as razões para o castigo advêm do fato de o aluno não ter 

aprendido um conjunto determinado de conhecimento e, de que as condutas dos 

sujeitos não corresponderam a um determinado padrão pré-estabelecido; por isso, 

merecem que “paguem” pelo erro e “aprendam” com ele. Disso, depreende-se que a 

culpa está na raiz do castigo. Daí ser o erro uma fonte de condenação que precisa 

ser reparada. A concepção de culpa se deu e se dá numa trama de relações sociais 

que resulta numa limitação da vida, rigidez na conduta, que gera autocontrole dos 

sentimentos (LUCKESI, 2006). 

Fica compreensível que, nessa cultura de culpa, as emoções são reprimidas, 

consideradas como “subversivas”, principalmente a raiva. Assim, há um controle 

social internalizado, que, na acepção de Luckesi (ibidem), engessa a vida, e 

impossibilita a expansão de sentimentos e necessidades vitais dos alunos. 

Portanto, o controle do comportamento está presente na avaliação através da 

ideia do “bom aluno”, que precisa aceitar a disciplina independentemente do que 

pensa e sente. O oposto, a do fracassado, é analogia do mal selvagem, isto é, 

aquele que expressa emoções “inadequadas”. Em ambos os casos, não é permitida 

a expressão de emoções.  
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Além do controle do comportamento, Afonso (2005), Hoffmann (1999) e 

Sousa (2000) apontam que a avaliação como é colocada nas escolas, expressa as 

políticas públicas que ameaçam a democratização do ensino e pode ser utilizada 

como instrumento de discriminação social. Nesse sentido, os saberes dos alunos 

são desvinculados de sua cultura, convertendo-se desigualdades sociais em 

fracasso escolar na qual há submissão dos padrões definidos pela escola. 

 Esse modelo de avaliação que comporta aspectos instrucional, 

comportamental e de atitudes e valores se explica pela necessidade de acumulação 

de capital, separando-se os processos de formação dos motivadores naturais da 

vida, ou da relação afetiva entre professores e alunos. Assim, a avaliação assume a 

forma de mercadoria, isto é, valor de uso e troca. O aluno é condicionado a ver a 

aprendizagem que só tem valor a partir da troca da nota (FREITAS, 2002). 

A valorização das notas por parte dos alunos é o que Freitas (ibidem) 

considera como avaliação no nível formal. Nela, aparece a concepção de avaliação 

continuada: juntar séries retirando da avaliação o poder de deter o aluno e 

introduzindo inovações pedagógicas como forma de compensar os efeitos das 

diferenças socioeconômicas. Uma dessas inovações foi a progressão continuada e 

os ciclos de aprendizagem. Os ciclos procuram contrariar a lógica da avaliação 

formal: eles não eliminam a avaliação formal nem a informal, mas, ainda assim, 

devem ser mecanismos de resistência à lógica seriada e não apenas como solução 

técnico-pedagógica para a repetência.  

Nessa condição, muitos professores acreditam que não precisam se 

preocupar com a aprendizagem dos alunos, pois o “sistema quer que se empurre o 

aluno de qualquer forma”. Torna-se aval do modelo individualista de 

desenvolvimento segundo o esforço de cada um. Dessa forma, ocorre uma 

desresponsabilização pelo processo de ensino, e a responsabilidade de aprender é 

jogada para o aluno.  

 No plano informal, o jogar a responsabilidade sobre o aluno são respaldados 

pelos valores de professores, e que afetam as estratégias de ensinar-aprender. É 

um plano onde há representações de ambos, que orientam novas percepções e 

afetam o desenvolvimento de seu relacionamento. É nesse plano onde se avalia 

sucesso ou fracasso.   

Toda essa forma de avaliar foi possível pelo afastamento da vida real, que 

levou a processos propedêuticos para acelerar conhecimentos. Nesse processo, o 
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ensino da leitura não foi diferente, razão pela qual retomamos um pouco da 

concepção existente sobre a criança e a leitura. 

 

4.3 Fracasso escolar, a criança e a leitura 

 

Historicamente, a criança entre os séculos XV e XVI, era considerada sem 

personalidade e sem um lugar definido. Eram criadas por amas de leite e sem 

nenhum contato com a mãe. A convivência da criança era de forma direta com 

situações sociais sem um espaço distinto e sua aprendizagem ocorria no contexto 

desta convivência social. Ao final do século XVI, inicia-se a transmissão de 

conhecimentos na forma escolar, porém limitada às elites (ÁRIES, 1981). 

No século XVIII, a criança começa a aparecer como categoria social, mas 

sem individualidade e sem pertinência ao grupo familiar. Nesse período, a família 

fica mais delimitada e se rompe sua função pública; nessa condição, pode centrar-

se na criança.  

No início da metade do século XX, a criança começa a ser vista como cidadã, 

e a infância, como uma etapa de vida com suas especificidades. O desenvolvimento 

é visto como frutos da interação com o meio nos quais ambos se transformam. 

No Brasil, o atendimento da criança esteve relacionado com o nível 

socioeconômico da família. Houve intervenções da medicina e da filantropia como 

forma de assistência social às famílias pobres por considerá-las incapazes de 

assumir o controle de disciplinar os seus filhos. Não havia vínculos entre mãe e filho 

e a criança era vista como incapaz ou anjo. Com a ação da medicina higienista, a 

infância passou a ser controle do médico para, numa sociedade perfeita, reduzir as 

doenças e o mal-estar. O conceito de criança se assenta numa criança ideal e 

destinada a transformar-se num indivíduo racional. 

Transformar a criança nesse adulto foi a tarefa de que se incumbiu a 

educação na modernidade, que, alicerçada sobre o racionalismo, procura obter o 

domínio sobre a criança. A criança que faz fracassar esse ideal de educação é 

excluída do cotidiano escolar (BOSSA, 2002). 

O enfoque apontado por Wallon (1934/1971, 1956 /1991) vem retirar a 

ênfase no racionalismo quando integra afetividade e cognição e concebe o 

desenvolvimento infantil imerso numa rede social e num contexto histórico-cultural. 

Esse desenvolvimento ocorre também por confronto de ações, de emoções com 
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significações diferentes dos participantes. Nesse sentido, a contradição representa 

uma parte integrante no processo de constituição das pessoas e das situações. O 

aprender a ler se inscreve nesse processo. 

 Manguel (2006) informa que, em todas as sociedades que praticam a 

escrita, aprender a ler tinha algo de iniciação, de ritual de passagem que deixa um 

estado de dependência e de comunicação rudimentar. A criança que aprende a ler 

tem acesso à memória comunitária por meio dos livros.  

No século XV, o ensino era baseado na tradição escolástica, que era útil 

para reconciliar os princípios da fé religiosa com os argumentos da razão, e que 

resultava em harmonia em diferentes opiniões. Posteriormente, a escolástica se 

converteu em métodos para conservar as idéias, e não para suscitá-las. O método 

consistia em adestrar os estudantes a considerar os textos de acordo com os 

critérios pré-estabelecidos e oficialmente aprovados: o ensino da leitura e o êxito do 

método dependiam mais da perseverança do aluno do que sua inteligência. Era 

necessário que o aluno memorizasse as regras, não tendo importância se o aluno 

compreendia ou não.  

 Como o monopólio da instrução durante muito tempo pertenceu a Igreja 

Católica, só fazia sentido aprender a ler caso se pretendesse seguir a vocação 

religiosa. Nesse caso, a criança era admitida na escola aos sete anos, e o ensino 

era oral. As crianças aprendiam os livros dos Salmos balançando o corpo.  

Com o aumento das atividades comerciais, a Igreja perde gradativamente o 

monopólio do ensino: a educação vai se tornando um assunto laico e particular. 

Nesse período, o acesso aos atores árabes e gregos faz dos intelectuais homens 

críticos, anunciando os perigos entre a razão e a fé. 

Nas universidades, o ensino, antes exclusivamente oral, ganha um aliado 

que é o livro. Apesar da produção editorial do livro, poucos sabiam ler. Para se 

defrontar com as situações que começam a surgir nesse século a população requer 

mais escolas, porque o ensino da leitura era pago. 

A partir do século XVIII, tem início a formação de um público leitor e 

consumidor cada vez maior. Nesse período, ler chorando é outro tipo de 

modalidade de leitura que vem colaborar na história da sensibilidade humana, tanto 

na privacidade, quanto em leituras coletivas: “a leitura é dilaceramento interior, 

soluços, ataques convulsivos, com o surgimento do leitor sentimental. Esse leitor 
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que chora, procura também envolver o público nesse processo emocional 

(BARBOSA, 1991, p. 106). 

Posteriormente, a metodologia utilizada para se aprender a ler devia-se 

iniciar por menores unidades de som da língua, através da associação som-grafia, 

para que o aprendiz fixasse essa associação. Estabelece a palavra como unidade 

mínima de compreensão, subentendendo que, se o leitor identificasse o significado 

da palavra através da pronúncia, chegaria à compreensão do sentido do texto. 

Pressupõe-se que o significado aparece espontaneamente.  

O professor deveria ser paciente e gentil e não deveria colocar informações 

inúteis para as crianças, mas que ela aprendesse de acordo com o 

desenvolvimento natural de suas faculdades (BARBOSA, 1991). 

Nas escolas humanistas, a leitura pouco a pouco se converteu em 

responsabilidade de o leitor descobrir o sentido das palavras (MANGUEL, 2006).  

Para Silva (2005), o ato de ler só pode ser colocado dentro da esfera 

humana, isto é, as relações intencionais homem-mundo só são possíveis porque 

existem diferentes linguagens que medeiam as situações de comunicação humana 

que vão além da relação receptor/mensagem: só faz sentido falar em leitura 

existencializada por um sujeito leitor na sua trajetória de vida. Com isso, o ato de ler 

é eminentemente compreender.  

Nesse sentido, a educação é um exercício da liberdade do homem para 

estruturar o seu projeto de existência e viver os diferentes horizontes culturais. 

Para essa educação libertadora, a leitura crítica é condição para a 

verdadeira ação cultural, isto é, uma leitura geradora de novos significados, através 

do conjunto de exigências, com o qual o leitor crítico se defronta: constatar, cotejar 

e transformar. Nessa forma de leitura, a existência se realiza através da dialética 

homem/mundo e, como tal, o homem apreende os significados que estão no seu 

mundo histórico e cultural (SILVA, 2005).  

Se considerarmos que o fracasso se coloca pela não aquisição de leitura, 

nos moldes e tempos que a escola preconiza, encontramos em Matencio e Lourdes 

(1994) uma explicação para essa situação e que se origina de uma raiz social: a 

não valorização dos significados que a criança traz do seu mundo, retirando assim 

a possibilidade de inserção da criança ao sistema escolar.  
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O não reconhecimento da pluralidade de significados e, portanto, dos 

processos afetivos no aprendizado da leitura, se constitui fator que confirma a 

necessidade de reprovação para aqueles que fracassam (PARO, 2001). 

Nesse sentido, Esteban (2002) considera que a pluralidade de significados 

permite ao professor identificar assimetria de culturas, estabelecer outro parâmetro 

de avaliação, não colocar a homogeneidade nos processos de leitura e, portanto, 

não considerar o fracasso sob essa ótica. 

Nessa perspectiva, o tipo de interação que se estabelece na sala de aula 

reveste-se de fundamental importância para se construir processos de leitura que 

favoreçam sua compreensão ou que levem ao fracasso escolar.  

 

4.4 Fracasso escolar, interações sociais e política emocional 

 

Para Rattero (2002), o fracasso está vinculado à qualidade das interações 

entre professores e alunos quando afirma que a desconfiança e o medo se 

instalaram nas práticas cotidianas.  

Tal concepção é embasada por estudos de Tomasini e Hernandez (2007) ao 

apontarem que o que os professores dizem a seus alunos, e a forma que dão a sua 

aula, influi no desempenho destes, pois  um comentário negativo que faça o 

professor, os alunos deixam de participar ou se sentem ameaçados. É uma situação 

em que se reconhece a importância dos componentes afetivos e interacionais para a 

aprendizagem.  

 Nesse tipo de interação, o papel das expectativas dos professores é 

importante, pois, quando uma atividade termina “bem”, dizemos que há êxito, e 

quando termina “mal”, afirmamos que há fracasso. No entanto, para que se sinta 

êxito, deve haver a própria satisfação e o reconhecimento por parte das pessoas 

significativas, pois somos seres sociais. Na escola, a aprovação e o 

reconhecimento de êxitos passam pelos tipos de relações e das avaliações 

(IZQUIERDO, 2005). 

Nesse processo, Wallon (1956/1991) não aceita a reprodução de modelos 

familiares nas escolas, pois, em cada meio com diferentes interações, há sua 

parcela de contribuição para o crescimento da criança. Por ser uma relação 

antagônica, a relação professor-aluno oferece possibilidades de crescimento ao 

compreender que a afetividade evolui. 
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Segundo Bohoslavsky (1983), a evolução da afetividade pode ser vista na 

relação entre professor e aluno. Essa evolução se desenvolve a partir de vínculos, 

e como o sistema social é internalizado. Se um vínculo pedagógico for o de 

submissão, a relação torna-se prejudicada. A submissão ocorre também pela 

maneira pela qual o sistema social é internalizado pelas pessoas envolvidas. Uma 

das formas é através do sistema maniqueísta que considera haver maneiras “boas” 

e “más” de fazer as coisas. Com isso, grande parte de criatividade e originalidade 

do pensamento do aluno se esvai. 

As formas de se estabelecer uma continuidade entre uma geração e outra se 

constituem um dos canais com que se realiza a transmissão cultural; se não se 

introduzem características novas, essa transmissão consiste em formas 

estereotipadas, mecânicas e empobrecedoras. Desse modo, a maior parte dos atos 

educativos pode se impregnar de agressões.  

Os conflitos e tensões subjacentes às interações professor-aluno aparecem 

sob duas formas: tanto pela submissão nas relações, como pela aprendizagem que 

não se considera os saberes do aluno. O conhecimento pode ser apresentado como 

algo inalcançável, que estimula a frustração e a falta de sentido para o aluno. Essas 

fontes de tensão permanecem camufladas num sistema de racionalizações e 

justificativas. 

Assim, não é preciso lutar pela politização do sistema de educação, pois! 

esse sistema já é político: trata-se de esclarecer o sentido dessas políticas e a 

maneira pelas quais os professores estão dispostos a serem autênticos educadores, 

atingindo o corpo e a mente dos alunos, para apoiá-los como verdadeiros sujeitos. 

Nesse apoio (ou não-apoio), a política emocional pode ser esclarecedora para a 

produção de fracassos nas interações. 

Hargreaves (2004) afirma que a política emocional embasa os fracassos 

escolares a partir de duas emoções básicas: o desgosto e a distinção. A emoção de 

distinção é baseada na premissa de que, quanto mais a sociedade insiste em que 

temos oportunidades iguais, a distribuição da dignidade é desigual: os que têm 

distinção (ou que supõem que a tenham) marcam padrões da aversão ao decidirem 

o que se deve rejeitar. A distinção é determinada socialmente por posições sociais, 

econômicas e intelectuais que se apresentam como preconceito social. Na escola, 

são diretores e professores que distinguem alunos “bons” dos “maus”, dos que 
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fracassam ou não. Assim, os que fracassam se convertem em vítimas de distinção e 

objeto do desgosto e do desprezo dos outros.  

Para Darwin (1965, p. 250), “o desgosto remete a algo repugnante 

principalmente em relação ao sentido do gosto, tal como se percebe ou se imagina 

de forma vívida”. Assim, o desgosto é uma emoção alimentícia que faz o lábio 

curvar-se, o nariz levantar ou o estômago desejar vomitar. Essas expressões 

corporais são provocadas pela vista, pelo odor ou pelo gosto.  

Ainda, o desgosto é uma emoção moral, pois as pessoas e os objetos podem 

nos desgostar e gerar reações físicas diante do que provoca prazer ou não. Esse 

desgosto está vinculado ao que percebemos como aparência grotesca, mau hálito, 

ou quando as suas ações ou comportamentos parecem vulgares ou baratos e 

enjoativos, o que leva a processos de rejeição nas relações sociais. Desse modo, 

desgosto e distinção são emoções básicas da exclusão social, ou seja, os meios 

pelo quais nos relacionamos com os chamados incapacitados ou marginalizados. A 

base educacional desse relacionamento é o conceito de rendimento escolar, ou seja, 

aquele que se distingue dos demais (HARGREAVES, 2004). 

Os rendimentos escolares costumam ser definidos de forma abstrata e não 

contextualizada; isso leva a um ensino cognitivo e racional: são realizações que 

tipificam as restrições emocionais e, em cuja essência se encontra a distinção. A 

prática para remediar o fracasso escolar supõe e reforça essas categorias de 

realizações e capacidade ao invés de desafiar o conteúdo do fracasso. Portanto, o 

dilema para alunos pobres é conseguir dignidade entre os colegas e respeito na 

sociedade. Respeito pelas suas expressões emocionais que é considerada 

negativa e vulgar, a exemplo de risos, barulho e comportamentos inadequados. 

Assim, os professores tratam as emoções dos estudantes não como um 

fundamento para aprender, mas como intrusões que perturbam a ordem da sala de 

aula e que devem ser controlados. Com isso, essas crianças não podem alcançar a 

distinção: o que lhes resta é se tornarem objetos de desgosto e da vergonha dos 

outros por não aprender (HARGREAVES, 2000). 

Essa condição de não aprendizagem se reflete nos professores através de 

emoções de poder ou de impotência: se os alunos aprendem, seu status cresce, e 

o professor se sente seguro; ao contrário, sofre uma perda de status e tende a 

sentir raiva pelos responsáveis: os alunos. Isso pode justificar a adoção da 

vergonha. 
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A vergonha é uma emoção proveniente das políticas que se encarregam de 

“avaliar” escolas, professores e alunos por critérios racionais e de “eficiência”. Para 

as escolas, chamam atenção ao divulgarem sua má posição diante da sociedade; 

para os professores por serem considerados incompetentes, e para as crianças, que 

demonstram baixo rendimento, por serem rotuladas como fracassadas. A vergonha, 

portanto, se associa a erros, ao fracasso e nega o vínculo social básico que une as 

pessoas, criando sentimentos de distanciamento e exposição pelos “erros”. 

Assim, para Hargreaves (2004), as emoções se constituem em fenômenos 

políticos e pessoais, que distribuem o fracasso escolar através de políticas de 

orgulho e de vergonha, da distinção e do desgosto.  

Concordamos, sim, que é preciso estar atento aos mecanismos políticos e 

econômicos, mas sem perder de vista o psicológico: saber o que se sente e o que 

se pensa, independentemente do que os outros digam, é um ponto importantíssimo 

para aprender a pensar e sentir criticamente os processos sociais. É a não 

aceitação daquilo como o outro coloca, sejam pais ou professores, e, depois, o 

social. Estamos falando de um ser concreto e, portanto, de relações sociais num 

determinado contexto e não apenas do emocional. Atentar para múltiplos aspectos 

em relação à criança pobre se evidencia os preconceitos ora explícitos, ora 

implícitos no seu processo de aprender.  

Adorno (1998) postula que a saída é buscar as experiências das pessoas e 

não aceitar tudo que vem do externo; isso representa “humanizar” a educação a 

partir do momento em que se escuta o que as pessoas sentem e pensam. As 

formas de expressão afetivas de crianças e professores possibilitaram desenhar 

paisagens do nosso processo metodológico. 
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5 TRILHAS METODOLÓGICAS 

 

Nossa metodologia de trabalho, coerente com o objetivo proposto – 

investigar a afetividade de crianças em situação de fracasso e de seus professores 

em dois contextos culturais diferentes –, utilizou grupos focais e analisou os dados 

de modo qualitativo. 

A escolha por tal metodologia se justifica pela busca de respostas ao que as 

pessoas sentem e pensam, de acordo com Aschidamini e Saupe (2007), quando 

caracterizam grupos focais. 

Essa proposição é compartilhada por Charlot (2005, p. 15) quando afirma 

que “dará palavra àqueles que se envolvem nas situações e prática que se está 

estudando [...] pô-las em palavras, e pois, interpretá-las e teorizá-las. Descrever e 

escutar, contextualizar e teorizar. A construção do objeto de pesquisa procede 

desse duplo movimento”. 

É nessa duplicidade de movimento que construímos nossos dados de 

pesquisa: ouvir os atores do processo, descrever as expressões afetivas, 

contextualizando-as, interpretando e teorizando esses dados, tanto nos grupos 

focais como nas encenações. 

As encenações surgiram como processo condizente com o desenvolvimento 

psicológico do qual brincar se constitui uma importante etapa, pois Wallon 

(1941/2007, p. 67) afirma que “a criança repete nas brincadeiras o que vivencia [...] 

a imitação dirige-se aos seres que têm sobre elas mais prestígio, aqueles que 

interessam aos seus sentimentos [...] imagina-se estar no seu lugar. O brincar é 

imitação”.  

Desse modo, brincar é experimentar uma situação protegida, pois 

transparece na brincadeira o enredo psicológico significativo na vida da criança. 

Objetos são utilizados e as atividades são realizadas, numa transformação 

simbólica de objetos de que surgem papéis sociais. Aparecem também as 

restrições que esses papéis impõem (BUSSAB, 2006). 

Como nossa amostra foi composta por dois contextos culturais diferentes, 

alguns procedimentos sofreram alterações no decorrer do trabalho para adaptações 
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necessárias às situações. A alteração foi referente aos itens que compuseram o 

roteiro de questões, uma vez que o México não adota oficialmente a reprovação. 

Desse modo, abordaremos separadamente participantes, procedimentos e 

materiais que constituíram nossa metodologia em cada país. 

No Brasil, foram três grupos focais de crianças e três grupos de professores; 

e, no México, foram quatro grupos focais de crianças e dois grupos de professores. 

Os quadros a seguir permitem visualizar tais amostras com os quantitativos 

de participantes por grupo. 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GRUPOS FOCAIS DE CRIANÇAS E 

PROFESSORES E DE GRUPOS DE ENCENAÇÃO DE CRIANÇAS, NO BRASIL. 

 

ESCOLAS QUANTITATIVOS CRIANÇAS 
 

PROFESSORES 

Escola I 
 

Crianças = 14 
 

Profes. = 03 
 

2 grupos focais 
 

2  grupos de 
encenação 

          2 grupos focais 
 

Escola II 
 

Crianças = 08 
 

Profes. = 02 
 

1 grupo focal 
 

1 grupo de 
encenação 

          1 grupo focal  
 

 

 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GRUPOS FOCAIS DE CRIANÇAS E 

PROFESSORES E DE GRUPOS DE ENCENAÇÃO DE CRIANÇAS, NO MÉXICO. 

 

ESCOLAS QUANTITATIVOS CRIANÇAS PROFESSORES 

Escola I 
 

Crianças = 10 
 

Profes. = 03 

2 grupos focais 
 

2 grupos de 
encenação 

          1 grupo focal 

Escola II 
 

Crianças = 08 
 

Profes. = 03 

2 grupos focais 
 

2 grupos de 
encenação 

          1 grupo focal 
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5.1 Participantes no Brasil 

 

Participaram da pesquisa 22 crianças com história de fracasso escolar que 

freqüentam as 1ª séries do ensino fundamental, na faixa etária de 7 e 10 anos, de 

duas escolas públicas municipais da cidade de João Pessoa.  

Como as escolas adotam o sistema de seriação, foram selecionados os 

alunos reprovados ao final da 1ª série, uma ou mais vezes. Consideramos crianças 

com história de fracasso escolar aquelas que durante o ano letivo não conseguiram 

aprender a ler e precisaram repetir o ano. Solicitamos aos professores das séries 

acima citadas autorização para que esses alunos com história de fracasso escolar 

compusessem o grupo focal de crianças. Os pais e/ou responsáveis pelas crianças 

autorizaram o trabalho assinando o Termo de Livre Consentimento. 

A amostra excluiu alunos considerados com necessidades especiais, a 

exemplo de crianças com deficiência auditiva, visual ou mental, mesmo que tenham 

sido reprovadas. 

Também foram participantes da pesquisa as professoras das crianças 

selecionadas que integraram um grupo focal. No total, foram 5 professoras. 

Todas têm o curso de Pedagogia, e apenas uma possui curso superior. 

Outra professora se encontra no processo de prestação de serviço, sem vínculo 

empregatício. As que fazem parte do Projeto Se Liga recebem diferentes instruções 

de uma supervisora que conversa, tira dúvidas e procura saber as dificuldades dos 

alunos. Não recebem salário extra por participarem do projeto. De forma geral, 

estão há bastante tempo no magistério (7 a 22 anos). Algumas fazem cursos de 

formação pela prefeitura e acham que os cursos não as ajudam diante das 

dificuldades dos alunos. Sentem-se desvalorizadas pelo salário e pelas condições 

de trabalho. 

 

5.2 Materiais 

 

Para o grupo focal de crianças, utilizamos um roteiro de questões e para as 

encenações, um conjunto de objetos que serviram de apoio às suas atividades de 

faz-de-conta. O roteiro de questões objetivou incitar a discussão para tópicos que 

pudessem ser reveladores dos sentimentos e experiências das crianças em relação 

a si mesmas, ao processo de aprendizagem da leitura, aos professores, aos colegas 
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de turma e à escola, para nos dar pistas sobre sua afetividade e seu lugar no 

universo escolar. As questões inicialmente pensadas para o estudo são indicadas a 

seguir, tanto para as crianças quanto para os professores. No momento das 

discussões, foram necessárias outras questões para esclarecimento da 

pesquisadora. Essas questões fazem parte dos protocolos (Apêndices I a X).  

As questões planejadas para as crianças foram as seguintes:  

 Por que você não passou de ano? 

 Como se sentiu quando não passou? 

 O que você sabe do livro de leitura? 

 Sua professora lhe ajuda na sala de aula? 

 Como foi que os amigos ficaram quando você não passou?  

Para o grupo focal de professoras, utilizamos um roteiro de questões 

incitadoras, objetivando a reflexão sobre o fracasso escolar, suas concepções 

sobre o aluno que fracassa, a que atribuem o fracasso, seus sentimentos e as 

estratégias didáticas utilizadas com esses alunos. As questões foram: 

 Por que os alunos foram reprovados? 

 Como acha que eles se sentem quando são reprovados? 

 A que você atribui essa reprovação? 

 Como você se sente ao lidar com alunos que fracassam? 

 Qual tipo de ajuda você dá a esses alunos?  

 Como pode ajudar na avaliação dessas crianças? 

Num segundo encontro, houve a continuidade e aprofundamento desses 

tópicos com perguntas do tipo: 

 Como pode ser resolvido o problema do fracasso escolar? 

 O que você faria para melhorar a condição dos alunos que fracassam? 

 Como seria a avaliação de alunos que não estão aprendendo? 

 Quais as implicações para a escola e a sociedade de terem alunos que 

fracassam?  

          Para as encenações, os materiais utilizados tanto para as crianças 

brasileiras quanto para as mexicanas foram diversos tipos de roupas (blusas, 

lenços, camisas), óculos, papéis (celofane, cartolina), lápis (hidracor, de pintura), 

tesouras, colas, massa de modelar, borracha, livros didáticos e paradidáticos; todos 

possibilitavam a realização de um faz-de-conta na sala de aula de leitura. 
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5.3 Procedimentos 

 

Nosso trabalho foi realizado após a seleção de escolas municipais com base 

nos índices de reprovação nas 1ª séries. Os índices foram indicados pela 

Secretaria de Educação Municipal de João Pessoa e se referem ao ano de 2006 

que apontaram 35% de reprovação. Como as duas escolas que apresentaram os 

mais altos índices de reprovação recusaram participar da pesquisa, consultamos 

outras pela ordem que nos foi apresentada. Após anuência da direção da escola, 

conversamos com as professoras para a formação de grupos focais de crianças 

com história de fracasso escolar; as professoras constituíram-se em outro grupo 

focal. Foram dois encontros para as crianças e dois encontros para os professores, 

com duração média de 30 minutos para cada encontro; todos foram videogravados. 

Foi solicitada a autorização dos pais ou responsáveis dessas crianças, e a 

autorização das professoras. Os nomes das crianças foram substituídos por nomes 

fictícios para se preservar suas identidades. O projeto foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisas com seres humanos e a Secretaria de Educação de João 

Pessoa. A coleta de dados foi concluída no período de 6 meses. 

Das três turmas de primeira série existentes na escola I, foram indicadas 

pelas professoras 14 crianças. Foram 6 crianças na primeira sessão e 8 na 

segunda. Na escola II participaram 8 crianças. 

As vídeogravações permitiram a observação das posturas corporais, e 

expressões faciais das crianças, como também a movimentação no espaço da sala. 

Apesar de não ser uma sala de aula, ainda assim se constituiu como observação 

em seu contexto, para se compreender o real significado de cada uma das 

manifestações afetivas das crianças (WALLON, 1941/2007). Embora existam 

argumentos em defesa de que esse instrumento retira espontaneidade, 

observamos que, de forma geral, isso não ocorreu com as crianças: são comuns, 

nos momentos iniciais, as manifestações de brincadeira de se “mostrar” para a 

câmera. Depois de algum tempo, elas se tornam “acostumadas à novidade” e 

respondem às questões de forma espontânea. Outras crianças, mesmo se 

apresentando, inicialmente, com timidez, foram, no decorrer do processo, 

respondendo às questões, e, na encenação, já se apresentaram espontâneas, 

envolvendo-se no processo. O que pode ser considerado como obstáculo nos 
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informa o processo emocional tanto para a situação “nova”, que é ser filmado, 

quanto para o que as questões incitam nas expressões corporais e faciais. 

Para as encenações, a orientação dada às crianças era de que elas iriam 

realizar uma aula de leitura. Inicialmente, a investigadora inquiriu quem gostaria de 

ser professor (a). Após a escolha pelo grupo, foram mostrados os materiais 

disponíveis, dando-se início à sessão. 

 

5.3.1 O grupo focal de crianças brasileiras 

 

Constituído por alunos com história de fracasso escolar – crianças com um 

ou mais de um ano de reprovação –, indicados pelas professoras, esse grupo foi 

videogravado em duas sessões: uma de discussão e outra de encenação. Para 

cada encontro, estabelecemos dia e horário específicos de trabalho. 

No primeiro encontro, a pesquisadora se autoapresentou aos alunos e expôs 

os objetivos do estudo, em linguagem adequada, para não prejudicar a 

espontaneidade de suas respostas. Em seguida, solicitou que as crianças se 

apresentassem a fim de se manter um clima inicial de descontração, que 

possibilitasse a verbalização das experiências e sentimentos. Foi solicitado pela 

investigadora que cada uma falasse seu nome e sua idade. 

As questões para o grupo focal foram elaboradas previamente como já 

mencionado. No processo da discussão, foram surgindo outras questões 

necessárias ao esclarecimento do que as crianças verbalizavam. 

No segundo encontro, foi solicitado ao grupo que organizasse uma 

encenação (peça teatral) de uma situação de ensino-aprendizagem cujo conteúdo 

fosse uma aula de leitura, deixando a cargo do grupo como utilizar os materiais e o 

espaço da sala. Tinha sido solicitado às professoras que os alunos levassem para 

esse encontro os livros didáticos. A cargo do grupo, ficou a escolha dos 

personagens a serem apresentados, a razão dessa escolha, o material de que o 

grupo precisava para a encenação, o que se podia fazer com o material que tinha à 

mão etc. Todo o processo da organização e planejamento da encenação, ou não, 

possibilitou reflexões sobre o que as crianças pensam e sentem numa situação de 

ensino-aprendizagem. 

A investigadora informou que seria uma aula de leitura e questionou o que 

era preciso para se realizar uma aula. As crianças deram respostas variadas, como, 
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por exemplo, ter professor, brincadeira, etc.. Após o grupo decidir ou, até mesmo, 

um aluno ou vários querer (em) ser professor (es), iniciava-se o processo. 

Geralmente, as crianças, independentemente de gênero, optavam pelo desenho, 

mesmo verbalizando que iam dar uma aula de leitura. Por isso, foram necessárias 

algumas intervenções da investigadora no momento da encenação, porque as 

crianças demandavam muito tempo apenas desenhando. As intervenções após 

algum tempo em que isso acontecia e se mostraram propícias por evocar várias 

expressões emocionais que não poderiam ser percebidas com o ato de desenhar. 

Essas interferências foram no sentido de se apontar o livro, de se mostrar que um 

aluno fez a atividade quando o “professor” não via, e sobre a avaliação. Segundo 

Gatti (2005), interferências são necessárias para a consecução dos objetivos que 

são propostos. 

 

5.3.2 Grupo focal de professoras brasileiras 

 

O grupo focal de professoras foi composto por integrantes que aderiram ao 

convite para participar de dois encontros de discussão sobre crianças que 

fracassam na escola. Uma professora é parte integrante do Projeto Se Liga (Projeto 

que agrega crianças com mais de um ano de repetência). O objetivo do trabalho foi 

anteriormente informado. 

Na primeira sessão, houve a apresentação da pesquisadora, seguida da 

apresentação das professoras, de modo a se criar um clima facilitador para que 

emitissem opiniões, reflexões, pensamento e sentimentos sobre o fracasso escolar 

de seus alunos, sobre as estratégias didáticas utilizadas e sobre seu 

relacionamento com as crianças. 

Na segunda sessão, aprofundou-se o tema fracasso escolar, com questões 

mais amplas que focalizavam a escola, a sociedade, as políticas educacionais e 

que possibilitavam compreender o ponto de vista dessas professoras a respeito do 

tema abordado. 
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5.4 Ecologia das escolas brasileiras 

 

A escola I está situada num dos bairros mais antigos de João Pessoa. Há 

vários tipos de comércio, notadamente, de produtos para construção, oficinas 

mecânicas onde alguns pais trabalham. 

As famílias dos alunos em sua maior parte residem numa favela próxima à 

escola: há uma parte com calçamento; há serviço de água e energia, mas a 

localidade não dispõe de saneamento. 

Alguns pais são trabalhadores nos mais diversos ofícios, como empregada 

doméstica, pedreiro, pequenos comerciantes, e mecânicos; há alguns pais 

desempregados. 

A escola atende a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série) nos 

dois turnos. Contém sete salas, uma secretaria, copa e uma pequena biblioteca. A 

escola é integrante do Projeto Se Liga2 

A escola II está situada num dos bairros mais recentes da cidade de João 

Pessoa, que se formou por loteamentos. É um bairro que se caracteriza por ser 

residencial. Não há praticamente área comercial, com exceção de padarias, 

supermercado e feira livre. Há uma divisão nítida entre uma parte de moradores 

mais abastados e outra menos abastada, a que as pessoas da escola se referem 

como Cristo dos ricos e Cristo dos pobres.  

A escola está situada na parte que se considera dos pobres. Próxima a ela 

se encontra uma favela onde a maior parte dos alunos reside. Os pais em sua 

maioria trabalham como pedreiros, empregada doméstica ou em trabalhos 

temporários. Há outros, desempregados. A escola também integra o Projeto Se 

Liga*. 

Atende alunos da 1ª a 8ª série nos dois turnos. Composta por 10 salas de 

aula, incluindo biblioteca, secretaria, sala para curso de bijuterias; conta com aulas 

de xadrez e Educação Física. Ambas as escolas recebem da Secretaria de 

Educação as revistas Nova Escola e Veja. A estrutura física é bem cuidada com 

plantas e paredes pintadas. Não foi observada nas salas produção dos alunos. 

  

 

                                                
2* Projeto desenvolvido pela Fundação Airton Senna que visa melhorar a aprendizagem das crianças multirrepetentes. 
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5.5 Participantes no México 

 

Participaram 18 crianças mexicanas, sendo 7 alunos da 2ª série e 3 da 3ª 

série na primeira escola que compôs o grupo focal. Na segunda escola, o total foi 

de 8 crianças, sendo 5 da 2ª série e 3 da 3ª série. 

De modo semelhante ao Brasil, foram excluídas as crianças consideradas 

com deficiências auditiva, visual ou mental. 

Participaram 6 professoras, sendo 3 professoras da primeira escola e 3 da 

segunda escola. Uma professora optou por responder as questões por escrito e 

não participou do grupo de discussão, apesar de aceitar a priori integrar o grupo 

focal. 

A escolaridade dos professores corresponde ao Curso Pedagógico (Curso 

Normal no Brasil) com diferentes níveis de cursos e salários. São cursos de 

“reciclagem” ministrados pela Secretaria de Educação e diversas universidades. 

Duas professoras residem no mesmo bairro onde se situa a escola; outras residem 

próximo à escola. O exercício no magistério variou entre 8 a 31 anos de atuação. 

Duas professoras têm cargo de direção em outras escolas pela pontuação que 

obtiveram em cursos realizados. Trabalham dois expedientes. Não houve 

reclamações sobre salário e elas afirmaram se sentir bem com os professores de 

apoio. 

 

5.6 Materiais 

 

Para o grupo focal de crianças e professores, as questões colocadas para 

discussão foram modificadas em virtude da não reprovação no sistema escolar 

mexicano. Foram cinco questões consideradas nessa realidade, mas que não 

retiraram o foco dos nossos objetivos. Os itens novos foram dois: “o que sente 

quando não sabe uma tarefa que a professora passa” (substituindo o item sobre 

reprovação); e um segundo sobre “promoção automática” (substituindo o item que 

questionava como elas se sentiram quando não passaram). As questões para o 

grupo focal de crianças foram as seguintes: 

 O que você sabe do livro de leitura? 

 O que a professora disse quando você passou de série? 
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 O que você sente quando a professora passa uma tarefa que você não 

sabe fazer? 

 A professora ajuda nas tarefas? 

 Os amigos ajudam na tarefa?  

As questões para as professoras também foram modificadas. A modificação 

se referiu à retirada dos itens sobre reprovação, sendo substituídos pela questão do 

não saber ler das crianças e sobre promoção de série. Foram reduzidas de 10 para 

5 questões sem prejuízo do trabalho. 

 Como é lidar com alunos que ainda não sabem ler? 

 Como acha que eles se sentem quando vão para outra série sem saber 

ler? 

 Como você se sente ao lidar com essas crianças? 

 Como poderia ser a avaliação para ajudar essas crianças? 

 Quais as implicações para a escola e para a sociedade ter alunos que 

não sabem ler? 

  

De forma semelhante ao procedimento usado com as crianças, houve uma 

sessão única. As sessões com os professores tiveram duração média de 1 hora. 

 

5.7 Procedimentos 

 

A coleta de dados, na cidade do México, teve duração de três meses. 

Inicialmente, tivemos contato com a co-orientadora mexicana para a discussão da 

escolha das escolas para o estudo. O México, oficialmente, não reprova alunos nas 

primeiras séries. Tal informação nos conduziu a duas mudanças do procedimento 

realizado no Brasil, além da alteração de algumas questões instigadoras da 

discussão, como já comentado no item anterior: a forma de escolha das escolas e a 

opção pelas 2ª e 3ª séries para compor os grupos focais de crianças. Assim, foi 

possível considerar a mesma faixa etária, semelhante à do Brasil (7 a 10 anos). O 

critério de escolha das escolas seguiu a indicação da co-orientadora, que já 

desenvolvia trabalho de pesquisa no contexto escolar com autorização dos pais das 

crianças. Essa indicação facilitou o trabalho em dois pontos: não ser necessário 

submeter-se ao Comitê de Ética nem à assinatura do Termo de Compromisso pelos 
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pais, uma vez que o tempo de que dispúnhamos no México era curto, apenas três 

meses, e o calendário escolar previa programações de visitas a museus. Restava, 

portanto, pouco tempo das crianças na escola. 

Com a indicação das escolas, entrevistamos os respectivos diretores para 

expor os objetivos e procedimentos do trabalho. Após a aceitação dos diretores, 

marcamos encontro com as professoras. 

No primeiro contato com as professoras, os objetivos e procedimento do 

trabalho foram explicados, esclarecendo-se as dúvidas que elas levantaram. Foram 

formados os grupos focais de crianças com a indicação daquelas que, mesmo sem 

serem reprovadas, não estavam conseguindo ler. Foram marcados dia e horários 

para a discussão. Contratamos um especialista para as vídeogravações. A primeira 

sessão de crianças da escola I durou 50 minutos, e a encenação, 40 minutos. 

Procedimento semelhante foi utilizado na segunda escola. Neste caso, a 

duração do grupo focal foi de 30 minutos, e a encenação, de 30 minutos. Todas as 

sessões foram filmadas sem cortes. As sessões foram realizadas num só dia; esse 

planejamento não prejudicou o andamento do trabalho de pesquisa, ao contrário, 

viabilizou a sua realização.  

Para as encenações, foram dadas as mesmas instruções às crianças e 

deixados à disposição delas os mesmos materiais utilizados no Brasil.  

 

5.7.1 Grupo focal de crianças mexicanas 

 

Foram indicadas pelas professoras crianças que não sabiam ler e aquelas 

que sabiam ler pequenos trechos. A discussão do grupo focal e a encenação foram 

realizadas em um único dia. Cada sessão durou 50 minutos. O tempo foi variável 

em função da língua. No grupo de discussão, a pesquisadora se autoapresentou; 

em seguida, as crianças se apresentaram. Foram informadas de que todo o 

processo seria videogravado. Na encenação, foram dadas instruções para a aula 

de leitura. 

 

5.7.2  Grupo focal de professores mexicanos 

Integraram esse grupo professores das 2ª e 3ª séries. Foram explicados os 

objetivos do trabalho e a forma de realizá-lo. Confirmou-se dia e hora para a 

realização da sessão. A sessão durou uma hora e ocorreu num só dia. 
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5.8 Ecologia das escolas mexicanas 

 

As escolas que participaram do estudo estão localizadas na Delegação 

política Miguel Hidalgo, no Distrito Federal da cidade do México. Essa Delegação 

ocupa 3.1% da cidade do México, que representa o Partido de Ação Nacional. A 

Delegação se divide em 81 colônias. Conta com serviços de drenagem, água, 

transportes, recolhimento de lixo, e com atividades industriais que se relacionam 

com produtos alimentícios, têxteis e derivados de petróleo. Os recursos naturais 

existentes são sete viveiros de plantas, jardins e museus. Existe uma população 

economicamente ativa. Grande parte da população fala idiomas indígenas, 

principalmente náhuatl e otomi, além de inglês, francês e alemão devido a várias 

empresas estrangeiras em que várias famílias trabalham. 

A escola I, fundada em 1946, onde funcionou uma fábrica de botões, é uma 

das colônias mais pobres da Delegação Hidalgo. Há famílias de desempregados e 

de empregadas domésticas. Nos anos iniciais, cultivavam-se hortaliças que serviam 

para a merenda dos alunos. A escola atende crianças da pré-escola até a 4ª série, 

em tempo integral. São 15 salas de aula. Recebe apoio da USAER (Unidade de 

apoio a escolas regulares). 

A escola II possui 2.386 metros quadrados, com dois andares, 28 salas de 

aula, biblioteca, banheiros, etc. Atende a uma população mista de 367 alunos de 1ª 

A 6ª série do ensino fundamental. São alunos de famílias de trabalhadores, 

compostas de pais e mães, mães solteiras, com o primário incompleto e profissões 

diversas, como donas de casa, operários e donos de pequenos negócios. 

A partir de fevereiro de 2001, a escola conta com o serviço da USAER, que 

tem como propósito dar apoio psicopedágogico a alunos que apresentam 

necessidades especiais. O serviço funciona duas vezes por semana. É dado pelo 

professor de apoio. 

A escola é caracterizada como tendo problemas de indisciplina, falta de 

hábitos de asseio e de pontualidade por parte das crianças; os professores 

desenvolvem ensino tradicional e avaliação contínua. A educação artística é 

valorizada e busca desenvolver a sensibilidade das crianças. 

A estrutura física de ambas as escolas é de descuido, com paredes sem 

pintura e móveis velhos. Nas salas de aula, há trabalhos dos alunos sobre diversas 
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temáticas. Ambas as escolas participaram do ENLACE (Exame Nacional de leitura 

realizado nas 3ª séries primárias).  

 

5.9 Procedimento de análise 

 

O procedimento de análise foi delineado em três momentos: momento das 

videogravações, momento das transcrições e momento da construção e análise dos 

dados propriamente dito. 

 A construção e análise dos dados oferecem um panorama da trilha 

investigativa do estudo, confrontando teorias que embasaram o estudo e um diálogo 

com diversos autores que complementam nossa interpretação/análise do fenômeno 

estudado. Nessa construção, os dados não podem ser encarados de forma isolada, 

mas na interação que envolve a complexidade das expressões emocionais vistas 

sob as tutelas da fala, gestos, expressões faciais e posturais dentro de um contexto 

cultural que os grupos manifestaram e que possibilitaram a interpretação dos 

processos emocionais subjacentes a situações de fracasso. 

A cada questão colocada nos grupos focais das crianças, nos detemos na 

interconexão ou não entre fala, gestos, posturas faciais e corporais. Foram 

consideradas estritamente as situações referentes à escola. Esses indicadores de 

expressões emocionais foram detectados também nas encenações. 

Essa construção foi pinçada a partir das reações dos grupos: alguns mais 

tímidos que falavam menos e outros mais “soltos” que falavam mais e se 

expressaram corporalmente. Em alguns momentos, a fala foi um coadjuvante no 

processo, pois, as crianças falando sobre o não aprender ou serem reprovadas, 

falam uma coisa e o corpo expressa outra. Ari afirma: “eu não passei porque 

bagunçava que só a peste”. Fala rindo, rói unhas (Apêndice I). Situações que 

aparentemente as crianças brasileiras pareciam estar brincando com sua situação 

de fracasso, dizendo gracinhas sobre isso ou rindo enquanto falavam, foi um 

aspecto de reflexão sobre o que estava ocorrendo ao se falar sobre algo 

constrangedor. 

Rever as videogravações instigaram um olhar mais atento para essa situação: 

as expressões faciais e corporais (tristeza, vergonha e raiva) denotavam um fator de 

proteção para essa situação. As crianças mexicanas, mesmo não sendo reprovadas, 

tinham expressões faciais e corporais que revelavam nuances de suas emoções, 
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que vão além da fala. Por exemplo, ao serem questionadas sobre como se sentem 

quando não sabem uma tarefa, Júlia informa o que sabe; Claudio não responde e 

baixa o corpo até tocar os pés (Apêndice XIII). 

Atentamos para a linguagem corporal, pois muitas vezes o corpo “trai” o que 

se fala. Outro exemplo, que diz respeito à questão de como se sentiram ao serem 

reprovados, os alunos multirrepetentes, como Marcos, aponta: “num fiquei com raiva 

não; fiquei só um pouquinho”. O corpo falou da tristeza quando baixou a cabeça, 

roeu unhas; ou como Vânia que disse não sentir nada enquanto o rosto expressou 

tristeza (Apêndice V). Em algumas situações foram observadas coerências entre fala 

e gesto: Toni (criança brasileira) afirmou que ficou com raiva da professora ao saber 

que foi reprovado e disse que vai dar um murro nela enquanto fez o gesto de 

esmurrar (Apêndice I). 

O procedimento de análise para o grupo de professores seguiu a mesma 

sistemática da usada com as crianças. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1  Deslindando afetividade de crianças brasileiras e mexicanas nos grupos de 
discussão e encenações  

 
Nossa abordagem analítica e interpretativa dos dados captados em ambos os 

contextos, se centrou na transcrição integral tanto nos grupos focais como das 

encenações. Foram consideradas as falas, as posturas corporais e fisionomia das 

crianças. Algumas informações obtidas no grupo focal das crianças foram ratificadas 

pelas professoras, o que nos permitiu uma análise ainda mais acurada. 

 

6.1.1  Afetividade nos grupos focais 

  

Nos grupos de discussão, a comparação dos dados apresentados entre os 

resultados das crianças brasileiras e mexicanas centrou-se nos seguintes tópicos: 

afetividade das crianças diante da reprovação ou de seus não-saberes, atribuição da 

causa do fracasso, saberes das crianças, formas de lidar com o livro didático e a 

ajuda ou não dos professores e dos amigos.  

 Vale salientar, de início, que existe uma diferença no processo avaliativo dos 

dois contextos culturais: no Brasil, admite-se a reprovação nas primeiras séries3, 

enquanto no México não. Essa diferença sugeriu outros aspectos de análise para as 

crianças mexicanas, como, por exemplo, como se sentiam quando não sabiam uma 

tarefa e sobre como se sentiam ao serem promovidos de série.  

Embora sejam promovidas sem saber ler, as crianças mexicanas apontaram 

que o mais importante para elas é aprender a ler, assim como as crianças brasileiras 

que são reprovadas. Em ambos os grupos, as crianças tentaram atenuar a vergonha 

por serem reprovadas e por não saberem ler, como será evidenciado mais adiante. 

No tocante aos saberes, os grupos das crianças brasileiras e mexicanas 

foram equivalentes, pois, ao serem instigadas a falar sobre o que sabiam do livro, 

elas se referiam, em sua maioria, ao reconhecimento de algumas letras do alfabeto e 

de algumas sílabas. Houve poucos comentários além de letras e sílabas, tais como 

“Torre Eiffel”, “[sabiam] soma”, “o cérebro é para aprender” e “contos”. Os contos 

                                                
3 Conforme já mencionado, o processo de avaliação em ciclos de aprendizagem já existia no Brasil no momento 

da coleta. Entretanto, ainda não tinha sido implantado nas escolas onde a presente pesquisa foi realizada. 
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foram citados várias vezes pelas crianças mexicanas das terceiras séries. Em sua 

cultura, há uma valorização dos contos, e eles são vistos tanto na escola como fora 

dela, para estimular a leitura, o que torna compreensível essa citação. 

Apesar dessas citações, percebemos que, em ambos os grupos, houve um 

não validar do saber do outro, porque foi recorrente um colega apontar o que o outro 

não sabia.   

Em relação ao sentimento de ajuda da professora, houve diferenças entre as 

crianças brasileiras: o grupo de crianças com um ano de reprovação afirmou que 

não recebe ajuda da professora, enquanto que as crianças multirrepetentes 

afirmaram que a recebiam. De acordo com as crianças, a ajuda da professora é o 

aproximar-se delas ou, ainda, não exigir a tarefa se esta parecer difícil. 

As crianças mexicanas afirmaram receber ajuda das professoras, 

relacionando-as às explicações do que não foi compreendido. Ao serem ajudadas, 

as crianças disseram que se sentiam felizes. Somente um menino falou que a 

professora não o ajuda. 

Além da ajuda da professora, a ajuda dos amigos foi relatada como 

importante. As crianças brasileiras expressaram que os amigos não as ajudam e, 

além disso, as criticam pela sua condição de reprovados. Sentindo-se discriminados, 

a emoção de raiva surge tanto para meninas, quanto para meninos.  

Parece que a discriminação é mais forte para aquelas crianças com mais de 

um ano de reprovação, o que gera maior desconforto para elas. Diferentemente das 

brasileiras, as crianças mexicanas relataram receber ajuda dos amigos em relação 

às suas dificuldades acadêmicas na sala de aula. Tal resultado é coerente com a 

cultura mexicana, que de forma geral se caracteriza pela gentileza no trato com as 

pessoas. 

No tocante à atribuição da causa do fracasso, as crianças brasileiras 

relataram dois fatores: comportamento e desempenho acadêmico. Para os fatores 

comportamentais, a bagunça foi enfatizada pelos meninos como a responsável por 

não fazerem as tarefas. O desempenho acadêmico deve-se a não saber fazer a 

tarefa ou porque errou nas provas. As crianças mexicanas atribuem a causa de seus 

fracassos, os “não saberes”, à dificuldade das tarefas e ao não entendimento do que 

a professora explica. Há uma diferença sutil, mas significativa, em relação às duas 

culturas: as crianças brasileiras tendem a por a culpa em si próprias, ou seja, porque 

“fazem bagunça” e porque “não fazem as tarefas”. As mexicanas mencionam a 
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“dificuldade da tarefa”, e o “não entendimento das explicações da professora”. Neste 

último caso, a culpa pode deslizar de si para a professora, pois não entender pode 

ser devido a uma incapacidade própria ou à incompetência da professora em 

explicar. 

Em relação ao livro didático, observou-se que as crianças mexicanas 

valorizam o livro e se apoiam nele: a todo  momento o manuseiam, mesmo aquelas 

que não sabiam ler. Chama a atenção uma postura diferente das crianças 

brasileiras: deixam-no de lado, em vários momentos, o que pode ser indício de 

desinteresse ou indício de que o livro é um objeto aversivo, diante de suas 

reprovações (isso aconteceu mais frequentemente no grupo de crianças multir 

repetentes). É possível especular ainda se isso reflete uma atitude compatível com a 

presença maior ou menor de seu uso, como material didático, pela professora. Não 

se pode, entretanto, falar sobre isso por falta de observação de situações de ensino 

de leitura nas duas culturas. Deixa-se aqui apenas um apontamento para futuros 

trabalhos. Surgiram ainda situações em que crianças brasileiras e mexicanas 

afirmaram não se lembrar do que o livro trazia e essa discussão sobre o livro parece 

ter gerado alguma tensão nos grupos, como mais adiante será examinado. 

No processo da discussão, de forma geral, os meninos brasileiros se 

apresentaram mais espontâneos que os mexicanos, e as meninas mexicanas 

pareceram mais tímidas que as brasileiras. Era de se esperar que a relação das 

crianças brasileiras com a pesquisadora fluísse mais facilmente em se tratando do 

uso da mesma língua e do mesmo modo cultural de se comportar, fato que minimiza 

a observação indicada. 

A afetividade das crianças brasileiras se expressou predominantemente por 

emoções de raiva, tristeza e vergonha, de forma contundente, diante da reprovação. 

Com mais frequência, os meninos expressaram raiva, enquanto as meninas 

expressaram tristeza. A emoção de raiva veio acompanhada por gestos de esmurrar, 

enquanto a tristeza, por uma postura corporal de baixar a cabeça ou rir timidamente. 

O riso pode indicar também proteção para uma situação de fracasso. A vergonha 

das crianças tem seus indícios no baixar a cabeça, tentar esconder o rosto e baixar 

o tom de voz. 

Vale ressaltar as diferentes formas de expressão, diante do procedimento de 

videogravações, dos grupos de crianças brasileiras com um ano de reprovação e 

dos grupos com mais de um ano. No primeiro grupo, observou-se que os meninos 
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foram mais ativos e participantes enquanto as meninas se apresentaram mais 

caladas. O riso presente entre as crianças pode ser analisado sob dois aspectos: 

espontaneidade e proteção. Espontaneidade enquanto aparecia no brincar, 

parecendo divertir-se com a situação; proteção para os momentos mais 

constrangedores, como falar sobre o que sentiram na condição de reprovação. A 

diferença entre os risos se deve, portanto, ao contexto em que surgia, levando a 

diferentes interpretações. 

O grupo com história de várias repetências demonstrou inicialmente tensão 

por pensar que a pesquisadora integrava o Conselho Tutelar, bem como 

preocupação com a vídeogravação. Apoiam essa interpretação as falas das 

crianças: Anita chora e Angelita afirma: “eu acho que ela pensava que era outra 

coisa”, e Paula verbaliza que pensava que “é do Conselho Tutelar”. Ela justifica sua 

preocupação: “porque diziam se a gente faltasse levava pro Conselho”.  Santos se 

preocupa com a filmagem, suspendendo em alguns momentos o que ia dizer e, 

mesmo a pesquisadora explicando as formas de preservação da imagem, ele afirma 

“mais tá gravando”. Gina e Vânia compartilham dessa preocupação quando 

perguntam “se vai passar na televisão”. Isso demonstra um provável sentimento de 

cautela e vergonha para que não fossem expostos diante de outras pessoas. 

Observou-se também que, na medida em que iam sendo colocadas as questões, 

eles respondiam e participavam trazendo para discussão opiniões, em alguns 

momentos, de forma espontânea. 

De modo geral, confrontados com a questão da reprovação, os meninos que 

repetiam o ano uma vez expressaram raiva e tristeza. Em alguns momentos, 

misturaram tristeza e raiva. Podemos constatar essa situação quando Ari falou: “Eu 

fiquei triste, eu chorei tia. Fulano passou. Eu tava com tanta raiva! Queria dar um 

murro na professora”. Respira fundo enquanto fala. Toni também se refere a tristeza: 

“fiquei triste, fiquei querendo voltar pra outra sala” e enquanto fala baixa a cabeça. 

Lino é mais contundente e disse que: “fiquei brabo: eu vou dar um chute na cara da 

professora daqui até ela bater em Mangabeira”. Ao expressar seu sentimento, 

levanta-se e faz um gesto de esmurrar. Sua respiração parece ofegante. Percebe-se 

a intensidade da raiva dessa criança, pois o bairro citado Mangabeira, é muito 

distante da escola onde foi realizada a discussão. 

As meninas expressaram vergonha e relataram sentir tristeza ao saberem que 

são reprovadas: Lilian se limitou a pôr a mão na boca e rir, indicando vergonha e 
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não respondeu. Ana disse que ficou “triste” e expressou essa tristeza baixando a 

cabeça, enquanto Lane falou que ficou “triste”, mas não sabia dizer como era essa 

tristeza. 

As meninas do grupo com história de reprovação, por mais de um ano, 

relataram e expressaram a emoção de raiva e vergonha. A vergonha foi expressa 

por risos e por movimentos corporais e tom de voz. A raiva e vergonha podem ser 

exemplificadas pelas expressões de Estela: inicialmente ela curvou-se para frente, 

parecendo indicar vergonha, mas permaneceu calada. Após a pesquisadora 

esclarecer que falasse quando quisesse, ela se recosta na cadeira parecendo 

aliviada. A expressão de alivio aparece no rosto. Alguns minutos depois, ela diz: “eu 

quero dizer logo”; encobre a boca indicando com isso sua vergonha; balança a 

cabeça, estica os braços verticalmente ao lado do corpo, e diz que ficou “com raiva”, 

e balança a cabeça afirmando que sentia raiva. Repete a palavra raiva, se cala e 

balança a cabeça dizendo que não, expressão que se faz, geralmente, para indicar 

“isso não é possível”. Baixa a cabeça, levanta e depois levanta os braços para cima 

da cabeça. Passa a mão na boca, abaixa o tórax e afirma: “eu to cum raiva”; faz um 

gesto como se fosse esmurrar algo ou alguém e imediatamente desfaz esse gesto. 

Com voz muito baixa, faz movimentos como se estivesse riscando a cadeira e 

depois se baixa até a cabeça bater nos pés e completa “eu fiquei com raiva, porque 

num sabia ler nem escrever”. Impressiona essa fala e gestos tão contundentes. Elas 

testemunham um sentimento contido, revelado apenas ao se articular um espaço 

coletivo de discussão sobre a reprovação, diante de outros que também foram 

reprovados. Talvez, a presença do colega que presumivelmente compartilhe dessa 

raiva tenha estimulado sua explicitação. Vânia comenta que Estela ficou “com raiva 

da minha tia” indicando o alvo da raiva da colega (a professora). Observa-se que 

Estela não disse, em nenhum momento, de quem sentia raiva. Entretanto, Vânia 

explicitou o possível alvo; sua inferência se deve às pistas do contexto da fala de 

Estela e, quem sabe, a uma empatia de sentimentos. Estela não confirmou a 

indicação. 

Os meninos desse grupo apresentaram o que interpretamos como proteção 

ou justificativa de sua raiva e uma recusa a seu histórico de várias reprovações. 

Lúcio quando afirmou: “eu num fiquei com raiva porque eu mermo num quis passar”,  

justifica que “porque a outra professora era boa; aí eu fiquei com ela e num queria ir 

pra outra classe não”; complementa que “eu tava na aceleração aí quis ficar na 
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primeira”. Apesar de sua fala, ele pareceu nervoso e envergonhado, pois cruzou os 

braços por trás da cabeça e baixou os olhos. É visível o disfarce de sua raiva 

quando bate uma mão contra outra enquanto os braços estão cruzados. Ao levantar 

os braços percebe-se que bate mais forte com as mãos, o que lembra um soco 

disfarçado. Chama a atenção, em seu relato, o vínculo que estabeleceu com outra 

professora que o elogiava a ponto de não querer ir para o grupo de crianças 

multirrepetentes. A professora confirmou a recusa do aluno de ir para outro grupo.  

Rinaldo, por sua vez, justifica sua repetência ao afirmar: “Num fiquei com raiva não. 

Eu num queria passar”. Cruza as mãos por trás da cabeça. Mário também responde 

que “eu não fiquei muito não. Fiquei um pouquinho”. Enquanto fala, pega no pé e 

depois torce os dedos das mãos e baixa a cabeça, indicando com isso nervosismo e 

vergonha. Santos, de outra turma multirrepetente, fala diretamente sobre sua raiva, e 

diz que “eu queria dar um murro nela”, referindo-se à sua professora que ele 

denominou de chata porque “puxava a ureia da pessoa”. Enquanto fala que vai dar 

um murro na professora, ele ri, mas faz o gesto de esmurrar. É o riso que se 

apresenta como amenizando a raiva, embora a expresse verbal e corporalmente. 

  Fica evidente que essas crianças reconhecem a raiva que sentiram ou ainda 

sentem, pois a explicitam no grupo. Algumas vezes elas as disfarçam com um riso, 

causando a impressão de que falam em um tom de brincadeira; outras vezes, o 

gesto de esmurrar quem ou o quê serve de obstáculo à aprendizagem de ler e de 

escrever, parece uma tentativa de escoar a raiva contida. 

No outro grupo multirrepetente, foram relatados comportamentos de choro e 

emoções de tristeza ao referirem o que sentiram quando reprovados. Novamente 

surgem risos, interpretados aqui como formas de protegerem-se. Santos afirmou: “eu 

chorei” e depois ri. Paula também diz que chorou. Dóris afirmou que se sentiu 

“triste”, e Angelita tenta explicar sua tristeza com a expressão “fiquei magoada”. 

Para as outras meninas, o impacto de ser reprovada parece muito forte, pois 

elas responderam que não sentiram nada, ou disseram apenas que ficaram 

magoadas, sem mais explicações. Falas como essas podem, erroneamente, ser 

interpretadas como indiferença, como disse uma professora: [as crianças] “não estão 

nem aí”. Esse modo de perceber a situação é indicativo, ao nosso ver, de falta de 

sensibilidade para o que acontece: a “indiferença” da criança pode ser um 

mecanismo de defesa para encobrir algo que a faz sofrer, permanecendo num 
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estado de retraimento. Sentir qualquer coisa parece ser mais “saudável” no sentido 

de sinalizar que algo não vai bem. 

Segundo Chabot (2005), a tristeza está associada a uma perda e provoca um 

comportamento de se retrair. Esse retraimento foi verificado nesse grupo, pois as 

meninas quase não falavam e, quando o fizeram, pouco mobilizavam seus corpos, 

parecendo apáticas. Podemos detectar essa perda não somente como um fator 

temporal (perda do ano escolar), mas a perda da autoestima, provocando 

sentimentos de incapacidade. Isso é “confirmado” pelas práticas avaliativas (e 

geralmente reguladoras do comportamento) que lhes informam que elas não 

aprendem aquilo que a escola preconiza. 

A fala de algumas crianças aponta emoções com “um tom” de culpa ao se 

referirem à reprovação, pois atribuem essa reprovação à bagunça que faziam. Ari 

afirmou: “eu bagunçava que só a peste [...] ficava roendo lápis, eu pegava folha de 

caderno e arrancava e ficava jogando nos pirralhos”. Enquanto falava, roia as unhas 

e ria. Lino comenta que também bagunçava: “eu bagunçava muito, eu pegava um 

mói de lápis e jogava na cabeça dos meninos”; baixou a voz e balançava as pernas 

enquanto falava. Toni afirmou que “eu fiquei bagunçando, chutando as carteiras, eu 

ficava subindo nas carteiras”, falou sério e escondeu o rosto com a camisa, 

parecendo estar envergonhado. Da mesma forma, Lúcio confirma que “eu mermo  

num passei de ano porque tava bagunçando” e, questionado como era essa 

bagunça, se limita a dizer que “bagunçava dentro da classe”. Enquanto fala, baixa a 

cabeça e encurva as costas num sinal de vergonha. 

As meninas, de forma geral, atribuíram a causa da reprovação às questões 

acadêmicas, como falou Ana: “porque eu tirava nota baixa”; suas expressões 

corporais foram baixar a cabeça e pôr a mão no rosto. As explicações de Lane é que 

“eu sempre num passou mode isso e acabo em confusão, [...] eu não sei não” e 

esconde o rosto com as mãos. Luana afirmou que “não sabia ler” e Vânia se refere 

que “era tarefa demais e a tia não deixa passar”. Ela acompanha seus comentários 

com um riso. Observa-se que a fala de Vânia diverge das demais no sentido de não 

se culpabilizar (Apêndice I). 

No grupo de crianças multirrepetentes apenas Estela afirmou que não passou 

porque “eu era bagunceira”. “Ficava respondendo à professora”. Quando fala, 

encobre a boca com as mãos e baixa a cabeça. Questionada sobre o porquê da 

vontade de bagunçar, ela faz um sinal com a cabeça de que não sabe. Tais 
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respostas corroboram os estudos de Ferreira & Assaman (2004) que afirmam que 

crianças brasileiras em qualquer nível de ensino atribuem seus fracassos a si 

mesmos. 

Acreditamos que essa atribuição resulte em parte numa introjeção daquilo 

que eles escutam dos professores como forma de advertência ou supostamente de 

incentivo para aprenderem a ler. Atribuir a si mesmos os fracassos escolares pode 

ser resultantes da “aceitação” das normas escolares ou do que dizem os 

professores, pois, socialmente, constituem o papel de  promotores da educação e do 

saber. Embora atribuindo a si mesmos esse fracasso, recusar a condição de 

repetência pode ser uma estratégia de enfrentamento para a situação 

constrangedora de reprovação e que incita vergonha e parece insuportável. Foi o 

que percebemos em outro grupo multirrepetente. Gina afirmou que “eu passei”; em 

alguns momentos, morde a alça da bolsa, e, ao longo da discussão, reafirmou que 

passou. Enquanto falava, baixou os olhos ou balançou as pernas, num sinal de 

vergonha e de nervosismo. 

A condição de várias reprovações parece ser humilhante para essas crianças, 

que reagem de maneira dúbia em certos momentos da discussão: Gina e Paula 

afirmaram que tinham passado “a gente tá primeiro aprendendo, pra depois passar 

pra terceira”. O resto do grupo endossa essas explicações como, por exemplo, 

Angelita, que diz “eu passei pra segunda” e, enquanto fala, revira a cabeça para um 

lado. Eles sabem que estão numa turma considerada mais atrasada. Ainda assim, 

se mostram esperançosos quando, por exemplo, Gina diz que “agora a gente vai 

para a aceleração e vai passar”. Tal esperança não é compartilhada por Santos que 

retruca: “se passar; eu pensava que num ia passar mais”. A contradição da fala de 

Santos que, logo após expressar essa não possibilidade de ser aprovado, repete 

que passou e, ainda, que “é só querer”. Provavelmente, esse querer está 

relacionado ao esforço que precisa empreender para ser aprovado, como o 

afirmaram as professoras e será discutido mais adiante. As falas das crianças soam 

como justificativas que amenizam para si mesmas sua condição de repetir o ano 

várias vezes. 

No decorrer da discussão, Daniele é a única que assume que não passou, 

pois fala espontaneamente: “eu não passei porque não respondi as provas”; justifica 

essa condição “porque não sabia”. Enquanto fala põe as mãos por trás da cabeça. 

Somente quando são questionadas quanto a quem não passou é que Paula assume 
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essa condição, afirmando que “eu não passei porque eu errei na prova, eu errei a 

tarefa em Matemática”. Fica virando os livros de um lado para outro enquanto fala. 

Gina, nesse período, assume também que “eu só errei uma, a morte de João” (faz 

referência a João Pessoa). Essas falas dão indicações de que para elas foram 

apenas poucos os itens que erraram. Jéssica justifica sua reprovação dizendo que 

“repeti de ano porque errei”.  

Além de culpa e vergonha que sentem por serem reprovadas, as reações dos 

amigos possibilitam a ampliação dessa emoção quando estes criticam e discriminam 

a condição de ser reprovado. 

Como reação a essas críticas, a emoção de raiva surge tanto para os 

meninos quanto para as meninas, como aparece na fala de algumas crianças de 

todos os grupos: Ari “eu passei e tu não passou: eu me interessei e tu não se 

interessou”. Lino confirma, por sua vez, “nem passou! Eu levanto a cara assim e vou 

dar um murro até sair sangue”, e faz o gesto de esmurrar. As meninas falam que as 

colegas fazem chacota “ih mulher, eu passei e tu não passou. Eu me interessei e tu 

não se interessou”. 

No grupo com história de mais de uma repetência, as críticas são sentidas 

como mais incisivas: Paula afirma que “é assim chamar a gente de burra”. Ou ainda 

quando Estela responde que “as minha colegas ficaram dano em mim e mangano”, o 

que foi confirmado por Rinaldo: “eles ficam rindo da cara”. Ao ser estimulado a falar, 

Lúcio não responde, mas seu gesto de bater várias vezes um objeto na perna e no 

ar e sua expressão facial revelam raiva. Paula ainda amplia sua explicação dizendo 

que “porque a pessoa não estudou e o povo fica falando coisa com a pessoa”. 

Santos também comenta expressões dos colegas, como, por exemplo, “sua burra”. 

A palavra é dita em tom mais alto, enfatizando a crítica ao ser reprovado. 

Interessante é que burra está no gênero feminino, e não sabemos se isso é uma 

forma de proteção de si próprio ou se é uma constatação do que ouve em relação à 

colega. 

Ainda em relação aos aspectos acadêmicos, podemos observar que há 

críticas quando eles acham que os colegas não sabem e que em muitos momentos, 

parece haver competição ou não validação do saber do outro. Estas situações 

ocorreram nos grupos com várias reprovações e evocaram emoções de vergonha. A 

fala de Santos é ilustrativa, quando se refere a Jessica: “ela errou as prova tudinho”. 

A reação de Jessica foi balançar a cabeça dizendo que não e depois baixar a 
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cabeça num sinal de vergonha. O grupo foi contundente ao confirmar que “foi” 

acentuando desse modo sua vergonha. Luana, apontando para Estela, afirma que 

“ela tava bagunçando e num sabia ler”. Por sua vez, Estela retruca: “eu sei, ela num 

sabe”. Lúcio, falando sobre Vânia, diz: “ela passou só a metade; ela tem dia que 

rasga, e assim que terminou ela guarda o caderno”, e Mário complementa: “ela num 

sabe o alfabeto todinho não”. Vânia responde: “tia me deu uma folha pra fazer 

tarefa, aí me deu oto caderno, aí eu peguei e fiz”. Sua resposta parece querer 

contradizer o que o colega falou a seu respeito. Põe os braços para trás e no rosto 

demonstra tristeza, enquanto fala. 

  Um dado importante que pode ser inferido das considerações sobre Vânia é 

que, se ela realmente rasga o caderno, isso é um indicador de vergonha e raiva que 

sente por não saber. No grupo de discussão, ela afirmou que não sentia raiva 

quando foi reprovada. Lúcio por sua vez se defende dizendo que “ei, eu num 

bagunçei, eu já sei ler”. 

Essas falas ecoam o que possivelmente ouvem no contexto social e 

especificamente no contexto escolar: sempre elas precisam se interessar mais, e se 

esforçar para aprender. Mais uma vez, a responsabilidade recai sobre a criança. 

Além disso, a crítica ao outro representa uma auto-proteção para a condição de não 

saber. 

De forma oposta, no grupo com um ano de reprovação, as crianças em 

alguns momentos partilharam esses saberes embora que limitados a algumas letras, 

sílabas ou algumas palavras associadas às letras. O grupo demonstrou orgulho ao 

expressar o que sabia a exemplo de Lílian, que se levanta, ri um riso largo e diz: “eu 

sei “b” de bola”. Vale observar que essa aluna permaneceu calada a maior parte do 

grupo de discussão. Toni diz todo o alfabeto. Lino, por sua vez, diz: “deixa eu dizer: 

“c” de cachorro, “b” de baleia, “e” de elefante e “h”, “h” de quê”?, e começa a cantar 

uma música que fala da associação de algumas letras com algumas palavras. A 

música é acompanhada por alguns colegas. 

Para esse grupo, o livro aparece como objeto de interesse, pois em diversos 

momentos as crianças os folheiam, principalmente os de histórias. Nesses livros, 

Ana distingue as letras “g” e “o” da palavra monge e a letra “i” da palavra diamante. 

Houve momento em que Lino, Toni e Ari, em pé, dizem as palavras laranja, banana, 

abacaxi e cenoura, olhando para as gravuras. Não sabemos se essas palavras 

existiam no livro. 
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  Os alunos multirrepetentes revelam saberes limitados, como algumas sílabas 

e letras do alfabeto. Alguns desses saberes surgem como: “ta, te, ti, to, tu” e “pa, 

pe”, algumas palavras, como “sapo” e “sapato”, ou algumas letras do alfabeto como, 

“b”, “c” e “o”. “i”. Nessa situação, fica evidente a vergonha de Santos, quanto ele diz 

que sabe “um bocado de coisa” e logo depois se contradiz e afirma: “eu não sei 

nada”. De forma geral, o grupo põe o dedo ou a mão na boca, como sendo 

apreensão no momento em que se pergunta sobre o que sabe do livro.  

O grupo que não assumiu sua repetência reage coerentemente, porque 

afirma que sabe ler. Estela e Mário verbalizam que “eu sei ler”. Ao ser perguntado 

sobre as letras que sabia, Mário responde: “qualquer uma”. Mas, diante do livro, ele 

se contradiz e afirma que “eu num sei ler não”. Parece que a vergonha ou a vontade 

de saber ler levam as crianças a responderem que sabem ler; somente quando se 

defrontam com o livro, assumem que não sabem. Apenas Vânia, de início, assume 

que não sabe ler e, enquanto fala, ri e põe os braços para trás, de modo 

envergonhado. Lúcio tenta justificar que “tá todo mundo começano a ler”. Essa 

resposta é um atenuante para um possível sentimento de vergonha de não saber ler. 

De forma geral, o livro parece ser um objeto que “confirma” suas dificuldades, pois, 

logo que o folheiam na tentativa de ler algumas palavras, se afastam e o deixam de 

lado. 

Sobre a ajuda que recebem da professora, a maior parte do grupo com um 

ano de reprovação foi taxativo ao afirmar que a professora não os ajuda. Lino diz: 

“Não ajuda não. Ela fica assim parada, sem fazer nada; a gente só fica fazendo a 

tarefa”. Questionado como gostaria que fosse a ajuda, ele diz que “ajudasse a gente 

fazendo tarefa com cada um. Ela diz, senta!”. Já Ana fala que “não; ela abusa; fica 

falando alto”. Lane: “ela fica lá na porta, conversando”. Ari diz que a professora 

ajuda: “ela me ensina. Ela faz tarefa pra gente, ela é tão boa! Eu não sei a tarefa 

não; ela diz: você sabe; pegue o livro que você aprende”. 

Lino reivindica uma ajuda individualizada, como disse (.. fazendo tarefa com cada 

um”); Lane reclama a distância “física” em relação ao aluno (“ela fica lá na porta ..”); 

Ana se aborrece com o falar alto da professora (ela abusa; fica falando alto); e Ari 

gosta de um incentivo verbal (“.. eu não sei a tarefa não; ela diz: você sabe ..”). 

Esses resultados corroboram o que comentam Ribeiro, Jutras e Louis (2005) quando 

afirmam que os alunos das primeiras até as quartas séries percebem o professor 
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como afetivo quando ficam próximos fisicamente do aluno ou quando os elogiam ou 

os incentivam. 

Esse ponto de não ajuda é um dos principais razões, segundo Perrenoud 

(1999), para a fabricação do fracasso escolar. Para esse autor, as crianças que mais 

precisam de ajuda são aquelas deixadas de lado, o que é inferido pelas falas das 

crianças que participaram de nossa investigação. Curiosamente, nos grupos multir 

repetentes, elas afirmaram que as professoras as ajudam e enfatizaram dois tipos de 

ajuda: uma relativa às tarefas escolares e outra à presença física da professora. 

As falas de Anita e Vânia são elucidativas: “a gente chama e ela vem” e “quando a 

gente chama ela vem”. Nesse aspecto, o conceito de prestance (presença física), 

conforme citado por Wallon (1934/1971), auxilia nossa compreensão. A proximidade 

física (presença) acalma as crianças no sentido de que as faz sentirem-se ajudadas. 

Quanto à ajuda em relação às tarefas, Gina esclarece: “A gente não pode filar”, ou, 

na afirmação de Lúcio, quando diz que a professora é boa “porque quando a gente 

errava a tarefa ela deixava pra lá, não mandava fazer de novo não. Quando a gente 

erra uma palavra no quadro, ela acerta, ela diz pra gente”. Vânia confirma: “ela bota 

tarefa no quadro pra nós fazer”. Mário, por sua vez, diz que gosta da professora 

“porque ela bota pouca tarefa no quadro”. Estela diz que “[a professora] ajuda a 

gente a ler”. Esta ajuda é exemplificada: com uma pergunta da professora à aluna: 

“que letra é essa?”. E, então, a aluna responde algumas letras.  

Algumas reflexões surgem a partir da explicitação de como as crianças 

percebem a ajuda da professora: poucas atividades representam ajuda de fato, do 

ponto de vista pedagógico. Se a criança não sabe, “deixar pra lá”, mesmo sendo 

uma atitude sentida positivamente pela criança, pode significar desistência em 

investir nela (seria perda de tempo!). Por outro lado, não sabemos se o “deixar pra 

lá” é uma estratégia de não insistir em algo que a criança não pode fazer em 

determinado momento, dentro do seu nível de conhecimento, estratégia de fato 

positiva, do ponto de vista pedagógico, desde que acompanhada de outras medidas 

que venham a dar suportes intermediários àquela aprendizagem desejada. Caso 

não haja esse esforço adicional, “deixar pra lá” é deixá-lo só, e isso consolidará uma 

situação de acomodação por parte do professor ou ainda de indiferença: se o aluno 

não consegue, não se envida esforços para que ele avance. 

Algo preocupante é apelar para o castigo quando a criança não quer fazer a 

tarefa. Não querer fazer a tarefa pode significar não saber fazê-la! Vânia relata que 
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“às vezes ela briga comigo e bota de castigo”. Mesmo que se trate de uma situação 

que suscita vergonha, a aluna ri e se recosta na cadeira. Em tal exemplo, a situação 

é duplamente constrangedora para a criança: por não saber e ser exposta ao castigo 

diante dos colegas. Mesmo diante dessas situações, receber ajuda se constitui para 

a criança uma forma de afetividade da professora. 

Apesar de as crianças mexicanas não serem reprovadas oficialmente, suas 

expressões afetivas, diante dos seus “não-saberes”, se revelaram como sendo de 

tristeza e vergonha ao serem confrontadas com situações de leitura, observadas nas 

turmas das segundas séries. A vergonha foi detectada por posturas corporais, como, 

por exemplo, esconder o rosto com o livro como fez Henry, e baixar a cabeça, como 

reagiram Paula, Irineu e Sara. As meninas, preponderantemente, afirmaram que se 

sentiram “mal” e “tristes” por não saber ler. Os meninos expressaram tristeza 

evidenciada pela expressão facial. Medo e surpresa foram observados nas turmas 

que sabiam ler. 

 A tristeza desses alunos é relatada na questão de como se sentem quando 

não sabem uma tarefa. As respostas refletem dois aspectos distintos e muito 

interessantes. O primeiro deles são as respostas diferentes dos meninos e das 

meninas, e o segundo se refere ao surgimento de contágio emocional. 

 Paula respondeu que se sente “mal” e, questionada como é esse “mal”, 

complementa “porque não sei”. Ela afirma que se sente “triste”. Enquanto fala, ela 

abre o livro e baixa a cabeça; perguntada sobre essa tristeza, ela esclarece que fica 

“chorando”. As meninas brasileiras com um ano de reprovação não apresentaram 

essa reação tão forte, enquanto que as meninas multirrepetentes, sim. Há 

evidências de uma tomada de consciência de suas emoções, pois as meninas 

apontam a causa do sentirem-se tristes. 

 Jalley (1989) afirma que a noção de causalidade é acessível no plano da vida 

prática, mas é regressiva no nível verbal. A fala dessas meninas, entretanto, revela, 

quando instadas, que elas sabem o que sentem e relacionam seu comportamento 

de choro àquela tristeza sentida. 

 No grupo dos meninos, parece haver falta de repertório verbal para indicar 

seus sentimentos. Henry diz que se sentia “triste”; em seguida, Ricardo e Irineu 

também respondem que se sentiam “tristes”, quando não sabiam a tarefa. A primeira 

resposta parece ter servido de pista para as outras duas crianças que responderam 

de modo análogo. Ao falar, Irineu esconde o rosto com o livro, encobrindo-o, num 
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sinal de vergonha, e explica: “porque não acompanho”. Henry expressa toda a sua 

tristeza ou vergonha ao colocar a mão na boca e dizer que se sente “mal”. Ele não 

distingue como sua tristeza é expressa e, ao tentar explicar como é o “triste”, ele diz 

que se sente “mal”. Gustavo se refere à sua tristeza “porque não sei”. A dificuldade 

de explicar suas expressões verbais pode ser indicativa da dificuldade de saber 

distinguir exatamente o que sentem. 

 Christelieb (2000) afirma que, em princípio, toda afetividade é pertencimento a 

uma coletividade, a um grupo, cultura e sociedade. Trata-se de uma afetividade 

coletiva onde existe uma identidade entre o grupo. Apoiando-se nesse autor, 

podemos dizer que a identidade desse grupo de crianças se expressa pela emoção 

de tristeza e de sentir-se mal. 

 O outro grupo da 2ª série se caracterizou como um grupo tímido, no qual as 

meninas pareciam envergonhadas, embora rissem em alguns momentos. Os 

meninos permaneceram calados a maior parte do tempo. Neste grupo, a expressão 

de emoção surgida foi de medo e vergonha, e, quando questionados sobre o que 

sentiam quando não sabiam uma tarefa, não se referiram aos sentimentos, mas o 

que sabiam fazer, como, por exemplo: Júlia respondeu “estudar”; e, ainda, “eu sei 

fazer meu nome”; Guadalupe afirmou saber “soma” e “letras” e Cláudio disse “ler”. 

Lembrando o que nos disse Wallon (1934/1971), as emoções no homem 

entram em conflito com as formas de atividades que o põe em relação com o meio e 

que permitem, em consequencia, adaptar-se a ele ou modificá-lo em seu proveito: a 

atitude para reagir às circunstâncias exteriores [..] e a atitude para representar as 

realidades do mundo exterior. 

Para essas crianças, foi mais fácil mostrar os saberes que possuíam do que 

falar dos sentimentos por não conseguir o nível de leitura que promova autonomia e 

autoestima. A despeito dessa vergonha, falar sobre o que sabiam encontra respaldo 

em Wallon (ibidem), pois as “emoções se acompanham também com impressões em 

conflito com a percepção de coisas exteriores, impressões subjetivas de força ou de 

desamparo, de fracasso ou de ímpeto, de impotência que são repercussão das 

impressões legadas às modificações da respiração ou dos relaxamentos 

musculares”. 

 Percebemos modificações no ritmo da respiração de algumas crianças ao 

suspirarem, ao engolirem em seco e ao apresentarem uma respiração curta, como 

Claudio. A tensão foi verificada através de posturas corporais (braços mais rígidos 
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ou mais largados) e de comportamentos, como o de roer unhas. Além disso, as 

expressões de vergonha foram observadas quando Guadalupe fez uma mímica no 

rosto sugestiva dessa emoção; quando Sara baixa a cabeça; ou quando Júlia pôs a 

mão na boca ou tamborila os dedos no caderno e, ainda, quando baixa a cabeça. 

É interessante verificar que as crianças, apesar de apresentarem vergonha, 

utilizam estratégias que os protegem. Como exemplos: Júlia parecia procurar letras 

no livro como se fosse ler algo, e Henry, ao mostrar seu desenho, criava frases no 

texto como se estivesse lendo. Cláudio abre o livro e parece querer mostrar o que 

escreveu quando não existe nada respondido, ou ainda, Pablo brinca de esconder e 

mostrar o livro, enquanto ri. Claudio e Pablo revelam indícios de apatia durante a 

discussão do grupo, pois quase não falam. 

 Basabe e Celorium (1989) apontam que a apatia pode indicar perdas sociais 

e fracassos pessoais causados por quietude corporal, isto é, reações de estresse 

emocional ligadas a sensações internas e a comportamentos que respondem a 

características situacionais. Para os autores, a apatia pode destruir a concentração e 

interferir nas habilidades para a leitura. 

 O livro didático, nos dois grupos da 2ª série, tem um duplo status: as crianças 

o pegam, folheiam, deixam no colo e o manipulam como objeto de contemplação, 

em alguns momentos; em outros, atua como brinquedo ou como objeto de 

constrangimento. A situação constrangedora foi percebida em relação às questões 

sobre leitura: as crianças dobraram ou sacudiram seus livros no chão. Algumas 

crianças verbalizam que não se lembram do que existe no livro. 

No segundo grupo da 2ª série, mesmo que as crianças manipulem o livro de 

diversas formas (abre/esconde, como fez Pablo), houve uma resistência do grupo 

em querer olhar para ele ao serem perguntadas sobre o que sabem sobre o livro. 

Guadalupe, baixando a cabeça, disse que não queria olhar para o livro, assim como 

disseram Pablo e Cláudio. Tal atitude exprime provavelmente suas dificuldades, 

parecendo ser uma forma de se proteger da vergonha no confronto com o não- 

saber. 

Os saberes do grupo das 2ª séries, de forma geral, se revelam pelo 

reconhecimento de algumas letras, tais como: “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “s”, embora 

algumas crianças tenham se referido ao “estudo” e também ao “ler”; o grupo, 

claramente, não dominava o código da leitura. Algumas crianças acrescentaram 
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outros saberes como “contos”, como mencionou Ricardo, e “a Torre Eiffel”, a que se 

referiu Henry, já comentado anteriormente. 

No grupo da 3ª série, algumas crianças leram pequenos trechos, mesmo com 

dificuldades. 

Em ambos os grupos, aparecem relatos sobre o não-saber do outro. Assim, 

Irineu afirma que Henry não sabe, e Guadalupe diz que ensina Sara “porque ela não 

sabe”. Nesse caso, ao saber “soma” e “letras”, Guadalupe já se coloca sabendo 

mais do que o outro, e até disponível a ajudar a amiga. Apontar o que o outro não 

sabe é mais fácil do que confrontar o seu próprio não-saber; esse realce valoriza seu 

desempenho e minimiza sua vergonha. 

Na condição de ser ajudada, Sara assume o seu não-saber diante do grupo. 

Acreditamos que essa postura foi facilitada pela investigadora que afirmou não saber 

algumas palavras de espanhol. Ao verbalizar que “estou aprendendo”, remete a uma 

possibilidade de sua situação de aprendizagem poder se transformar. Já Paula e 

Gustavo dizem que não “se lembram” do que o livro traz. Medo ou tensão: o que 

essas crianças expressam pode estar relacionado à supressão de sua memória de 

conteúdos acadêmicos. A condição de não se lembrar é mais fácil do que a de não 

saber. 

Vale ressaltar que, em ambos os grupos, ao serem perguntados sobre o que 

gostam na escola, as crianças respondem: “ler”, “estudar”, “tarefa” e “exercícios”. 

Essas respostas são aparentemente contraditórias: se, por um lado, as crianças 

evitam ou se constrangem ao se confrontarem com suas dificuldades de leitura, por 

outro lado, respondem que gostam de ler, estudar e de tarefa! Pode-se interpretar 

essa contradição a partir de duas hipóteses: ou as crianças respondem o que sabem 

ser a resposta esperada, ou indicam um desejo de aprender a ler como se 

concluíssem: “eu não sei, mas quero aprender; e é na escola que se consegue”. 

É Charlot (2005) quem afirma: o saber é uma relação com o mundo, com o 

outro e consigo mesmo, confrontado com a necessidade de aprender. A relação com 

o mundo implica a aquisição de regras sociais e culturais no processo de 

aprendizagem; a relação com o outro se traduz por cooperação ou competição; a 

relação consigo mesmo deve-se à percepção dos níveis de saberes. Nos grupos, a 

relação com o outro é indicativa de ajuda (quando Guadalupe afirma “eu ajudo 

porque ela não sabe fazer letra”), ou de competição (quando Ari, uma criança 
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brasileira, comenta “eu passei e tu não passou: eu me interessei e tu não se 

interessou”). 

Uma reflexão que emerge a partir desses dados põe em destaque o poder da 

professora ao validar ou não os saberes de seus alunos e ao promovê-los ou não 

para as séries posteriores. A promoção de Júlia foi considerada como “maravilha”, o 

que aponta um possível sentir-se bem com essa promoção. O restante do grupo não 

se lembrou do que a professora disse no final do período escolar. É relevante esse 

esquecimento coletivo. Será que a professora tem clareza do que ela representa 

para os alunos? Será que ela conhece o que pensam as crianças sobre elas?  

No primeiro grupo da 2ª série, as crianças responderam afirmativamente que 

a professora as ajudavam, mas parece que essa ajuda é diferenciada, pois Jaime 

disse receber ajuda “às vezes”. Ricardo afirma “não gostar da professora”, mas não 

ficou claro se isso tem relação com ele receber ajuda ou não. Henry diz que a 

professora “nos ajuda” e se refere a ela como sendo feliz e contente. Já no segundo 

grupo da 2ª série, as meninas dizem receber ajuda da professora, embora não 

especifiquem que tipo de ajuda recebem e dizem se sentir feliz com isso. Cláudio 

falou que a professora não o ajuda. De cabeça baixa, apontou para Sara dizendo 

que a professora só ajudava a ela. 

  O primeiro grupo da 3ª série respondeu afirmativamente que a professora 

ajuda. É interessante verificar que José quando diz receber ajuda torce as mãos, 

indicando nervosismo. Ele diz que “eu peço ajuda”, sugerindo que essa ajuda só é 

dada quando ele solicita, mas diz “ficar bem” ao ser atendido. Interessante observar 

que José disse que não gosta de ler “porque antes não sabia”, mas que agora 

conseguia / sabia alguma coisa; ainda assim, quando perguntado se gostaria de ler, 

ele se recusou. Tal recusa é indicativa de sentir-se envergonhado como se não 

quisesse se expor. Esse mesmo aluno, quando perguntado sobre se os amigos os 

ajudam, ele afirmou que “nos espiona”. Isso indica que as crianças se comparam no 

sentido de verificarem o que cada uma sabe fazer ou não.  Revela-se uma situação 

desconfortável para o aluno como se ele fosse “pego” num erro ou fazendo algo 

desaprovador. 

 No segundo grupo, Alexandre afirma que os colegas riem quando ele lê, o 

que indica que uma criança não ajuda a outra e ainda se sente envergonhada por 

isso. 



 106 

Kátia, do mesmo grupo, afirmou que recebe ajuda “às vezes, quando não entendo”. 

Observamos que houve no grupo um não entendimento inicial sobre a questão como 

se todo tempo eles estivessem distraídos, ou, ainda, o nível de timidez os torna 

distantes do tópico da conversa. O grupo verbalizou que quando recebe ajuda da 

professora fica “feliz” e “muito feliz”.  

No outro grupo, todos os alunos afirmam não receber ajuda da professora, 

embora uma criança tenha dito, posteriormente, que a professora a ajuda. Maria 

afirmou que a professora “não explica”.  

Observamos que é importante para a criança a ajuda da professora, o que é 

confirmado pelo estudo de Papahiu e Robledo (2004) quando afirmam que é 

fundamental para aprendizagem dos alunos o suporte que os professores dão no 

sentido de ajuda ao processo de construção de significados. Os autores identificam 

a importância que os alunos dão aos aspectos afetivos e relacionais do 

comportamento dos professores. 

A pesquisa de Izquierdo et al. (2005) indica que são poucos os professores 

que ajudam os alunos que fracassam. Ao não ajudarem os alunos, os professores 

geralmente levam as crianças a se desestimularem dos estudos e das tarefas. 

Por sua vez, os estudos de Papahiu e Robledo (2004) apontam que 

professores consideram que os alunos com baixo rendimento acadêmico 

apresentam tendência ao coletivismo. Isso pode ser traduzido na referência que 

fazem à ajuda dos amigos: as meninas do segundo grupo da 2ª série revelam que 

se ajudam mutuamente, como aparece na resposta de Guadalupe “nos ajudam a 

estudar”, e na resposta de Sara “[eles] nos ajudam”. Os dois meninos não 

responderam se recebiam ajuda. 

 

6.1.2 Afetividade nas encenações 

 

Na análise das situações das encenações, os grupos indicaram a possível 

relação com os professores, na qual há indicativos das dimensões afetivas e 

cognitivas diante da leitura, tipos de avaliação, estratégias utilizadas pelas crianças 

por não saberem ler, castigos e movimentação no espaço que merecem ser 

considerados no âmbito dos objetivos do nosso trabalho. Os dados confirmaram as 

dificuldades de leitura das crianças brasileiras, observadas nos grupos de discussão 

e o medo das crianças mexicanas diante da leitura.  
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  Apesar das dificuldades, as crianças que representaram o papel de 

professores utilizaram estratégias para atenuar a vergonha de não saber ler. Essas 

estratégias foram colocadas retardando o processo de leitura, substituindo a aula de 

leitura pela atividade de desenho e de colagem. 

No grupo das crianças brasileiras com histórico de um ano de repetência, 

houve “dois professores” que se apresentaram espontaneamente e um terceiro que 

foi indicado pelo colega. A escolha desses professores foi aceita pelo grupo. Foram 

dois meninos e uma menina. 

Ari, enquanto professor, diz para os alunos que vão “desenhar um coração com o 

nome de cada um” e complementa que “cada um vai fazer bolinhas”. Quando a 

pesquisadora direciona a encenação para a aula de leitura, ele responde “eu vou dar 

uma explicação, vou trabalhar as sílabas do livro”. Como percebe que está faltando 

giz, isso facilita não ir ao quadro. Ao ser providenciado o giz, ele expressa 

verbalmente seu medo quando diz baixinho “ai meu Deus!”. Mesmo assim, vai até o 

quadro, pega o livro e escreve as letras “m”, “l” e “z”; em seguida, apaga e copia o 

número “5”. Em sequência, ele volta para a mesa para desenhar, segue para o 

quadro e copia sílabas, apaga, sai e volta diversas vezes para frente do quadro. 

Anuncia que vai fazer ditado, mas, ao não apresentar repertório suficiente para 

realizar essa tarefa, se volta para aquilo que sabe: o desenhar. Após um tempo, Ari, 

“o professor”, diz: “vamos fazer ditado”, e ainda complementa “não vou esperar mais 

não”. Vai ao quadro e escreve a sequência “cotaguss” olhando para o livro; a palavra 

escrita no livro era “coloque”. 

A “professora Ana”, ao começar sua aula, diz: “eu vou dar uma aula”, e 

escreve no quadro para os alunos copiarem 1 + 1; 1 + 2; e 1 + 3. Chama um aluno 

para ler no quadro, que lê as letras “c” e “u”. A professora copia corretamente sílabas 

no quadro. Fernando vai ao quadro e lê a sílaba “ba” quando era “ca”. A professora 

afirma que todos estão certos. 

O “professor Jonas” diz que vai dar “uma aula, primeiro de Matemática”. 

Quando a investigadora intervém, dizendo que é uma aula de leitura, ele responde 

“ah, de leitura”. Vai para o quadro e escreve o alfabeto até a letra “j” e depois 

pergunta ao grupo: “depois de j é o que?”. É visível o embaraço da criança no 

exemplo acima ou quando Lane diz que “o professor” só acertou “até o d”. Há um 

conflito cognitivo que se explicita no querer fazer em confronto com a lacuna do 

conhecimento para o fazer.   
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Estes conflitos são importantes para o aprendizado da criança na medida em 

que ela hipotetiza sobre seu conhecimento. Segundo Wallon (1963/1979), um 

conflito permite com que a verdade nova se separe da antiga e a vida psíquica atinja 

um equilíbrio novo e reaja por meios de novos enriquecimentos. Essa compreensão 

de conflito, nesta perspectiva, certamente irá ajudar professores em suas práticas 

pedagógicas. 

As crianças desse grupo parecem enfrentar mais diretamente as situações de 

leitura do que os grupos multirrepetentes. Supõe-se que a vergonha sentida pelas 

crianças que repetiram mais vezes pode ser mais intensa, deixando-as menos 

ousadas no sentido de tentar expor o que sabem.  

Gina, o tempo inteiro, afirma que vai dar uma aula de leitura, e começa a desenhar. 

Demanda muito tempo em recortar papéis e entregá-los aos alunos. Ainda diz que 

“vai falar sobre Português, Matemática, Ciências e Geografia”. Interessante verificar 

que, ao terminar de dizer isso, ela fecha o livro e o coloca sobre a mesa, voltando a 

recortar papéis. 

A tentativa “dessa professora” para emprestar à situação uma característica de aula, 

provavelmente imitando, a seu modo, sua professora, traduz-se pelo incentivo aos 

alunos, ainda que de forma não muito clara, quando diz: “é tão importante a nossa 

aula, gente, a gente aprende mermo. Você na 5ª série alguém perguntar: qual foi a 

morte de João. Vocês vão dizer qual a Paraíba da gente [...] ai vocês vão dizer João 

Pessoa – Paraíba”. 

Parece que esse conteúdo é marcante para essa aluna, pois no grupo de discussão 

ela afirma que só errou uma questão, exatamente referente à morte de João Pessoa. 

A marca que fica é aquela que ela julgou ser responsável por sua reprovação. 

A aula decorre durante certo tempo entre a atividade de cortar e colar, 

entremeada pelas suas tentativas verbais de tornar o seu fazer-de-conta uma aula 

de leitura. Essa situação é exemplificada quando “a professora” acrescenta que “vai 

começar a aula”. Mostra o livro para os alunos e diz: “aqui é pra ler o “Se Liga”. A 

gente vai ver várias letras como a do tatu. Quem conhece o tatu?”. Dóris reage, 

respondendo: “ta te, ti, ti, to, tu”. Outras tentativas de leitura surgem quando “a 

professora”, folheando o livro, diz aos alunos: “da vaca, da banana, do dado, várias 

coisas”. Parece que essas palavras são evocadas pelo desenho que estão no livro. 

Ao fazer essa leitura, ela fecha o livro e se volta para as atividades de colagem. 

Outra estratégia observada para atenuar o enfrentamento da leitura foi sugerir a 
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leitura dos alunos: “vocês vão ficar na frente e falar”, ou, ainda, ao dizer que vai dar 

aula, mas permanece com o livro fechado, debaixo do braço, e arruma os materiais. 

As mesmas estratégias são percebidas no outro grupo com o “professor 

Márcio”, que informa que vai dar uma aula “lendo”, embora, em seguida, de forma 

semelhante aos outros “professores”, dê instruções para o grupo desenhar. As 

crianças passam muito tempo nessa atividade, inclusive o próprio “professor”. Em 

pé, após interferência da pesquisadora, ele diz que “vai fazer tarefa” e depois volta a 

desenhar. Ao tentar iniciar a atividade de leitura ele coloca o livro na frente de Lúcio 

e pergunta qual é a letra, afirmando: “ele agora vai ler essa letra”. Enquanto fala, 

escorrega para baixo da mesa. Essa expressão corporal indica provavelmente 

vergonha. Ainda assim, alguns momentos de leitura ocorrem quando ele lê as 

sílabas “mi”, “si” e as letras “m”, “c” e “o”. Pede para Lúcio repetir o alfabeto e todo 

grupo o acompanha. Em outra situação, ele parece que lê, mais dá a impressão de 

que cria palavras e frases que não existem no livro. Ao final da aula, comprova-se 

sua vergonha quando ele pede a fita adesiva ao colega e diz: “me dá para eu tapar 

minha boca”. 

Observa-se que, enquanto os alunos se concentram em suas atividades, não 

aparece bagunça e, sim, participação e interesse, o que nos autoriza a hipotetizar 

que a bagunça resulta de a criança não conseguir compreender o que lhe é proposto 

em termos de conteúdos acadêmicos. Os meninos que afirmaram bagunçar todo o 

tempo estão a desenhar ou a colar e, em alguns momentos, a repetir o que sabem. 

Desenhar e colar são atividades prazerosas para as crianças, pois empregam boa 

parte do tempo nessas atividades.  

Nas encenações, surgiram também momentos de avaliação e castigo. As 

situações de castigo ocorreram quando os alunos não “queriam” fazer as atividades. 

Paula se recusou a desenhar, dizendo que “não quero, já sei fazer”. Sua explicação 

coaduna-se com o que se sabe sobre motivação: atividades muito fáceis para a 

criança provoca seu desinteresse (Paula era a criança mais velha de todos os 

grupos). Embora a “professora” tenha sido gentil, ainda assim, ela olha com desdém, 

franzindo e espichando a boca para um lado. A “professora Gina” não sabia adequar 

a atividade para a aluna. Inicialmente, tenta negociar com Paula perguntando-lhe: 

“por que, Paula”? Ou ainda: “então vai fazer outra tarefinha”. A gentileza da 

professora convence a aluna, que aos poucos vai se envolvendo com a atividade. 

Com mais uma recusa de Paula, a “professora” deixa de tentar outras estratégias e a 
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ameaça de castigo. No momento em que Paula diz que vai embora, a professora diz: 

“se você passar por esta porta [...] vai ficar de castigo e só vai sair às doze horas”. 

Os outros “professores” também ameaçam de castigo os alunos que se 

negam a fazer a tarefa. O professor Márcio diz que: “vá prá lá de pé”, dirigindo-se a 

Rinaldo e, em outro momento, dirigindo-se a Lúcio: “vai ficar de castigo porque não 

leu”. 

Outro ponto de reflexão provocado pelas encenações é o tempo da criança 

para a atividade. Os “professores” demonstram impaciência com os alunos que não 

concluem a atividade ou não querem realizar a tarefa num dado momento. O 

exemplo de Vânia ilustra claramente tal aspecto quando ela afirma: “agora não, 

professor”, pois não tinha concluído o trabalho. O professor não a escuta e diz que 

vai colocá-la de castigo, embora isso não se concretize; fica no nível da ameaça. 

Considera-se a ameaça dirigida a uma criança tão danosa quanto o ato em si: causa 

uma expectativa e um medo de que venha a se concretizar. 

O próprio grupo reflete sobre a questão do castigo: Vânia diz que o “castigo é feio”, e 

o “professor” admite: “a pessoa fica com vergonha”; Vânia complementa “da gente”; 

e o “professor” diz “chorar”. Essas falas se referem ao sentimento de vergonha que 

eles têm ao ficar de castigo. Rinaldo e Lúcio informaram que ficaram de castigo “por 

que a gente não faz a tarefa”. Colocar ou ameaçar a criança de castigo parece 

provocar emoções de raiva, como afirmou Vânia: “o professor é ruim porque bota de 

castigo”. Essas situações de castigo são mais contundentes no grupo de crianças 

com uma reprovação. Na aula do “professor” Ari, o castigo ocorre quando ele 

percebe que Fernando está sem fazer a atividade: Ari pega o aluno pelo braço e o 

leva até o canto da sala, sentando-o numa cadeira. E ele diz: “de castigo, sentado”.   

Há uma relação provável entre essas situações e as vivências reais das crianças. 

Apoiando essa suposição, tem-se a fala de Lane, que diz: “a outra professora 

pegava a gente pelo braço”, e de Ari: “tia M. da outra escola puxava a orelha da 

gente”. Infere-se que os castigos ocorrem porque a criança não “quer” fazer as 

atividades. Supomos que as situações de recusa pela criança propiciam no 

professor sentimentos que influenciam o processo avaliativo. 

Os aspectos relacionados à avaliação que emergiram das encenações 

revelam “professores” que só aceitam as atividades que eles sugerem. Gina, 

enquanto professora, após algumas tentativas para que Paula realizasse a tarefa, 

comenta: “o desenho de Paula foi muito bom, gente. Mas só que ela não esperou a 



 111 

colagem”. Ao dizer isso, entrega um desenho a Paula e pergunta se ela quer colar. 

Observamos que a atividade tem que ser feita tal como indicada pela “professora”. 

Não há espaço para a produção divergente do aluno. Na aula de Ari, a padronização 

se aproxima de agressão verbal: “esse aqui está abestalhado”. A reação do aluno é 

de rebeldia, pois contesta, dizendo que o professor é mais abestalhado, e 

complementa: “Só porque eu não fiz as bolinhas. Eu faço se eu quiser”. Observa-se 

uma situação de interação conflituosa: o “professor” percebe como afronta pessoal 

do aluno e responde: “eu não sou abestalhado”. É uma situação típica de oposições 

e conflitos ou de “bate-rebate”, colocada por Almeida (2004). Pergunta-se: isso é 

reprodução de um modelo de professor e de sala de aula? Evidentemente que não 

se tem condição de afirmar ou negar tal suposição. Deixa-se aqui apenas como 

apontamento para reflexão. 

 A avaliação do professor contagia outros alunos que repetem, a exemplo de Toni: “o 

meu tá abestalhado”, e não mostra seu trabalho ao professor. Interessante, ainda, é 

que Lane afirma: “o meu está abestalhado”, mostra ao professor e ele, mesmo sem 

olhar, responde “tá não, tá certo”. Fica claro que a afetividade permeia o processo de 

avaliação desse “professor”, provavelmente por a aluna não se confrontar com ele. 

O professor dá 10 a essa aluna, afirmando que “é 10, ela acertou tudinho”. 

Surge, com outro “professor”, um esboço de outro tipo de avaliação quando 

avalia quantitativamente os alunos com 9, 10 e 11, explicando: “porque estão 

conseguindo fazer”, demonstrando com isso que considera os esforços dos alunos. 

Esse aspecto merece destaque: assim como os aspectos negativos, este, 

considerado pedagogicamente positivo, pode também ser revelador de uma vivência 

escolar, manifestada em suas brincadeiras de dar aula.  

As encenações foram realizadas por todos os grupos com muita 

movimentação pelas salas. Chamou a atenção um dos grupos que realizou as 

atividades de desenho de pé. 

Tais observações nos levam a refletir sobre o papel do corpo na educação, 

que não é considerado nesse processo de ensinar. São corpos aprisionados; 

passam horas sentados, tolhidos em seus movimentos que poderiam ajudar o 

processo cognitivo, inclusive o interesse da criança. A criança não apenas pensa 

com “a cabeça”, mas com todo o corpo, que a auxilia na expressão de suas idéias e 

de seus sentimentos. 
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  As crianças mexicanas, nos grupos da 3ª série, praticamente, não se 

movimentaram nas encenações, indicando, predominantemente, timidez. As 

crianças das 2ª séries se movimentaram bastante chegando a correr pela sala. 

No primeiro grupo da 2ª série, quatro crianças encenaram o papel de 

professor. Paula, enquanto professora, parecia tímida. Sua timidez foi detectada 

pela expressão facial e por um tom de voz muito baixo, além de não responder as 

perguntas dos alunos ou não dar um feedback à leitura. Por apresentar tais 

comportamentos, a interação não fluiu facilmente com os alunos: ela se limitou a 

dizer apenas que ia “ler”. Sua postura foi de sentar-se ao lado dos alunos, e não na 

frente deles, o que evidenciou sua timidez. Supomos que a falta de repertório para 

leitura impediu o desenvolvimento da aula. Os alunos, de certa forma, emprestaram 

um caráter de aula quando usaram os livros e tentaram ler algo, ou, pelo menos, 

olharam o que o livro trazia. 

A afetividade do “professor” Ricardo se expressou por uma atitude de 

passividade, talvez por não saber o que fazer, pois alunos estavam correndo pela 

sala. Ele apenas permaneceu de frente para os alunos e nada falou, nem indicou o 

que seria realizado em termos da aula sobre leitura. 

A “professora” Paula demonstrou irritação quando disse que ia fazer “ditado”, 

e os alunos não executaram essa atividade, embora distribuísse folhas de papel 

para eles. Aparece aí uma proposta pedagógica, explicitada pela professora, embora 

não cumprida. Por sua atitude, infere-se que ela acha que os alunos deveriam saber 

o que fazer. Possivelmente, os alunos, também por não saberem ler, começam a 

desenhar. Ao perceber que as crianças desenham, rasga todas as atividades e as 

sacode no lixo. Sua postura corporal é ameaçadora no momento em que corre para 

pegar algumas atividades dos alunos. Percebe-se nesse momento que, na 

concepção de Paula, o aluno precisa seguir um padrão estabelecido, preconizado 

pelo professor. Entretanto, ela não soube orientar a proposta nem respeitou a 

produção dos alunos. Inquirida por que agiu de tal forma, ela se justifica dizendo: 

“não fizeram como mandei”. Esse é um exemplo, segundo Ortony e Collyns (1998), 

em que há uma reprovação do que foi realizado. São emoções que se centram 

sobre a ação dos atores, e não nos acontecimentos em si. A padronização de 

tarefas segundo Restrepo (2001), aniquila a singularidade e não captam as 

tonalidades afetivas que bloqueiam ou dinamizam o aprender. 
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O “professor” Henry, no começo de sua aula, diz aos alunos que vão “correr 

feito loucos”, embora os alunos já estivessem correndo pela sala. Passou um tempo 

na frente dos alunos, sentado, e, quando questionado pela pesquisadora sobre o 

que ia fazer, ele diz: “ditado”. Mesmo após distribuir folhas para os alunos, não 

ocorre o ditado. Há probabilidade de, por não saber-ler, não poderia iniciar essa 

atividade; seu movimento de se afastar do grupo parece confirmar o seu não saber 

ler. 

O “professor” Irineu expressa também irritação porque os alunos não fazem a 

tarefa que ele mandou, que foi o “ditado”. Os alunos começam a desenhar, 

provavelmente, porque o professor também não sabia ler e, consequentemente, não 

saberia conduzir o ditado. Desenhar é a atividade que os alunos acham mais fácil. 

Ressalta-se aqui o nível de padronização da tarefa que o aluno precisa seguir. 

Como não ocorreu o ditado, o professor rasgou e amassou os papéis com os 

desenhos dos alunos. Ele justifica sua irritação porque “não trabalharam direito”. 

Além disso, o “professor” bate na cabeça dos alunos todo o tempo e, enquanto olha 

seus desenhos, os avalia de forma negativa, dizendo para todos que é “zero”. Isso 

confirma que o professor pretendia que os alunos realizassem a tarefa como ele 

queria. Sua postura corporal é de ameaça quando corre atrás de outros alunos para 

pegar seus papéis. 

Identificamos que as crianças, enquanto professores, também utilizam 

estratégias para se proteger quando não sabem levar adiante as atividades que se 

propuseram realizar. Em tal condição, parece-nos que, diante da frustração de não 

saber fazer ditado ou leitura, ou, ainda, de os alunos não fazerem essa tarefa como 

eles, “professores”, gostariam que fizessem, eles “jogam” essa frustração sobre os 

alunos, o que justifica o fato de rasgar tarefas e bater neles. 

Além da padronização de atividades e resultados das tarefas, a escola 

padroniza também a utilização do espaço. Foi o que percebemos das encenações. A 

forma de utilização do espaço físico aparece quando os alunos colocam cadeiras em 

fileira, tal como ocorre em salas-de-aula tradicionais. Enquanto estão trabalhando 

nas atividades acadêmicas, permanecem sentados algum tempo. O contrário ocorre 

quando brincam, pois utilizam toda a sala. 

As crianças no papel de alunos se movimentam e manipulam 

espontaneamente objetos que estão sobre a mesa, como Ricardo, que pega o colar, 

Henry põe os óculos no rosto, Jaime põe o colar em Ricardo e Paula puxa o 
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cachecol que estava sobre a mesa. Isso demonstra uma curiosidade das crianças 

pelo que há num ambiente.  A curiosidade deveria ser estimulada no ambiente 

escolar; é ela a mola propulsora do desenvolvimento das crianças. 

Sobre a postura corporal e manifestação das emoções dos alunos, 

percebemos que correr pela sala em alguns momentos significa alegria e 

contentamento das crianças sob a tutela dos professores Henry e Ricardo; correr 

nas aulas do professor Irineu e da professora Paula significou fuga diante da 

ameaça desses “professores” que queriam rasgar ou tomar seus trabalhos. 

Na encenação do segundo grupo da 2ª série, a emoção detectada foi a 

timidez, de forma predominante. Guadalupe se levanta e diz que quer ser 

professora, mas logo se senta e aponta para outras colegas para serem as 

professoras. Em seguida, aceita ser professora e diz que vai fazer “uma tarefa”, 

mesmo sem explicitar qual seria. Esse momento de tarefa não ocorreu, pois todo o 

tempo foi tomado para apaziguar a situação de contenda entre Pablo e Sara. A 

“professora” se levanta e fica ao lado de Sara, tentando protegê-la: permanece de 

pé, ao lado de Sara, e bate em Pablo.  Mesmo quando este para de bater em Sara, 

Guadalupe bate na cabeça dele. 

Wallon (1963/1976) afirma que as crianças se põem constantemente à prova 

e se controlam mutuamente ao mesmo tempo em que controlam os efeitos da sua 

conduta. É um período em que elas já não se confundem com um determinado 

sistema de relações, como, por exemplo, a família. O controle geralmente é 

colocado por castigos, com humilhações e golpes aos companheiros, como Pablo se 

comportou em relação a Sara e Guadalupe em relação a Pablo. 

 Nos dois grupos da 3ª série, a timidez aparece na maior parte do tempo das 

encenações. No primeiro grupo, se traduziu pelo baixo tom de voz dos meninos e 

pelo riso ou mão na boca para escondê-la, no caso das meninas; enquanto no 

segundo grupo, a timidez se expressou pelo fato de as crianças quase não falarem. 

 Para Wallon (1956/1991), a razão da timidez é essencialmente psicológica. 

Quando perguntados sobre o que sentem quando não sabem uma tarefa que a 

professora passa, a emoção que aparece é a surpresa. José disse ficar 

“surpreendido porque não sei”, e Fábio falou “porque não entendo”. Essas respostas 

indicam que há implícita uma emoção de medo que interfere no processo cognitivo 

desses alunos. A surpresa aparece como provável substituto do medo, pois a 

criança busca orientar-se para não ser surpreendida. 
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Wallon (1956/1991) afirma que a surpresa pode desencadear automatismo 

como fuga, para reduzir as manifestações de medo. É mais fácil para o aluno fugir 

da leitura do que encarar os seus não-saberes. Embasados ainda em Wallon 

(1934/1971, p.122), para compreendermos a surpresa a que o aluno se refere “há 

uma ameaça quando o medo sobrevém [...] o medo é um misto do conhecido com o 

desconhecido, é a alteração do familiar feita através de um pormenor, por uma 

circunstância imprevista ou súbito reconhecimento num conjunto novo para ela”. 

De alguma forma, o que esses resultados nos indicam é que conteúdos novos 

e provavelmente mais complexos levam o aluno a se assustar, talvez por não 

dominar tais conteúdos. 

 É Perrenoud (2004) quem afirma que, para algumas crianças, o medo da 

escola é uma questão entre elas, os saberes e os professores. O que ocorre, 

segundo o autor, é que as crianças sentem medo excessivo em não corresponder às 

expectativas dos professores por levarem a sério as atividades escolares. 

No grupo da 3ª série, a primeira “professora”, Kátia, expressa essa timidez 

rindo ou encobrindo a boca com a mão, enquanto diz que sua atividade seria “ler”. 

Ao se aproximar da mesa, muda de comando e diz para os alunos desenharem. Há 

indicação conspícua de que o desenho é uma atividade bastante prazerosa, mais do 

que a leitura, pois passam bastante tempo nessa atividade. Quando a pesquisadora 

interfere, dizendo que se trata de uma aula de leitura, ela, aparentemente, aceita a 

observação, mas continua a desenhar como fazem os alunos. Após a observação da 

pesquisadora, ela dá instruções para os alunos, dizendo qual é a página, e continua 

absorta no seu desenho. Tal atitude não possibilitou uma interação entre ela e seus 

alunos, pois, enquanto os alunos liam ao mesmo tempo não havia feedback da 

referida professora. 

Vale salientar que desenhos e contos são valorizados pela cultura mexicana 

que incentiva o desenvolvimento de artes plásticas dentro e fora da escola. Isso 

pode explicar o empenho dessas crianças para o desenho, apesar de saberem ler 

um pouco e estarem numa faixa etária superior à dos alunos da 2ª série. Mas 

ressalta-se que o desenho foi prazeroso para todas as crianças, de todos os grupos. 

José apresenta leitura com dificuldade expressa pela postura de seu corpo ao se 

dobrar no momento de ler e trocar algumas palavras ou, ainda, aparecer no seu 

rosto sinais de esforço para ler. 
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Galvão (2001) aponta a relação que o movimento tônico postural mantém 

com a atividade mental: quando se lê um texto que não se compreende, há 

mudanças faciais ou posturais.  

O “professor” Fábio sugere a atividade de “[...] ler um conto”, e os alunos 

leem, mas fazem uma leitura sem ritmo.  

No segundo grupo da 3ª série, a emoção que surgiu também foi de timidez, 

tanto por parte da “professora” como por parte dos alunos. A “professora” não falou 

e, durante todo o tempo da aula, ela ficou com as mãos nos bolsos. Praticamente 

não interagiu com os alunos nem os escutou no momento em que eles liam. O que 

ela realiza é uma avaliação dos trabalhos. Essa avaliação não segue um critério: 

todos os trabalhos receberam notas diferenciadas, mas sem justificativa. Supomos 

que essa atividade se justifica pelo pouco repertório que a criança tem para realizar 

uma tarefa avaliativa: ela sabe quais tarefas são realizadas na sala de aula, mas não 

sabe levar adiante tais atividades. A postura corporal dos alunos é de passividade, 

pois a maior parte do tempo permanecem sentados enquanto leem.  

 Os dados indicam que a expressão de timidez não depende das 

características das crianças, mas de situar-se ou não num universo do código da 

leitura. Além disso, a interação das “professoras” e a forma como é repassada as 

tarefas enfatizam essas emoções como surgiram nos grupos das 3ª séries. 

  Pela fala e postura dessas crianças, fica evidente que o fracasso escolar é 

percebido por elas pelo fato de não saberem ler ou não saberem as atividades que a 

professora articula em sala, independentemente de serem promovidas para uma 

série posterior.  

Finalizando a análise das crianças nos dois contextos culturais, observa-se 

que elas apresentaram estratégias para esmaecer a vergonha. Essas estratégias 

foram diversificadas, como: fechar o livro, afastá-lo e retardar a aula, como o fizeram 

as crianças brasileiras ou, ainda, fazer de conta que estavam lendo, como se 

comportaram algumas crianças mexicanas. Percebemos a mesma estratégia no 

grupo de mais de um ano de repetência das crianças brasileiras. 

Outra estratégia utilizada por ambos os grupos de crianças, brasileiras e 

mexicanas, foi a substituição da leitura pelo desenho. Supomos que tal substituição 

confirma as dificuldades de leitura dessas crianças: o desenho é facilmente 

viabilizado, uma vez que é uma atividade mais prazerosa, sem modelo a ser 

seguido, portanto, isento de balizamentos para correções. Sem dúvida, é uma 



 117 

situação mais agradável, porque todas as crianças demandaram um maior espaço 

de tempo nesta atividade. 

A suposição de que há uma padronização de comportamentos exigida pelo 

professor foi inferida por alguns momentos da encenação: um exemplo a ser 

lembrado foi quando uma “professora” brasileira, embora com gentileza, expressa, 

pelo tom de voz, que a atividade da aluna está boa, mas que ela não esperou para 

fazer a atividade de colagem tal qual tinha indicado. Em seguida, mandou a aluna 

refazer a atividade conforme ela solicitou. 

Da mesma forma, as crianças mexicanas acenaram para a exigência de uma 

padronização de atividades e comportamentos correspondentes, tomando-se como 

exemplo o “ditado e leitura”: quando as crianças não atendiam à expectativa dessas 

atividades didáticas, surgiam reações de irritação por parte dos “professores”. O 

não-seguir padrões estabelecidos por professores aponta consequências drásticas 

para as crianças: emoções de raiva da professora, o que pode assustar os alunos, e 

os castigos a que são submetidos. 

Para as crianças brasileiras, o castigo aparece no momento das encenações 

por não saberem fazer a tarefa. Nesse cenário, os castigos foram: puxar pelo braço 

ou deixar sentado numa cadeira. Diante desses castigos, as crianças os avaliaram 

como “ruim” e “a gente fica com vergonha”. A expressão facial exprime, além de 

vergonha, humilhação dessas crianças. 

 É Luckesi (2006, p. 48) que confirma tal situação: “a visão culposa de erro na 

prática escolar tem conduzido ao uso do castigo como forma de correção e direção 

da aprendizagem tomando avaliação como suporte de decisão”. O castigo físico 

decorre da concepção de que não corresponder a um determinado padrão pré-

estabelecido merece ser castigado para que com isso “aprenda”. Dessa forma, a 

prática do castigo está ligada à visão culposa das atitudes humanas segundo a qual 

o erro é origem da condenação, e o castigo, um jeito de reparar tal situação 

(NEVES, 2005). 

Para nós, a reação da criança a tal situação é de transgressão a normas 

estabelecidas, rompendo expectativas ou formas padronizadas de comportamento, 

chamadas de bagunças ou indisciplinas, na visão do professor. Consideramos que 

tal atitude é um processo de ser sujeito e única forma de expressar seu mal-estar 

cognitivo e afetivo. Outra forma que percebemos como castigo para as crianças 

brasileiras é ficar todo o tempo sentadas; elas se sentem tolhidas e daí inquietas. 
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Quando realizam uma atividade prazerosa como o desenho, as crianças se 

movimentaram muito e permaneceram em pé. 

Os conflitos cognitivos que surgiram no grupo de crianças brasileiras indicam 

também que elas não são passivas diante de tal situação. Infelizmente, os 

professores brasileiros não atentam para esse aspecto. Observamos que tal prática 

e concepção decorrem da percepção de professores de que a criança não sabe 

porque não prestou atenção ou é desinteressada, o que justifica a penalização 

unilateral e a culpabilização da criança. Resultantes dessa prática, emoções de 

vergonha surgem nas crianças. 

Destarte não haver reprovação na cultura mexicana, as consequências para 

as crianças, a partir dessa prática, não se revelaram menos danosas que na cultura 

brasileira. Os alunos mexicanos expressaram timidez e vergonha diante da situação 

de não saber ler. O nível de timidez parece ser obstáculo para seu desenvolvimento 

cognitivo.  

Cabe situar que essa timidez não permitiu aos alunos organizarem-se no 

espaço e utilizarem-se dele de forma mais ampla. Para elucidar essa situação, as 

crianças ficaram lendo sobre a mesa e sem retirar nenhum objeto que se encontrava 

nela. Esse comportamento se confronta com o das crianças de faixa etária menor, 

pois a todo o momento manipulavam os objetos e pareciam estar se divertindo. 

Correram na sala durante a situação de leitura. 

Esses dados apontam também para características de personalidade dos 

grupos: enquanto um se apresenta mais tímido, o outro se apresenta mais 

desinibido. Talvez essa diferença se deva ao fato de elas saberem reagir e também 

não absorverem as regras escolares de forma passiva. 

Essa situação nos aponta que, além da padronização de atividades, há 

também a padronização do uso e da organização espacial que possibilita a 

expressão de movimentos ou a coibição dos mesmos. Para os professores, com 

frequência, o corpo precisa estar aprisionado para facilitar o controle na sala de aula. 

É como se a criança precisasse ficar sentada, imóvel, para aprender qualquer 

conteúdo. 

Apesar do limite imposto aos movimentos, inferidos a partir das falas e 

encenações das crianças brasileiras, os conflitos que surgem nas relações das 

crianças com seus professores são, possivelmente, tentativas de se rebelarem de 

forma positiva desse controle, o que não foi percebido nas crianças mexicanas, que 
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se apresentaram de forma geral como passivas. Há probabilidade dessa timidez 

também ser resultante de interações com seus professores e com as normas da 

escola. Somos impelidos a essa constatação quando observamos a movimentação 

no espaço no momento da encenação.  

Wallon (1934/1971) aponta a importância da movimentação da criança para o 

processo de aprendizagem: a utilização e a percepção do espaço estão na 

dependência do movimento, mostrando que os movimentos exercem influência na 

cognição. 

Almeida (2004) comenta que os professores, geralmente, admitem que o 

movimento é sinônimo de desatenção e por isso tentam eliminá-los. Isso porque os 

movimentos interferem nas atividades das crianças, nas relações com os outros. Por 

isso o interpretam como indisciplina. Com tal concepção, ignora-se um atributo do 

movimento, que é revelar emoções. No entanto, é preciso considerar que tanto o 

excesso do movimento quanto o fato de ele ser “contido” podem revelar a presença 

de determinada emoção. Desconsiderar os movimentos e risos indica um ensino 

tradicional que coíbe alegria e exploração, o que prejudica o desenvolvimento 

cognitivo e afetivo das crianças. 

 

6.2 Cotejando afetividade de professores brasileiros e mexicanos sobre o fracasso 

escolar  

 

A descrição e a análise dos dados obtidos nos grupos de professores 

brasileiros e mexicanos focaram vários aspectos da afetividade dos professores em 

relação a crianças que fracassam. Focaram, também, suas concepções sobre o 

fracasso escolar, suas percepções sobre os sentimentos das crianças que 

fracassam, os tipos de avaliação realizados cotidianamente, as estratégias 

utilizadas em sala-de-aula para ajudar alunos em situação de fracasso e a política 

que deveria ser desenvolvida para ajudar essas crianças. 

Antecipando-se à apresentação e discussão dos dados, tem-se que os 

resultados encontrados se assemelham para as professoras dos dois contextos 

culturais quanto à atribuição da causa do fracasso escolar, aos tipos de avaliação 

utilizados, às estratégias e à política educacional que deveria ser realizada. 

Efetivamente, a expressão de afetividade dessas professoras comporta valores e 
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concepções culturais. Portanto, há diferenças quanto aos aspectos positivos e 

negativos da afetividade da criança e quanto ao seu meio sócio-cultural. 

Algumas categorias de afetividade, como as apontadas no estudo de Ribeiro, 

Jutras e Louis (2005), correspondem a um modelo de professor afetivo na relação 

educativa, na comunicação verbal e em outros aspectos de sua afetividade. Mas 

como se efetiva a afetividade na interação do professor com a criança que se 

encontra em situação de fracasso? 

Os professores brasileiros e mexicanos expressaram uma afetividade relativa 

a sentimento, mas desvinculada de suas ações. No caso das professoras 

brasileiras, elas afirmaram perceber que as crianças ficam tristes com a reprovação, 

mas que nada podem fazer. Elas também verbalizam que têm cuidados com a 

criança que fracassa para que ela não se torne mais revoltada e, ainda, buscam 

estimulá-la para aprender. Algumas professoras informaram que se dispunham a 

chegar perto das crianças quando estas solicitam sua presença para ajudá-las na 

tarefa. Em outros momentos, expressaram que consideravam seus alunos como 

desinteressados ou hiperativos. 

Os professores mexicanos verbalizaram a importância da criança para si e 

para a escola. Em relação à aproximação física, as professoras se mostraram 

reticentes, apontando que a aproximação física não é permitida pelos direitos 

humanos de seu país. De forma geral, os professores não se referiram a aspectos 

negativos dos seus alunos. Este é um traço cultural característico dos mexicanos: 

enfatizar qualidades e lidar com os outros com gentilezas. 

Em relação aos sentimentos percebidos nas crianças, as professoras 

brasileiras foram unânimes em apontar o sentimento de tristeza quando as crianças 

são reprovadas. Duas dessas professoras apontam as consequências negativas 

para a criança, em decorrência de sua reprovação, que seriam bloqueio na 

aprendizagem e revolta. Apesar de perceber tais sentimentos, parece que esses 

aspectos não são considerados na avaliação. De modo geral, demonstraram 

sentimentos de tristeza e fracasso ao lidar com crianças que foram reprovadas. Já 

as professoras mexicanas comentam que se sentem angustiadas e fazem alusão a 

um possível processo depressivo de seus alunos. Demonstram, portanto, conhecer 

prováveis consequências de situação de fracasso para a criança. Comentam, ainda, 

a satisfação que sentem quando observam crianças que atingem um determinado 

nível de aprendizado; elas atribuem esse aprendizado às suas metodologias. 
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Não se verificou, nos dois grupos culturais, uma alternativa de avaliação 

diferente daquelas que as professoras afirmaram utilizar cotidianamente. É o 

processo avaliativo que evidencia mais diferenças para os dois grupos de 

professores, embora, para ambos, a reprovação seja justificada para promover o 

aprendizado da criança, mesmo conscientes das consequências pessoais dessa 

reprovação. 

Embora, oficialmente, na cidade do México, não se possa reprovar, as 

professoras das duas escolas onde esta investigação foi realizada afirmaram que 

podem reprovar quando se verifica que a criança não alcança os níveis de 

conhecimentos estabelecidos no primeiro ano. As professoras de ambos os 

contextos atribuíram à família e às supostas deficiências das crianças as causas 

para suas reprovações. As professoras mexicanas referem-se principalmente à 

linguagem. Vale ressaltar que a cultura mexicana congrega diversos dialetos 

indígenas que não são considerados pela escola. Mohaney e Almeida (2005) 

alertam que dificuldades de aprendizagem são também a dificuldade de ensino! 

Vale salientar que apenas duas professoras brasileiras se questionaram 

sobre sua metodologia, mas, ainda assim, o peso maior para o fracasso foi atribuído 

à família e à criança. Uma professora mexicana comentou que sua formação não é 

suficiente para conduzir os problemas de sala-de-aula. Esses relatos denotam 

aspectos valorativos e, em decorrência, aspectos afetivos imiscuídos na 

consideração das dificuldades enfrentadas por elas. É pertinente a observação de 

Duarte (2004) de que as dificuldades estão ligadas a valores para os quais os 

professores não foram preparados afetivamente. 

As pesquisas de Sanchez (2003) apontam que as crianças aprendem na 

escola mesmo que seus pais sejam analfabetos, reduzindo assim o mito de “capital 

cultural dos pais”. Esse autor coloca, ainda, que muitas dificuldades das crianças 

decorrem de elas não entenderem o que a professora explica. Tal afirmação 

encontra respaldo em relatos de grupos de crianças mexicanas que disseram não 

compreender o que a professora ensinava, que, às vezes, ela não explica e que as 

tarefas são difíceis. São esses aspectos que desencadeiam apreensão, medo e 

surpresa nessas crianças. 

Sobre a afetividade expressa pelos professores brasileiros, não houve 

diferença entre os que lidam com crianças com um ano de repetência ou com 

crianças multirrepetentes. Seus relatos verbais denotam carinho, sentimentos de 
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tristeza, impotência, fracasso e baixa estima ao lidar com a situação de fracasso 

das crianças. A concepção sobre a criança e seu ambiente parece influenciar a 

afetividade dessas professoras em situações de ensino, avaliação e atribuição da 

causa do fracasso. 

A professora Lúcia comenta: “falar carinhosamente, não falar agressivamente, 

abraçar, eles se sentem felizes, muitas dessas crianças às vezes abraçam a gente e 

não querem soltar, beijam a gente, [...]; tem criança que é tão apegada ao professor, 

que às vezes quer ficar junto com o professor, [...] eles sentem que encontram 

carinho. E os pais não têm esse carinho. Se têm, não sabe como passar”. 

De modo semelhante, a professora Clara explica: “tenho um aluno que nunca 

falou com um professor, nunca fez uma atividade. Afeto é todos eles, mas como ele 

era assim mais difícil, dava mais atenção, bem direcionada. A supervisora disse 

cuidado, eu disse não; talvez, essa atenção seja a única que ele tem;[...], ai ele faz 

as atividades". “Você tem que pesar e medir até na hora da conversa: será que o 

que eu dizer vai melhorar ou vai fazer com que ele fique mais revoltado?”. 

 Os dois relatos verbais demonstram carinho, cuidado e atenção com as 

crianças. No primeiro, há uma “ponta” de crítica aos pais quando afirma que os pais 

não têm carinho pela criança (como ela tem!); a crítica é amenizada ao acrescentar 

“se tem [carinho] não sabe passar”. O segundo relato evidencia, em parte, essa 

mesma concepção, ao supor que, “talvez, essa atenção seja a única que ele [o 

aluno] tem”. Sua fala abre espaço para se refletir: quem mais deveria dar atenção à 

criança, além da professora? Há, explicitamente, uma associação entre o carinho 

dedicado às crianças e o fato de se sentirem felizes, bem como a atenção dada ao 

aluno e o seu interesse em realizar as atividades. A professora Clara indica estar 

consciente das implicações do modo de falar do professor e a emoção que emerge 

nos alunos, admitindo que o que ela disser “vai melhorar ou vai fazer com que ele 

fique mais revoltado”. Os resultados da pesquisa de Leite e Falcini (2004) indicam 

que as expressões verbais influenciam o processo de aprendizagem. O que se diz e 

como se diz afeta as relações entre professor e aluno e a aprendizagem das 

crianças. 

Esses achados revelam-se consistentes. Veja-se o depoimento da professora 

Flora: “eu comecei agora a trabalhar diferente com ele, inclusive quando ele vem 

mostrar as tarefinhas, eu boto você é 10! Agora depois que eu comecei a usar essa 
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técnica ele começou uma levantada na autoestima, pois ele tá assim sempre 

querendo fazer as atividades para me mostrar; agora ele faz e quer que corrija logo, 

que é pra ver o 10. Ai ele chega e diz “olhe tia, eu tirei 10”.[...] ele tá querendo, 

inclusive ele diz, “tia, eu tô quase leno”. Ai eu digo: Ah! realmente você tá quase 

lendo. Daí todos os dias ele diz “tia, vamos pra leitura”. 

O relato dessa professora nos instiga a alguns questionamentos, uma vez que 

o apelo ao sentimento da criança, elevando sua autoestima, surge como uma 

técnica (“comecei a usar essa técnica ele começou uma levantada na autoestima”) e 

não como uma apreciação genuína. Mesmo se constituindo uma técnica ainda 

assim, tem efeito sobre a criança. Mesmo com discordâncias, professores e 

psicólogos conhecem bem o valor do reforço do comportamento já indicado, desde o 

século passado, pelos behavioristas. O incentivo verbal de que a criança é 10, 

concebido em nossa cultura como sendo bom e capaz, faz com que a criança se 

acredite capaz, e isso estimula sua tentativa de leitura (“olhe, tia, eu tirei 10”[...] “tia, 

eu tô quase leno”. 

Exemplos como esses corroboram os resultados de pesquisas de Chabot e 

Chabot (2005) que os fazem afirmar ser a afetividade fundamental para o 

aprendizado e influenciadora do comportamento do aprendiz. 

Quando as crianças sentem tristeza, impotência e fracasso, algumas vezes 

sentimentos elaborados pela apreensão de avaliações implícitas de professoras, ao 

lidarem com elas em situação de fracasso, o resultado que se projeta é a 

intensidade do fracasso (múltiplas repetências). E isso repercute negativamente na 

interação professor-aluno. O depoimento da professora Flora é elucidativo: 

“[sentimento] de tristeza porque o objetivo que o professor quer, que quando chegue 

ao final do ano, todos seus alunos tenham tido um bom rendimento, [...]. Que esteja 

na série seguinte”. Também a professora Clara explicita um sentimento: “também de 

fracasso. Porque quando o aluno fracassa, o professor também fracassa. Quando o 

aluno é bem sucedido, meu dever foi cumprido. [...] Onde foi que errei?”. E mais 

adiante ela reconhece “[...] aprendizagem se dá em casa, na igreja”.  

Os relatos dessas professoras indicam a inter-relação do processo ensino-

aprendizagem ao sentirem que também fracassam. Isso se torna mais evidente 

quando perguntam: “onde foi que errei”, embora reconheçam outros ambientes para 

a efetivação da aprendizagem. A afetividade é dinâmica e concebida como 
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instrumento de relação sujeito-mundo, confundindo-se com a ação desenvolvida, 

ação com sentimento, segundo resultados de pesquisa de Ribeiro e cols. (2005). 

A professora Glória não concorda com o sentimento de fracasso, mas se 

sente impotente: “Eu não diria fracasso. Se você fracassar é o fim. Poderia ter feito 

muito mais pela criança, mas às vezes não posso fazer nada. [...] “Às vezes a gente 

se sente responsável porque poderia fazer e não consegue”. De forma semelhante, 

a professora Flora diz de seu sentimento de impotência: às vezes fico sem dormir 

pensando o que eu poderia fazer pela aquela criança [...] o que eu posso fazer para 

melhorar. Ah, é a pior, a gente fica com a estima baixa como a da criança. A gente 

fica pensando”. 

Esses relatos mostram o outro lado da moeda: não é só a criança que sente 

impotência, tristeza e fracasso, mas também a professora! É uma história sem herói 

e sem vilão. Quando não sabem enfrentar os comportamentos dos alunos, Jadue 

(2002) constata que há aumento de tensão na relação professor-aluno, 

principalmente quando o aluno se afasta do ritmo de ensino habitual. 

 Em muitos casos, entretanto, o professor considera que o problema é do 

aluno e com isso não acredita que sua metodologia aumente mais a “perturbação” 

dele.  Esses professores atribuem o fracasso escolar da criança ao seu desempenho 

acadêmico e à sua família, de forma enfática, como o apontam os resultados da 

nossa pesquisa. 

 A professora Lúcia afirma que “o problema maior da escola é a falta da 

presença dos pais. A ajuda dos seus filhos, ajuda nas tarefas, mais atenção. Ver se 

fez suas tarefinhas, mesmo que não saiba ler. Família é a base, mesmo a gente na 

escola fazendo a nossa parte, mas aí, e em casa?”. Da mesma forma, a professora 

Clara se refere a vários fatores como: “primeiro a família que não dá apoio, estrato 

social, o professor que precisa trabalhar três expedientes para honrar seus 

compromissos, a desestruturação familiar [...] estou falando do desequilíbrio familiar 

que acontece hoje em dia, que acontece em parte por conta da violência, da má 

distribuição de renda do nosso país. A família que acha que hoje a escola tem a 

obrigação de criar os filhos [...] a mãe que não sabe se ele traz o material didático 

para a escola”.  
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Ainda em relação à família e ao desempenho do aluno, a professora Célia 

afirma que “essas crianças, elas já vêm de casa sem nenhuma ajuda, a gente não 

sabe lidar com o temperamento dela. O temperamento delas é uma das causas. Se 

coloca no reforço a gente tem a sala de aula e tem o reforço, mas eles não se 

interessa”. Eu acho que não é só sala de aula. Tem que ter ajuda de casa também”. 

A professora Flora enfatiza: “Aí teve um que falou: negócio de família! 

Negócio de mãe, pai ou irmão! Mas eu disse [...], vamos falar sobre a família. [...] 

quer dizer, se você não tem uma autoestima em casa, a família lhe apoiando, não só 

em termos de leitura, mais de diálogo, de amor e de carinho, na sala de aula fica 

difícil pra gente trabalhar com o aluno”. A expressão facial da professora é 

reveladora de apreensão.  

Percebemos o sentimento de impotência dessas professoras ao não saberem 

lidar com o comportamento dos alunos e com os ambientes onde estão inseridos, o 

que gera preconceitos em relação à criança, ao seu meio e à seu aprendizado, 

apesar de em alguns momentos se referirem à importância da afetividade. Aqui, 

claramente, a família e, em decorrência, a criança são as vilãs; elas, as professoras, 

são as heroínas, vítimas de um conjunto de variáveis sociais, inclusive “[a 

professora] precisa trabalhar três expedientes para honrar seus compromissos” e, 

ainda, precisa assumir a tarefa de educar a criança, pois as famílias são omissas “a 

escola tem a obrigação de criar os filhos”. Para nós, tais concepções estão eivadas 

de uma afetividade negativa e que pode gerar desprezo pela criança. Além disso, 

podem se constituir as chamadas emoções de segundo plano, de acordo com a 

concepção de Chabot e Chabot (2005), que perduram mais tempo e são mais 

danosas do que as emoções primárias. 

Mais alguns exemplos corroboram as concepções das docentes. A professora 

Glória enfatiza o ambiente social da criança, além do ambiente familiar: “Nesse 

sentido, o ambiente que eles vêm. Crianças violentas, que traz violência de casa. A 

gente tenta trabalhar com o lado social, o lado humano e eles não têm educação [...] 

a clientela que a gente recebe é diversificada, tem criança que quando vem pra 

escola, já sabe ler, já sabe escrever, tem um desenvolvimento mental [...] nossos 

alunos, a maioria deles, vêm das comunidades, antigas favelas. E o que eles 

aprendem com as favelas? Com os pais? Com o ambiente? E quando chega na 

escola a gente vai ter que tirar esse carrapicho, tirar no bom sentido, procurar fazer a 

nossa parte”. Além do ambiente social, a professora Glória se refere aos livros, ou à 



 126 

decisão sobre a escolha a serem usados: “[..] aos livros que vem lá de cima, eles 

não atendem as necessidades dos alunos, além de ser alto o ensino que vem dos 

livros, os assuntos a realidade é outra [..] e vai tornando cada vez mais difícil”. 

 São perceptíveis na fala dessa professora os estereótipos ou os preconceitos 

a que se refere Pato (2000), quando se trata da criança pobre e sua família, no 

momento em que “[..] a gente vai ter que tirar esse carrapicho [..]”. O termo 

carrapicho é definido como uma semente espinhosa de algumas plantas, mas, no 

contexto da fala da professora, carrapicho desliza para uma conotação um pouco 

diferente: algo que está impregnado na criança através do seu meio e que precisa 

ser extirpado, isto é, fazer uma ruptura daquilo que a criança sabe do seu ambiente 

e colocar algo “aceitável” como sendo a educação que ela tem para oferecer, 

quando afirma “tirar no bom sentido”. Com isso, observa-se que não há 

consideração positiva pelo que a criança sabe, ou traz de seu ambiente. Outrossim, 

ao criticar o livro didático “[..] além de ser alto o ensino que vem dos livros, os 

assuntos a realidade é outra [...]”, que dificulta o aprendizado da criança, a 

professora não se apercebe de que ela faz o mesmo ao não considerar o ambiente 

no qual a criança está imersa. É pertinente lembrar aqui a observação de Perrenoud 

(2004) quando afirma que os programas são elaborados a partir de experiências de 

intelectuais, sem atentar para a diversidade e a vida das pessoas, o que contribui 

para o fracasso escolar. 

 Surpresa e preconceito são percebidos também na fala da professora Clara: 

“eles usam expressões de coisas que às vezes me choca. Você se surpreende: 

falam com muita naturalidade em granada, craque [...] eu duvidava que a criança 

nessa faixa soubesse o que era aquilo; mas eu acho que eles não só tem esse lado 

desumano; eu acho que por baixo daquele bichinho bruto se a gente luta um 

pouquinho mais, um pouquinho mais de amor”.  

 A ideia de um “bichinho bruto”, que precisa de “um pouquinho mais de amor” 

tem um tom negativo, diferentemente de um tom evolucionista, como poderia 

parecer em outro contexto de verbalização. Essa concepção da professora, inferida 

de sua fala, nos traz uma criança que precisa ser “polida”, e essa ferramenta é a 

educação, eivada de outros valores; ou seja, não se percebe uma disposição para a 

troca, para a interação, para o aprender com; talvez seja uma herança cultural de 

nossos colonizadores! 
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Essas concepções sobre a criança que se encontra em situação de fracasso 

e de seu ambiente certamente norteiam a atribuição da causa do fracasso das 

crianças. São os responsáveis: a família e o desempenho acadêmico da criança. 

 Sobre o desempenho acadêmico, a professora Flora afirma: “a reprovação 

dessa criança se dá assim ao não avanço, em termos de leitura, escrita; [...] Então 

eu vou ver se essa criança avança; muitas vezes a criança regride [...] é como se ela 

não tivesse um poder de concentração na aula. Na minha avaliação, eu não achei 

correto mudar de série”. Como exemplo da responsabilização da família, temos a 

fala da professora Lúcia: “porque as crianças não vêm alfabetizadas e temos que 

fazer um trabalho diversificado e que não tem ajuda da família. Pegamos crianças 

com as séries iniciais. Pegamos crianças sem ter passado por uma escola; são 

essas crianças que a chance é mínima de passar para uma 2ª”. 

 A professora Flora traz um exemplo que justifica sua fala: “eu tenho uma 

criança como Anita, ela não é tão rebelde na sala de aula, e a mãe é aquela que 

está presente, mas ela tem dificuldade [...] não sei se ela não gosta de estudar. Ela 

não é tão danada. Dóris é da mesma forma”. Já a professora Célia se refere a um 

comportamento hiperativo de seu aluno: “mas ele não se interessa. A gente não tem 

como trabalhar com essa criança. Ele é hiperativo, não se controla na sala de aula. 

Jonas é um menino inteligente, mas ele não se interessa”. 

 Observamos nesses depoimentos que o locus do problema continua sendo a 

criança. Nos três casos, Anita, Dóris e Jonas, há, segundo as professoras, 

desinteresse (falta de motivação), sendo que, no caso de Jonas, além do 

desinteresse, existe uma hiperatividade (possivelmente “diagnosticada” pela própria 

professora). Não há atribuição de problemas provenientes de causas 

comportamentais (emocional e/ou ajustamentos sociais, valores e normas), mas de 

causas motivacionais e neurológicas. Não sabendo como agir, há uma tendência de 

se responsabilizar a criança e sua família pelo seu fracasso. 

Poderíamos hipotetizar que os comportamentos das duas meninas indicam 

retraimento e timidez por não saber, e o do aluno, Jonas, indica curiosidade por 

saber, cheio de alegria ao descobrir fatos interessantes, hipótese baseada em seu 

comportamento na encenação da qual participou. As suposições da professora 

podem estar corretas. Hiperatividade e desinteresse existem; todos sabemos. O que 

se exercita aqui é um olhar alternativo, mais ajustado ao que se sabe sobre as 
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crianças em situação de fracasso, que foram ouvidas e observadas em brincadeiras 

de encenação de aula de leitura. 

A formação acrítica dos professores em relação a suas práticas leva-os, 

segundo Tardif (2004), a atribuir fatores externos às dificuldades encontradas no 

processo ensino-aprendizagem. Para nós, uma formação que não conduz a uma 

avaliação do seu fazer cotidiano promove um distanciamento do que sentem pela 

criança, em vez de um aprimoramento e perspicácia na observação desse processo. 

As exigências de um fazer acadêmico dos professores os deixam menos disponíveis 

para outros fazeres. Ainda assim, duas professoras questionaram suas práticas: 

“será que a minha metodologia é satisfatória? Será que eu estou dando uma aula 

que incentive que faz com que meu aluno queira ficar na sala de aula, queira 

aprender? [...] se a gente faz aquele plano seco, frio, a gente não consegue”. É 

interessante que a professora se refere ao plano, e não seu relacionamento com a 

criança. A segunda é o comentário da professora Flora: “eu faço assim uma auto-

avaliação: “o que é que o que posso melhorar? Procuro de todas as maneiras ver 

um meio de como trabalhar com essa criança”. 

Apesar da preocupação com suas metodologias, as concepções sobre a criança, de 

forma geral, se mostraram negativas no sentido de apontar falhas. E essas 

concepções norteiam as práticas em sala-de-aula e o processo de avaliação. Nosso 

argumento é ancorado nos momentos em que as professoras exprimem o que 

pensam sobre alguns alunos e na expressividade afetiva depreendida de seus 

gestos e fisionomia, movimentos corporais e fisionômicos que acompanham as falas. 

A professora Flora comenta: “Lúcio é uma criança totalmente desinteressada; 

pra ele tanto faz como tanto fez; ele só faz a tarefinha na hora que ele quer, até 

onde ele quer”. A modulação de sua voz indica raiva (trinca os dentes) e em alguns 

momentos a voz é suave: “mesmo assim, eu comecei a trabalhar diferente com ele, 

quando ele vem mostrar as tarefinhas, eu boto você é 10”. Esse menino deveria 

estar no Se Liga. [...] Eu disse que se ele ficasse ele progredia. Ele é complicado, ele 

só faz o que ele quer. A visão dele de menino de rua.[...]  Eu digo, vamos Lúcio, todo 

mundo está fazendo. Ele diz: eu num faço! Quando eu corrijo as atividades eu digo 

que ele é 10. Ele começa a despertar para a leitura. Ele já começa a trabalhar a 

escrita, então faz as atividades todos os dias”. Professora Lúcia completa: “ele não 

tem autoestima por isso que essa criança não melhora. Eu acho que em casa ele 

não tem carinho. Estude para crescer, para ter um trabalho”. 
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Sobre Mário, a professora Lúcia enfatiza: “Ele já vem há dois anos na 1ª série. 

Por mais que a gente procure dar essa autoestima, dando mais assistência a ele, 

mas assim é uma aprendizagem bem lenta. Não tem concentração, não tem 

desempenho [...] eles trocam as letras, p, com b. Na minha avaliação eu não achei 

correto mudar de série”. Ele deu um avanço do ano passado para cá. Ele ta com 

dificuldade com a leitura”. “[..] Já Vânia, ela tem aprendizagem lenta, devagar; é 

como se ela esquecesse. Ela fica olhando pro alto, não passou pela pré- escola. 

Você é uma menina bonita. Você já pode fazer. Ela está melhorando”. 

Para a professora Lúcia: “Alexandre, ele tem dois anos repetente. Uma 

criança com dificuldade na aprendizagem; tem também o comportamento. Esse 

menino é agressivo, ele não consegue aprender. Ele agora está melhor, ta 

escrevendo, mas quando chega a hora da leitura não tem interesse na leitura. É 

muito perdido na aprendizagem. Eu converso com ele. Agora ta mais organizado, 

antes não sabia fazer as letras. Tem que ter limites. [..] Estela se mostra mais 

interessada. Lívia também melhorou um pouco na escrita. Na leitura, ela esquece; 

parece que dá um branco. Já está aprendendo algumas palavras; um pouco na 

escrita um pouco na leitura”. 

Confrontando essa avaliação com o que expressam as crianças em suas 

discussões e encenações, tem-se uma distância imensa. No caso de Lúcio, sua 

recusa de fazer as atividades é por não saber. O “desinteresse” parece relacionado 

com raiva e vergonha que expressou no grupo de discussão. Na encenação, ele 

participou todo o tempo, com comportamentos que nos inspiram esta outra 

interpretação. O que ocorre então? Provavelmente, o desinteresse atribuído ao seu 

comportamento, que conduz à sua não-aprendizagem, direciona o julgamento da 

professora. Além disso, afirmar que a criança não tem autoestima, sem se implicar 

no processo de ensino-aprendizagem, demonstra um desconhecimento de que a 

autoestima decorre de interações sociais. Nesse sentido, as tentativas de estímulos 

com frases do tipo “para crescer e arranjar um emprego” podem, ao contrário, acirrar 

suas dificuldades. 

 Para Vânia, “o branco” a que a professora se refere se deve aos medos que 

ela revelou sentir, ao discutir nos grupos do qual fez parte, e que interferem em sua 

memória. Estela, que, com muita dificuldade expressou raiva da professora anterior, 

segundo a professora atual, consegue alguns progressos na escrita; Estela percebe 

ajuda da professora atual, o que parece fazê-la sentir-se mais segura. Isso é 
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indicativo do papel facilitador de uma afetividade positiva (sentir-se ajudada) para as 

crianças aprenderem. 

A não consideração do professor aos aspectos emocionais dos alunos surge 

tanto no processo de ensino, como no processo avaliativo. Nosso argumento é que, 

mesmo identificando tristeza e revolta das crianças ao serem reprovados, tais 

sentimentos não são considerados no momento da avaliação. 

A professora Flora esclarece um pouco mais sobre isso: “A autoestima da 

criança está tão baixa na sala de aula que é que, como se ela não tivesse ânimo. De 

ter concentração na leitura até mesmo de se socializar com outras crianças”. A 

professora Lúcia complementa: “eles ficam tristes. A gente nota mesmo que alguns 

ficam tristes, mas o que podemos fazer? Os pais também ficam tristes”. A professora 

Célia confirma: “eles ficam tristes. No final do ano eles veem as crianças que 

estudaram, que fizeram tudo direitinho [...] e eu não passei? A gente está sempre 

conversando com eles para que eles voltem para o lado bom, para as coisas boas. 

Eles sentem [...] eles se sentem tristes no final”. 

 Outro exemplo relevante nos traz a professora Glória ao se referir à 

maturidade da criança: “às vezes a maturidade é tão pequena que não tá nem aí. 

Não se esforça pra pensar, assim se tirou dois ou três na prova, tanto faz. Eu coloco: 

você vai conseguir, você vai chegar lá. Eles ficam tristes e outros que não estão nem 

ai”. As professoras Flora e Clara veem um pouco mais o lado da criança, apontando 

consequências para a vida pessoal e escolar. A primeira diz: “eu acho que tristes; 

não gosto nem de falar. De qualquer forma marca; eles ficam tristes, se revoltam 

mesmo”. A consequência na aprendizagem é vista pela professora Clara: “a principio 

eles retornam com um bloqueio bem maior; eles não encaram a reprovação porque 

diminui o estímulo, diminui a vontade de estudar”. 

Essas considerações por parte das professoras remetem a alguns pontos que 

merecem reflexões sobre a avaliação e desconsideração dos aspectos emocionais. 

Embora utilizem tipos de ajuda diferenciada, como fazer adedonhas, músicas, ou dar 

mais atenção à coordenação motora, que parece ser um aspecto importante para 

algumas das professoras, o processo de avaliação só contempla aspectos cognitivos 

e fecha um círculo de responsabilidade sobre a criança. Apesar de estarem 

conscientes da tristeza da criança, as professoras não se responsabilizam por esse 

sentimento, isto é, não se posicionam na interação de modo cauteloso, como quem 

pode minimizá-la; muitas vezes, sua postura confirma a culpabilidade da criança e 
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de sua família. Isso aparece claramente na fala da professora Célia: “Quando 

recebem a provinha que a gente colocou um zero “tia, eu tirei essa nota? “Agora 

você pode melhorar. A gente fez nossa parte e você não fez a sua”. Essa fala 

espelha uma “assepsia” de responsabilidade da professora pelo fracasso da criança. 

Nem mesmo para atenuar o sofrimento dela. Como decorrência, emergem 

sentimentos de vergonha e de raiva, percebidos no grupo de discussão das 

crianças. 

Os relatos das professoras, em muitos momentos, ecoam na criança com 

uma conotação mais negativa do que positiva, no sentido em que exorta uma 

advertência e enfatiza suas dificuldades. 

Os depoimentos que de certa forma atentam para a condição da criança, 

como o da professora Flora ao afirmar que a reprovação deixa uma marca de revolta 

na criança, nos leva a questionar que avaliação é essa que não solta esses 

grilhões? Consciente das consequências negativas para a criança é a professora 

Clara que tenta uma explicação voltada para o sistema escolar: “infelizmente nosso 

sistema tem que atribuir notas pra aprovar ou reprovar [...] a gente não evoluiu nesse 

ponto”.  

  O sistema avaliativo está permeado por processos afetivos. Estes, em parte, 

dependem do professor em termos de estratégias que usam em sala, como em 

termos de avaliação que aprova ou desaprova o aluno. Nosso argumento está 

embasado nas falas das professoras que, mesmo utilizando a avaliação como um 

processo contínuo, segundo afirmaram, desconhecem qualquer critério diferenciador 

para as crianças que estão conseguindo aprender algo e aquelas que não estão. 

Clara pondera que: “eu avalio meu aluno cotidianamente, pela participação, pela 

frequência, demonstração de interesse, pelas atividades, pela interação”. De forma 

semelhante, Flora afirma: “avaliação contínua, todos os dias, em todos os sentidos, 

isto é, o comportamento, na socialização, na produção de textos, na leitura coletiva, 

individual [...] não tem aquela coisa de prova”. Já a professora Célia diz: “contínua do 

início até o final. Eles sabem. Tem uma nota que é do comportamento dele e do 

desempenho dele”. Embora com voz calma, a expressão facial da professora é de 

raiva. 

De modo geral, a avaliação é contínua, mas é também instrumento que 

justifica a reprovação em dois fatores principais: a cognição e o comportamento da 

criança. No primeiro caso, enfatiza-se que o aluno não alcança os objetivos que elas 
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ou a escola colocam, pautados nos currículos oficiais e em critérios pré-

estabelecidos; um deles é a coordenação motora, e assim explica a professora 

Lúcia: “eles têm dificuldades porque temos que trabalhar a coordenação motora.[...] 

Tem uma que já progrediu, [...]. Já têm outras que já está com problema da 

coordenação motora, não sabem tirar do quadro, então essas crianças ficam com a 

mínima chance de ir para a série seguinte”. 

Não apresentar coordenação motora parece ser prognóstico que vai 

direcionar seu sucesso ou não. Lúcia continua: “pegamos crianças que vêm 

diretamente de casa sem ter passado por uma escola; são essas crianças que a 

chance é mínima de ir para a série seguinte porque vai fazer todo esse processo”. 

É evidente que as professoras têm critérios pré-determinados que imputam 

expectativas a priori para a criança ser aprovada ou não. Perguntamos: são essas 

exigências oficiais ou dependem exclusivamente de seus julgamentos? Tudo indica 

que os critérios dependem mais do julgamento da professora, imbuídos de boa 

vontade, mas colocados de forma acrítica, sem se deixar “atingir” pela afetividade. 

A justificativa para a reprovação é fazer com que a criança aprenda mais. 

Flora afirma: “teve criança que foi reprovada um ano e no outro ano essas crianças 

teve um avanço (enfatiza a palavra) tão rápido que eu fiquei assim impressionada”. 

Posição semelhante tem a professora Lúcia: “explicamos para eles que ele vai 

continuar na 1ª pra melhorar, porque não se pode passar para uma série seguinte se 

o aluno não tem capacidade; no caso é melhor repetir e aprender mais do que 

passar e não alcançar o conteúdo”. 

Segundo Paro (2001), tais assertivas indicam que as professoras justificam a 

reprovação para “motivar” o aluno a aprender. Ao contrário da motivação, o autor 

alega que esse processo supõe ameaças ou punições para as crianças que não 

estudam ou não se interessam, na visão dos professores. A ameaça de reprovação 

é uma motivação negativa que leva o aluno a livrar-se das obrigações escolares: é o 

que ele considera como motivação extrínseca. 

Concordamos com tal posição, uma vez que o medo que as crianças 

apresentaram diante de situações de leitura, que as levam a se retraírem (silêncios) 

ou a agredirem (rasgar cadernos; apontar que os colegas não sabem), as torna 

vitimizadas por esse processo avaliativo. 

A professora Clara atenta para o lado negativo da reprovação ao afirmar que 

“eles voltam revoltados, mas, quando o aluno volta e se sente fracassado, na 
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maioria das vezes, eles vêm revoltados e com capacidade até menor de 

aprendizagem”. Além de considerar a produção das crianças, essa professora 

considera sua condição física: “a gente avalia o interesse delas pelas atividades que 

são feitas diariamente. A gente vê quem fez o dever para casa, quem ta prestando 

atenção na hora da leitura. A avaliação só é justa se for dessa maneira [...] às vezes 

ele vem fazer uma prova que não está bem, às vezes não dormiu direito. Pela nota 

não é justo”. 

Um aspecto que se ressalta no processo avaliativo e que foi evidenciado em 

nossos dados é o controle do comportamento embutido na avaliação contínua. 

Detectamos essa condição na fala da professora Célia: “Eles sabem, tem uma nota 

que é do comportamento dele e do desempenho dele. [...] a gente vai avaliar 

conforme a capacidade de cada um [...]. Jonas sabe até juntar e ler um pouco, mas 

ele não se interessa. [...] Ele sabe. Ele sabe, mas não se interessa, não organiza 

nada, rasga o caderno”. Fica evidente, neste caso, que o comportamento de 

“desinteresse”, de “não organização” do aluno é fator relevante no processo 

avaliativo. 

Uma tentativa de considerar a participação e a emoção da criança foi 

explicitada pela professora Glória: “tem várias partes: leitura se participa. Se a 

criança é participativa e não ta conseguindo aprender ela precisa de uma avaliação: 

pode estar com um bloqueio”. 

Essa fala credita o bloqueio ao aspecto emocional, mas ele é da criança, e, 

não, resultado de uma interação. A professora Flora, apesar de valorizar os 

processos cognitivos, chama a atenção para o comportamento: “a gente avalia, em 

todos os sentidos, isto é, o comportamento, na socialização. Começa do 

comportamento, depois vai para a produção de texto oral e socialização”. 

Esses relatos enfatizam o comportamento sobre a cognição quando a 

professora diz: “porque o comportamento contribui muito para esse índice. Ficamos 

tentando mudar esse comportamento. Temos crianças violentas dentro da sala de 

aula, são indisciplinados, tem dia que a gente quase não consegue dar aula”. A 

professora Lúcia complementa: “brincadeiras na sala, violência, brigar com outro por 

mínimas besteiras. Eles querem reagir e o outro vai reagir e aí vem a gritaria e com 

isso interrompe o professor. Aí acontece a falta de atenção”. Embora admita que às 

vezes as crianças briguem por bobagem, a professora, ainda assim, quer controlar a 

criança. Indagada sobre a situação de um aluno que se comporta “bem”, mas que 
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não sabe ler, a professora afirmou que “dá mais atenção [a ele]”. Ora, será isso 

suficiente? Não se está enfatizando comportamento considerado inadequado? Tal 

postura é congruente com os resultados das pesquisas de Izquierdo (2004) ao 

afirmar que os professores confundem baixo rendimento com indisciplina, e, ainda, 

tomam o efeito como causa. Embora não conscientes eles agem como se fosse 

mais fácil lidar com aspectos disciplinadores do que buscar condições para melhoria 

da aprendizagem da criança. Ainda mais preocupante é a tentativa de coibir 

movimentos espontâneos das crianças e curiosidade. Movimentação e curiosidade 

que apareceram nas encenações e que não interferiram no processo cognitivo, pois 

as crianças se movimentaram em busca de vários objetos, de livros, e executaram 

as atividades que os professores-alunos indicaram. De acordo com Wallon 

(1942/1979 e 1934/1971), são movimentos que comunicam, que constituem o 

pensamento da criança, e que são reveladores de suas disposições internas. 

Acreditamos que esse controle se deve às exigências sociais e oficiais que 

cobram das professoras silêncios e “ordem”, ou ainda, o “domínio” da turma, fatores 

que se traduzem por uma concepção de “professores competentes” e que eles 

internalizam e utilizam em suas práticas cotidianas. Tal disciplinamento pode ocorrer 

de formas diversificadas, explícitas ou não. 

 Esteban (2002) afirma que o disciplinamento ocorre através de ações sutis 

que dificultam o sujeito a identificar o agressor. Essa não identificação contribui para 

que a criança internalize a culpa pelo seu fracasso. Já Aquino (2003) constata que o 

trabalho docente consiste no controle tanto do movimento físico como da linguagem, 

porque as professoras têm dificuldades em lidar com as diferenças individuais. Na 

escola não há espaço para o desenvolvimento das características individuais: há um 

conteúdo, um tempo estipulado para os alunos aprenderem. 

Para nós, há nessas indicações de controle disciplinar resquícios de uma 

educação em que risos, participação e alegria parecem sinônimos de “desordem”, 

sem consideração dos aspectos emocionais no desenvolvimento das crianças. Nas 

encenações, em todos os grupos de crianças, o castigo surgiu como forma de 

controle para esses comportamentos. 

Assumimos que a “indisciplina” ou mau comportamento do aluno se relaciona 

ao que ele não consegue aprender ou ao fato de que não atinge aquilo que as 

professoras consideram importante para ser aprovado.  
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O castigo, para Esteban (ibidem), é efetivado pela suspensão de direitos, e  

se traduz por notas baixas, repetência e impedimento de prosseguir a vida escolar. 

O castigo assim imposto não tem poder para disciplinar as crianças de classe 

popular, pois suas histórias já são de negação de direitos elementares. Assim, as 

consequências na escola não servem como ameaças para moldá-los às exigências 

escolares: o fracasso escolar é um fracasso a mais. Diríamos que tem poder 

avassalador e faz sentir mais revolta, estimula violências, destrói esperanças e 

confiança já tão abalados por suas histórias. Como alternativa, acreditamos que a 

afetividade nas relações reinstaura histórias com dignidade, quaisquer que sejam e 

venham minimizar os efeitos danosos na aprendizagem e, consequentemente, na 

vida da criança. Afetividade como sinônimo de respeito e de ajuda nas relações e 

nas atividades acadêmicas. 

Embora todas as professoras afirmem que dão assistência às crianças com 

atividades diferenciadas, isso parece não ser suficiente para abrandar “o mau 

comportamento”, tal como é percebido pela professora, nem faz com que elas 

aprendam mais. A professora Flora diz: “eu sempre tenho dado uma assistência 

maior a essas crianças, através de atividades com alfabeto móvel, com material 

concreto; eu trabalho muito em círculo e também eu separo esses que já estão 

alfabetizados eu faço uma atividade diferente. Então eu já dou uma assistência 

maior a esses que estão nesse processo de alfabetização. Ai eu trabalho assim, com 

muito recorte, de revistas, de livros pra eles mesmos procurarem as letras do 

alfabeto”. A mesma estratégia é usada pela professora Lúcia que confirma 

“procuramos fazer realmente o melhor através de recorte, colagem, trabalho com 

fichas, com alfabeto, mostrando as letrinhas, através de jogos”.  

Mas a professora Flora questiona: “mas por que ela não alcança [...]? Eu 

acredito que a criança que vai para a 2ª série, ela já tenha que saber ler, mesmo que 

seja com erros ortográficos. Então eu acho que tem que ser uma 1ª série bem feita”. 

E Lúcia prossegue: “essa série inicial é o primeiro ano que a professora pega, aqui 

não, a criança já entra no 1º ano, não atinge o objetivo e prá sair daí fica difícil”. 

Destaca-se ainda a dificuldade que as professoras indicam em lidar com a 

diversidade de níveis de conhecimento das crianças e a política que se coloca para 

as escolas públicas. Flora comenta: “temos os que foram reprovados e os que 

chegam de outra escola [...] junta-se com aquele que está na fase de trabalhar a 

coordenação motora. Tem aquele que chega do zero, tem aquele que já vem da 
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série inicial. [...] aquele que foi reprovado, aquele que tem dificuldade na escrita, 

aquele que chega sem nada, então o professor tem  de saber lidar com esses três 

tipos de problemas”. 

A mesma dificuldade é sentida pela professora Célia: “aí você vai trabalhar 

aqueles que já sabe ler; os outros fazem bagunça, sem ajuda. Quando ajuda esses 

daqui, os outros ficam sem ajuda. É difícil”. E ainda complementa: “a gente dá 

recorte, colagem pra eles, eles não querem não, ficam rasgando”. 

Na encenação, os alunos dessa professora participaram ativamente das 

atividades de recorte e colagem. Talvez a consideração por essas produções indique 

que as crianças não conseguem atingir um nível de desempenho razoável. Tassoni 

(2000) aponta ser a avaliação um instrumento que pode ser contra ou a favor do 

aluno. A medida para isso é a criança aprender. Não conseguindo fazer a criança 

aprender, as professoras optam por estratégias que as ajudem a lidar com a criança: 

colocar no reforço ou deixá-la em uma classe supostamente homogênea, como 

parte de uma política que ajude essas crianças. A professora Célia corrobora tais 

ideias quando diz: “eu acho que eles não ficassem na mesma classe dos meninos 

que estivessem aprendendo, uma classe homogênea. Todos numa classe que 

estivesse no mesmo nível seria a escola ideal”. Este ponto de vista é compartilhado 

pela professora Glória quando afirma: “agora eu concordo com a colega que não 

houvesse tanta diversidade”. 

Por sua vez, a professora Flora enfatiza as dificuldades em trabalhar com 

crianças em níveis diferenciados, afirmando que “o reforço somos nós que fazemos 

atividades diferenciadas em sala de aula, leitura diferenciadas em sala de aula, [...] 

mas claro que ficaria melhor se a criança da série inicial, pelo menos soubesse a 

escrita e a leitura”. 

 Dois aspectos insurgem-se como questionamentos a partir das posições 

referidas: a questão de alfabetizar e a política subjacente a esse processo. Sobre a 

alfabetização, nos dá suporte a posição de Ferreiro (2004) quando questiona que a 

problemática do fracasso escolar se centra nos processos de alfabetização e nas 

concepções sobre a lecto-escrita. 

 Concordamos com a autora que há uma pseudo política para as chamadas 

séries iniciais, ou inúmeros outros projetos que não resolvem a situação, e que é 

direcionada por dois pontos importantes: formação de professores e o tipo de 

relacionamento, calcado em sentimentos ambivalentes, que vai de um contínuo de 
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tentar ajudar até sentimentos de impotência, fracasso ou desprezo pela criança 

pobre. 

 Sobre a concepção da lecto-escrita, a professora Lúcia apresenta ter 

conhecimento de alguns processos de produção de texto a partir de gravuras, o que 

está condizente com uma concepção construtivista, mas, ao mesmo tempo, se 

refere a uma prontidão e uma coordenação motora para a criança aprender. Ferreiro 

(2004, p. 183) questiona se os aspectos de prontidão ou de maturidade, como 

afirmaram as professoras, não são subterfúgios para não se refletir sobre a 

metodologia em sala-de-aula. Além disso, prontidão ou maturidade servem para 

discriminar as crianças: “qualquer que sejam os critérios de maturidade que se 

utilizem os imaturos são sempre os mesmos: os filhos de analfabetos”. 

É importante frisar que a impotência mencionada pelas professoras diz 

respeito a atender níveis diferenciados de saberes das crianças. As estratégias que 

estão ao seu alcance e são usadas aleatoriamente não são suficientes. 

Provavelmente, por essa razão, as sugestões indicadas para amenizar tal situação 

são: exclusão das crianças, pondo-as em classes especiais, colaboração dos pais e 

da comunidade conjuntamente, valorização do magistério e um professor de apoio 

que as ajude nesse processo. 

A professora Célia solicita “ajuda dos técnicos da escola. Pegar essas 

crianças que acham que vai fracassar colocar no reforço. E também reunião com os 

pais. Ensino individual, dar tarefas individualizadas [...] se a gente tivesse uma sala 

que os meninos tivessem o mesmo nível a história era outra”. A professora Glória 

sugere “acompanhamento individual permanente, no horário à parte. Depois viria pra 

sala de aula. Contato com os pais”. A professora Clara acha que “tem que ter um 

trabalho de colaboração com a família [...] que venha para elogiar”. A professora 

Flora sugere um projeto de leitura aliada à ajuda dos pais e diz: “Se pudesse criar 

um projeto de leitura na sala, onde essas crianças pudessem ter mais assistência 

com um professor dando mais apoio com atividades diferenciadas, talvez não 

resolvesse total, mas ajudaria muito”. 

Esses procedimentos, segundo as professoras, diminuiriam as implicações 

para a sociedade, que precisa enfrentar a situação de crianças que fracassam. 

Interessante é constatar que nenhuma alteração lhes é sugerida na sua interação 

com as crianças ou na sua metodologia. 
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A posição da professora Flora indica o caminho da responsabilidade da 

família e da criança: “[...]. A escola não tem como fazer muita coisa porque não tem 

a base que é a família. [...] os alunos não têm vontade de querer pra que sejam 

cidadãos”. Posição semelhante tem a professora Célia quando afirma: “alfabetizar a 

criança. Aqueles meninos que não estavam no nível colocavam no reforço [...] mas a 

gente só não tem condição”. A professora Clara indica a política de distribuição de 

renda e parece se espantar com a situação atual de fracasso: “Não imagino a 

sociedade fracassando. Mais do que a gente tá vendo é o caos”. Aponta ainda ser 

preciso uma reforma com valorização do magistério, apesar de criticar alguns 

professores: “Compromisso mais do professor. Má remuneração pesa muito. [...] 

Não acredito que essas bolsas contribuem. Brasileiro precisa de trabalho não de 

esmola”. A professora Glória se refere à falta de espiritualidade quando afirma que 

“a falta de Deus é um dos fatores mais importantes para isso que está acontecendo”. 

Todas essas considerações indicam que parte das professoras inclui a 

questão política, mais ampla, como um fator que afeta o fracasso escolar. São 

exemplos: a distribuição da renda da população, a desvalorização do professor, a 

distribuição de bolsas (refere-se à bolsa família). Por outro lado, tem-se como fator 

preponderante para o fracasso, a criança e sua família. A afetividade e a interação 

com a criança não são consideradas. 

Os professores mexicanos, ao contrário, revelaram preocupação com a 

afetividade das crianças. A professora Dora diz: “primeiro ajuda emocional, partimos 

da afeição”. A professora Rosa comenta: “cuidar que eles participem [...], se 

aproximar, conversar com eles, tocá-los, fazê-los importante, [...], se tu és importante 

a todos, as crianças mudam”. As professoras Helen e Dora concordam com essa 

posição de tornar-se importante para a criança.  

Percebemos que há uma ênfase em demonstrar a importância da criança 

para si e para os outros que compõem o espaço escolar. Tal ênfase é justificada por 

algumas professoras quando informam que o contato físico é restrito. 

De forma geral, falam de uma afetividade que expressaram sob forma de 

sentimentos, palavras e, em alguns momentos, de ações. Essas são corroboradas 

pelas crianças que disseram receber ajuda das professoras nos momentos de aulas, 

principalmente quando as chamavam e elas vinham para atendê-los no momento de 

aprendizagem. 
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Mas é o aprendizado da criança que faz com que as professoras demonstrem 

satisfação, resultante daquilo que percebem como progresso acadêmico dos alunos. 

A professora Dora comenta que “quando chega ao final do curso, em meu caso, meu 

sentimento é de satisfação, é de gosto; quando vejo que eles não estão alcançando 

me sinto muito desanimada. E faz um gesto com o corpo, como se estivesse 

cansada. Mas agora agarramos mais espinhos”. Espinhos parecem denotar as 

dificuldades ou mais esforços com crianças que não aprendem. 

Ao contrário, quando a criança aprende, os professores expressam 

contentamento e valorizam seus próprios esforços. A professora Luísa diz que: 

“tenho um menino que tem 8 anos, não sabe ler;  sua mãe não sabe falar espanhol, 

porque eles têm um dialeto;[...]  me sinto muito contente porque agora ele tem 

condições”. Enquanto fala, faz um gesto estendendo os braços, indicando força. 

“Quero que eles sintam o carinho. Que eles sintam que aqui na escola é sua 

segunda casa. Na verdade a criança é Irineu”. De forma semelhante, a professora 

Helen diz: “eu me sinto feliz porque a criança não tinha nenhuma orientação; aí ele 

ficava a olhar para cima. Hoje já tem orientação, sabe alguns monossílabos, mais eu 

digo que, eu sinto que avançou e me dá um orgulho. [Ri]. Para que a criança 

também tenha responsabilidade porque se  as coisas precisam ser com seriedade, 

as regras precisam seguir. Me dá gosto por ajudar essas crianças, para que tenham 

mais capacidade”. 

  A postura dessa professora é de enfrentamento das dificuldades: é preciso 

amor, mas também determinação. Parece que ela se refere ao cumprimento de 

regras que a criança precisa seguir dentro da escola. É visível a preocupação com o 

comportamento das crianças. Talvez, por isso, as crianças mexicanas de quase 

todos os grupos se apresentaram tímidas nas discussões e encenações, 

principalmente, as crianças mais velhas, que já assimilaram um conjunto maior de 

regras. 

 O outro grupo de professores que atende crianças em um só turno se refere a 

desafios e angústias, mas que se transformam em satisfação: “como dizia o 

professor, é um desafio e no momento que chega me traz satisfação porque esse 

aluno não é normal. E quando chega, são satisfações pessoais. Chega a ser um 

desafio e uma satisfação pessoal”. Professor Juan complementa: “é um desafio para 

chegar a superá-lo, mas, há angústia, muito stress”. 
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É evidente que, quando as crianças conseguem aprender, os professores 

atribuem esse resultado aos seus esforços e métodos; quando não, atribui o 

fracasso das crianças às suas famílias e às crianças. Não se dão conta da 

incoerência de seus argumentos. Observe-se o que diz a professora Rosa: 

“geralmente captamos que são problemas de aprendizagem. Porque temos captado 

que há problemas de família. E em família que não funciona, a criança não aprende. 

[..]. Tenho um menino que se chama José que não quer aprender. Sabe fazer as 

coisas, mas não quer. Não traz o exame de classe, mas não tem problema de 

incapacidade, não tem problema de aprendizagem, mas não quer nada”. 

Na encenação, José participou, conseguiu ler algumas palavras, embora com 

dificuldade. Supomos que ele apresente timidez e medo com as atividades escolares 

diante de suas dificuldades. A professora demonstra desconhecer os aspectos 

emocionais que impõem restrições ao seu aprendizado. Indagada sobre as razões 

que levam José a não aprender, a professora, de certa forma, se contradiz quando 

simultaneamente se refere à família dele e, ao mesmo tempo, afirma que ele não 

quer aprender: “eu sinto que é isso, que esse menino viu muitas coisas anteriores, 

fortes, a mãe, falta econômica, falta de dinheiro. É problema de casa, não é 

problema da criança”. Quando termina de falar, olha para as unhas e baixa a 

cabeça. 

 O professor Juan, por sua vez, informa que há diferenças culturais dos pais e 

“deficiência” das crianças: “é um desafio grande. A escola tem grupos inferiores, tem 

população que não tem possibilidade de escrita. [..] a situação econômica e cultural 

dos pais. Os professores, por mais que queiram avançar, há muitas limitações [..]  às 

vezes, os pais carecem de ferramentas da escrita; às vezes em casa a criança não 

tem estímulos para ler, não tem o hábito”. 

Fica claro na fala desse professor a atribuição do fracasso ao que se chama 

de “capital cultural dos pais” e à deficiência da criança. 

Sobre a responsabilidade da criança e sua família, a professora Rosa afirmou 

que “essa criança tem problemas de aprendizagem muito forte, de linguagem e 

agora segue adiante [..] então aí começa o problema porque os pais não ajudam não 

as orientam. Aí está a problemática”. 

Apesar de atribuírem a culpa aos pais, às crianças e às condições precárias 

de vida, as professoras indicam que os sentimentos das crianças são de angústia 

quando não conseguem aprender. Professora Rosa continuou: “eu creio que se 



 141 

sentem mal, é como uma frustração para ela. Estas crianças vêem a diferença, eu 

creio que eles se dão conta e sofrem”.  

 Professor Juan afirma: “eu creio que seus conceitos são muito baixos. Temos 

que estimular. Por isso que é importante que se comece a estimular, a valorizar [..]  

autoestima, se sente mal com os companheiros”. A professora Helen diz: “imagino 

que muitos angustiados, porque os demais companheiros sabem e eles não”. A 

professora Dora comenta: “se sentem angustiados: estudei com uma criança que 

apresentava um dialeto, então ele não aprendeu a ler nem escrever. No 2º ano em 

diante se perceberam que a criança não falava espanhol. Que motivo tinha essa 

criança? Primeiro, angústia”. 

As estratégias que as professoras disseram utilizar para reduzir as angústias 

das crianças vão desde o uso da psicologia até sua experiência com atividades 

diversificadas. Professora Dora afirma que: “tivemos que usar um pouco de 

psicologia.” O que a professora Luísa completa: “e com a experiência”. Não fica 

claro, entretanto, a que estratégia ela se refere ao dizer que usou a psicologia, mas 

parece que a experiência foi válida no sentido de detectar dificuldades além do 

conhecimento de senso comum, como desinteresse da criança. A fala da professora 

Dora ilustra esse conhecimento: “e vamos tirando e orientando o que a criança 

sente, porque logo essa angústia se transforma em depressão. Isso já é uma 

constante”. 

Quando instados a falarem, os professores mencionam várias estratégias 

pedagógicas: a professora Dora informa que “para a Matemática faço jogos, 

brincadeiras com dinheiro [...] crianças diferentes e os integramos aos jogos para 

que se sintam importantes”. Sobre estratégias para leitura, a professora Helen 

comenta: “começa trabalhando com as letras a, b, c, e depois vamos integrando 

outras palavras e assim trabalhamos o espanhol”. Sem especificar quais estratégias 

utiliza, o professor Juan afirmou: “há diferentes estratégias, formas de avaliação. As 

habilidades sociais, linguísticas são processos de avaliação”. Professora Dora 

explica a diversidade de atividades “porque todas as crianças têm problemas de 

aprendizagem. Tenho dois alunos, um com problema visual e outro com problema 

severo de atenção”. 

Indagados como seria uma avaliação que pudesse ajudar as crianças em 

situação de fracasso, a professora Rosa respondeu: “Creio que é fazer muitos 

exercícios fora do programa, [...] música para que se concentrem, conversar com 
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cada criança, conversar sobre sua casa. Nós, professoras, fazemos o máximo para 

melhorar dentro de nossas possibilidades”. Professor Juan: “eu creio que há 

esforços para os alunos [...] Sinto que faltam mais elementos das crianças. É 

importante que fruto dará depois de sua aprendizagem”. 

Percebemos que as estratégias indicadas pelos professores estão de acordo 

com as suas concepções de crianças com problemas de aprendizagem, concepção 

calcada nos déficits da criança, inclusive deficiências visuais ou físicas.  

Comparando os problemas de leitura, a professora Rosa se contradiz: “mas 

são dificuldades de aprendizagem, não tão severas como não ter aprendido a ler e 

escrever”. Essa mescla de concepções sobre problemas de aprendizagem a faz crer 

que os que têm problema de aprendizagem fracassam, pois os que não têm 

conseguem ler quando ela afirmou: “Eu creio que isto é com séries inferiores. Na 

verdade, todas as minhas crianças lêem e todos escrevem”. Essa professora 

diferencia problemas de aprendizagem e fracasso escolar no momento em que 

utiliza estratégias diferenciadas em sala de aula. As estratégias para as crianças 

com problemas de aprendizagem são: “peço para que imagine os bosques, os 

animais, os rios e solicito que desenhem isso, para todos; [...] ponho música clássica 

no momento em que todos estão trabalhando. [...]. Se este aluno está com falta de 

atenção aí eu trago a sua realidade”. Observe-se que esses professores não 

mencionaram questões emocionais, mas lançam mão da explicação fundamentada 

numa educação compensatória. 

Lembrando as reações das crianças, o grupo de alunos da professora Rosa 

se mostrou ansioso ao roer unha, ficar em silêncio e expressar timidez. As 

professoras que fazem atendimento a crianças em horário integral não se referem a 

problemas de aprendizagem, mas às dificuldades em avaliá-las. A professora Helen 

discute “o que ocorre é que a avaliação é muito difícil, porque envolve tudo o que o 

professor faz. Há muitos elementos para poder avaliar as crianças; há vários fatores 

que implicam para avaliar”. A professora Dora afirma: “não temos conhecimento para 

avaliação quantitativa e qualitativa [..] por isso que se diz que é muito difícil. Porque 

você tem que está observando, tomando nota”. 

Com essas dificuldades, as professores tendem a realizar uma avaliação 

considerada tradicional embora o processo de avaliação se configure como 

contínuo. Professora Rosa diz: “O que ocorre é a avaliação contínua. É um exercício 

diário. [...]. Não há mais um exame escrito. [...] conduta, aprendizagem, assistência, 
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Educação Física, Computação”. A professora Marlene que não participou do grupo 

de discussão, levanta um ponto importante ao afirmar: “oferecemos o que está ao 

nosso alcance porque não somos especialistas, mas lhes damos base de algo que 

lhes sirva”. E ainda: “se avalia de acordo com o que eles realizam”. 

 Por este relato, a avaliação considera o que a criança produz. Por exemplo: 

“se as crianças têm uma incapacidade e não sabem ler, sabem fazer outras coisas”. 

Pergunta-se: mesmo sabendo de outras coisas (ela não menciona o quê) seus 

conhecimentos contam na avaliação ou apenas são levados em conta os 

conhecimentos acadêmicos? 

Veja-se o que diz a professora Rosa: “para a criança que não quer, não quer. 

Por exemplo, eu me aproximo, converso. Converso com os pais, não há resultados. 

Aí se pode reprovar”. O professor Juan concorda quando comenta: “A atitude do 

aluno não permite mais. Há diferentes apoios, estratégias. O aluno tem a atitude de 

não aceitar de não querer, porque é quase impossível dar uma ajuda se o aluno não 

quer”. 

Além disso, as justificativas para a reprovação surgem como ajuda para a 

criança. A professora Rosa ilustra bem essa condição: “sim, porque se tu passas 

estás prejudicando a criança totalmente. [...] E a reprovação, eu penso, não é um 

fracasso. O que ocorre é para motivar a criança a querer”. 

Outro aspecto que justifica a reprovação é a diversidade da turma, em termos 

de conhecimento, o que dificulta o trabalho do professor. A professora Rosa 

comenta: “um que vinha do pré-escolar, [...] isso traz muita dificuldade para o 

professor. É permitida a reprovação com crianças que não têm capacidade de ler e 

escrever; na 1ª e na 2ª é difícil”. 

Como já dissemos, o sistema educacional mexicano não permite reprovação 

na 1ª série. Ele é organizado por ciclos de aprendizagem. A professora Luísa 

informou: “na 1ª série, pode reprovar 90% de faltas, mas por conhecimento não, 

porque se vai com a mesma professora na 2ª série e o que ela não aprendeu na 1ª, 

pode aprender na 2ª, mas, depois do 2º ano, sim, se pode reprovar”. 

A professora Rosa explicita um pouco mais: “se não tem capacidade, para 

que se alcance os conteúdos essenciais, temos que reprová-lo. Na verdade não é 

porque, o que não atingiu na 1ª pode atingir na 2ª, mas, porque não prestou os 

exames, porque é um conjunto, mas se pode reprovar”. A professora Helen diz: “eu, 

por exemplo, e a USAER não reprovamos; eu não vou poder segui-los se o aluno 
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está fazendo esforço e não posso passar para a 3ª com os seus problemas e suas 

deficiências, por isso estou em comunicação com a professora da 3ª para dizer-lhe 

em que ponto a criança está”. 

 Inferindo a partir das verbalizações dos professores, o sistema de avaliação 

mexicano comporta algum grau de flexibilidade quanto à promoção ou reprovação 

das crianças. Alguns pontos parecem contraditórios. A professora diz, por exemplo, 

que não pode aprovar as crianças com suas “deficiências”; em seguida, ela 

menciona que essas deficiências podem ser suprimidas em outro ciclo, na medida 

em que as professoras se comunicam e informam o estágio de conhecimento da 

criança. Aparentemente, esse é um ponto positivo desde que essa comunicação não 

se prenda apenas às suas expectativas. Não obstante, os critérios de reprovação 

são inexistentes se comparados ao sistema de avaliação tradicional: não está claro o 

nível de conhecimento que eles esperam que a criança atinja, mesmo no período em 

que não se pode reprovar. Anulam-se os critérios de avaliação contínua. 

Isso é perceptível na posição que a professora toma: “a avaliação é contínua 

e sabe que situação a criança se encontra; a criança não tem capacidade, ai sim, 

temos que realmente reprová-la. Por exemplo, as crianças atrasadas, que ainda não 

sabem; fazemos diagnóstico e usamos estratégias para que mais na frente a criança 

consiga avançar. Se for uma criança normal não há problema”. 

Outra questão importante é a avaliação das crianças com “problemas”, 

incluindo aí o que elas consideram como problema: linguagem, especificamente, os 

dialetos, e nível de atenção das crianças. São citados os casos de Irineu, Gustavo e 

Maria: “são crianças que vêm com problemas e temos que adequar mensalmente e 

mentalmente e buscar estratégias para ajudá-los, para poder continuar o trabalho 

que só a professora da 1ª e da 2ª série fizeram. Obviamente as crianças vão 

acompanhar esse trabalho”. 

Ferreiro (2004, p. 22) atenta para o desconhecimento por parte dos 

professores de que a língua é um objeto social; esse desconhecimento leva a 

práticas diversas em relação à língua: “há práticas que levam as crianças a 

perceberem que o conhecimento é algo que os outros possuem. Há práticas como 

um conjunto fechado, sagrado e imutável de coisas transmissíveis, mas não 

modificáveis. Há práticas que levam a criança a ficar fora do conhecimento como 

espectador passivo ou receptor mecânico”. Para a autora, essas práticas revelam 

como se concebem o processo de aprendizagem e o objeto dessa aprendizagem. 
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É possível supor que as professoras do nosso estudo percebem o processo 

de ensinar como práticas de transmissão, em que os alunos são passivos. Isso 

explica, em parte, a passividade que identificamos como timidez das crianças que, 

em alguns momentos, não falavam e, quando o faziam, usavam um tom de voz 

baixíssimo. 

Com tal concepção de ensino, a avaliação não poderia ser diferente, inclusive 

ao justificar a reprovação. O professor Juan assim se manifesta: “temos 

responsabilidade para com quem vai passar [...] porque a reprovação vai dar outras 

oportunidades para receber essa prática. Às vezes é importante, é um benéfico dar 

uma oportunidade de recuperar elementos” [grifo nosso]. 

Professora Rosa complementa: “São muitos fatores. Por que a questão de 

idade é importante. Se essa criança tem 13 anos, está na 3ª série, se vai cuidando. 

Há casos que é melhor que repita para que cubra tudo o que não pôde cobrir”. Os 

professores ainda enfatizam que a reprovação ocorre com anuência dos pais, 

direção, professores e professores de apoio. 

O professor Juan esclarece sua visão: “temos que saber o que fazer na 

escola. E não esperamos deles (os alunos) uma qualidade técnica, como uma 

profissão [...]; e no caso dos alunos que não querem há vandalismo, há alcoolismo e 

no nível do país de uma sociedade iletrada, que não sabe, nunca vai prosperar, 

nunca vai avançar, isso é preocupante’’. A professora Rosa informa que “não seriam 

bons cidadãos, não seriam bons para a sociedade e tratamos que se busque e se dê 

conta dessas crianças e dê importância a seu problema. É um problema para meu 

país”. 

 Tais respostas indicam que os professores têm consciência da questão 

política mais ampla e das consequências para a sociedade e para as crianças que 

não sabem ler. Ainda assim, culpabilizam a criança e sua família. 

 Informam ainda que a política educacional do México exige o pré-escolar 

como se este fosse um pré–requisito para a melhoria do ensino. O professor justifica 

da seguinte forma “no pré-escolar se trabalha para que na 1ª e na 2ª não tenhamos 

tantos problemas”.  

  Para nós, se os professores apresentam uma concepção de criança que 

precisa ficar quieta e calada, que não pode exprimir emoções, e que a avaliação não 

considere os aspectos afetivos, possivelmente, o problema tende a se perpetuar. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Após essa análise minuciosa em que foram considerados não somente os 

relatos verbais das crianças, mas também os movimentos de seu corpo (gestos, 

fisionomia, posturas – os chamados movimentos tônicos - tomados como 

indicadores de suas disposições internas e, mesmo, de suas emoções, segundo 

Wallon, 1934/1971 e 1938/1986) conclui-se que as crianças em situação de 

fracasso escolar nos “falam” de sentimentos de tristeza, de vergonha, de raiva, de 

medo e de incapacidade; esses sentimentos não a conduzem a uma mudança de 

atitude em relação à aprendizagem da leitura. Ao contrário, elas sentem-se cada 

vez mais aprisionadas, “devedoras”, culpadas por seu próprio fracasso. Os 

professores, por seu turno, percebem parte desses sentimentos e não conseguem 

romper com “a fabricação da situação de fracasso”; queixam-se da falta de opções 

por outros procedimentos que levassem as crianças a superarem suas dificuldades. 

No caso dos professores, os relatos verbais foram tomados predominantemente 

para a análise, e de modo menos intensos, também foram consideras as pistas 

fornecidas por seus gestos, movimentos do corpo e fisionomia. 

 As expressões emocionais de crianças de ambos os contextos indicam, 

sobretudo, que o ensino não pode prescindir da dimensão afetiva, uma vez que ela 

traz consequências pessoais, intelectuais e sociais para elas. Expressões 

emocionais se interpretadas corretamente apontam a necessidade de mudança da 

ação pedagógica em busca de oferecer suporte afetivo para a superação de um 

estado de “inquietação” e incapacidade. Não se advoga aqui uma ação pautada 

apenas no oferecimento de suporte afetivo. Essa postura já foi criticada e superada 

desde décadas passadas quando dos avanços da Psicologia Cognitiva, 

especialmente aqueles alcançados por Emília Ferreiro (2004), ao investigar 

especificamente a aquisição da escrita e da leitura. O que decorre de nossos 

resultados é a necessidade de unir fios entre dimensões afetivas e cognitivas ao 

lidar com aprendizagens, particularmente com a aquisição da leitura, fazendo-nos 

supor que as situações de fracasso escolar podem ser atenuadas se consideradas 

ambas as dimensões. 

Um ponto importante nesta consideração é que as emoções, tomadas como 

desorganizadoras do comportamento, foram colocadas contra a criança ao invés de 

serem trabalhadas no sentido de ajudá-la na escola e em suas relações. A partir do 
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momento em que as emoções, ao contrário, são vistas como processo de 

comunicação e dentro de um contexto social, elas passam a ser elucidativas para a 

aprendizagem das crianças no sentido em que estão informando uma insatisfação 

interna (a não apropriação do saber ler) e que o ambiente escolar, através das 

interações com professores e amigos, não contribui para essa apropriação. 

Nosso estudo aponta que expressões emocionais das crianças são salutares 

na medida em que indicam sentimentos subjacentes ao comportamento da criança 

e, em decorrência, infere-se o tipo de interação que se efetiva na sala de aula. As 

emoções primárias (o medo, a tristeza e a raiva), independentemente do contexto 

cultural, insurgem-se como fatores preponderantes de um estado afetivo 

desfavorável para o alcance do saber ler. 

Em ambas as culturas, as chamadas emoções sociais são evidentes, a 

exemplo da vergonha e do medo a que são expostas essas crianças quando 

reprovadas ou quando apresentam dificuldades na leitura. 

O mais importante para as crianças de ambos os contextos foi se 

apropriarem do conhecimento. Ao não conseguirem aprender a ler, a situação se 

mostra avassaladora nos aspectos psicológicos e sociais: sentir-se incapaz diante 

de si mesma, dos colegas e da sociedade. A situação de reprovação é contundente 

quando a criança precisa repetir a série por mais de uma vez, como é o caso das 

crianças brasileiras. Suas expressões emocionais apontam que ainda são capazes 

de reagir a essa situação. Entretanto, lamenta-se que elas precisem reagir desse 

modo! Torna-se uma forma de amenizar o seu estado de “fracasso” quando se 

sentem feridas e num processo de solidão. 

 A solidão é colocada por nós no sentido de que as suas expressões 

emocionais não são detectadas nem consideradas pelos professores, pelos 

colegas e pela sociedade e, o que é pior: são interpretadas como desinteresse e 

vários outros rótulos que ampliam essa solidão. Emoções como medo, vergonha e 

raiva provocadas pelas relações de não respeito às suas experiências, bloqueiam o 

aprendizado; se substituídas, entretanto, por outras emoções como alegria, auto-

estima, curiosidade, etc., em decorrência de outras relações socioafetivas 

instauradas na sala de aula haveria, provavelmente, um fortalecimento da cognição 

uma vez que estas emoções promovem disposição para a busca de 

conhecimentos. 
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 Embora não sendo reprovadas, as crianças mexicanas apresentaram 

expressões emocionais de medo e surpresa. Daí decorre uma passividade, a nosso 

ver, tão prejudicial quanto à raiva, pois desaparecem os questionamentos, a 

vivacidade e a curiosidade típicas da criança. 

 Em ambas as culturas, a alegria esteve ausente no processo de leitura! Isso 

nos leva a inquirir porque o ensino, em algumas situações, não proporciona 

emoções salutares nas crianças, mas, ao contrário, as instiga a um caminho árduo 

e doloroso que envergonha e rejeita e lhes incute medo? 

 Comparando-se os dois contextos examinados no presente trabalho, um em 

que se autoriza (ou autorizava) a reprovação, outro, em que se promove crianças 

sem saber ler, constata-se que há danos para a criança nas duas situações. Não se 

autoriza, portanto, atribuir o fracasso escolar a esse ou aquele sistema de 

promoção/ não promoção. Antes, levantam-se hipóteses sobre os aspectos afetivos 

nas interações sociais dentro das escolas, que foram substituídos, melhor dizendo, 

mal substituídos por preocupações cognitivas, assépticas de consideração da 

afetividade da criança. 

Como reprovar ou promover para séries posteriores ocorre por meio das 

avaliações realizadas por professores, são as avaliações que aparecem como 

ponto nodal do processo na produção de situações de fracasso escolar. Essas 

avaliações são eivadas por processos afetivos do professor, aquele que avalia, a 

partir de critérios estabelecidos como adequados ou não, embasados em valores e 

concepção da criança. 

É nesse processo, que podem se desencadear as desigualdades dentro das 

escolas e se escamotear as políticas que aparentemente produzem a igualdade 

através do acesso das crianças à escola. Isso conduz a se responsabilizar os 

professores pelo fracasso das crianças. Neste ponto, é preciso atenção para uma 

armadilha ideológica, pois a formação que é dada ao professor não contempla um 

saber lidar com a afetividade da criança, não contempla os processos de se sentir e 

de se pensar criticamente. Assim, se repete o discurso social, que é a busca por 

outros culpados, no caso, as crianças pobres e suas famílias. 

Ao culpar a criança e sua família, os professores se protegem e não 

enxergam suas práticas e suas relações com os alunos. Nesse sentido, geram 

situações de fracasso que se apoiam no tipo de avaliação, na monotonia, na 

padronização de tarefas, no controle do comportamento e no discernimento de 
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quem é “bom” ou de quem “não aprendeu”. Essas ponderações repercutem no 

nível de ajuda que é dada ou não ao aluno. No momento em que, as crianças se 

percebem como fracassadas ou responsabilizadas pelo fracasso, assumem a 

“bagunça” como mecanismos de defesa, o que significa “não sou burra; sou 

bagunceira; por isso não aprendo. Instaura-se o ciclo vicioso pois, a professora 

reinterpreta: “elas são desinteressadas”. Vê-se o quanto estão mesclados aspectos 

afetivos e cognitivos. 

As situações de fracasso podem ser superadas na medida em que os 

professores se fortaleçam para lidar com essa realidade. Então os saberes são 

transformados; as lacunas são superadas; os conflitos são dirimidos. “Mesmo os 

pobres aprendem”. A teoria waloniana, que respaldou várias de nossas 

interpretações nos fala de uma afetividade que permeia o corpo e a cognição. 

Assim, nosso trabalho aponta que a produção do chamado fracasso escolar 

é alicerçada em políticas de falsa inclusão. Aponta também para a necessidade de 

uma formação crítica dos professores e de uma formação que lhe dê instrumentos 

para lidar com a afetividade e com as diferenças socioculturais, além da formação 

para articular os conhecimentos específicos e tornar as experiências instigantes. 

Colocando-se do ponto de vista do professor infere-se o peso social que 

parece recair em suas costas: diante da não-aprendizagem da criança e de sua 

impotência, a saída que vislumbra é a da reprovação, com as mais variadas 

justificativas: o aluno precisa aprender ou precisa controlar seus comportamentos, 

ou precisa se esforçar mais, ou precisa que a família lhe dê atenção, lhe eduque. A 

formação que tem não possibilita outro tipo de reflexão sobre as interações vividas 

com os alunos. Daí, não se atenta para o fato de que aprender precisa minimizar a 

raiva e tristeza, que o “mau” comportamento pode ter uma relação com o não-

saber, que as crianças não precisam ser castigadas e envergonhadas por não 

saber. Reprovar se concebe como um poder seu, a despeito das políticas atuais 

que minimizam esse poder. Além disso, a interpretação que dá as expressões 

emocionais das crianças pode ser um aliado de uma política mais ampla que 

segrega alunos. Isso justifica em parte, suas sugestões para a organização de 

turmas “homogêneas”. 

O professor tem nas mãos um poderoso instrumento de sucesso ou fracasso 

da criança que é sua responsabilidade com a avaliação. Esta é um instrumento que 

orienta seu próprio trabalho, que lhe permite corrigir seu percurso, que lhe informa 
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onde precisa atuar, que lhe aponta outras possibilidades. Se bem utilizada, a 

avaliação pode cumprir seu papel de balizadora de seus procedimentos didáticos. 

Também, atentar para a sua afetividade, para as emoções e sentimentos dos 

alunos no momento de avaliar, mas, principalmente, em toda a trilha a ser seguida 

podem ser passos gigantescos na transformação de situações de fracasso. 

As políticas, diferenciadas nos dois contextos, apontam que, embora sendo 

aparentemente positivas em alguns aspectos, a exemplo de se instituir professores 

de apoio, ou ampliar o tempo de escolarização, não são suficientes para deter o 

fracasso nem para chegar a propalada qualidade de ensino se forem tomadas nas 

mesmas bases: um ensino fragmentado e assentado apenas na racionalidade. Elas 

se tornam inócuas caso prossigam aulas monótonas, pré-requisitos para aprender, 

controle e castigos nas interações no dia a dia e nas avaliações. 

As interações observadas neste estudo nos levam a concluir que ambas as 

dimensões - cognição e afetividade - se alçam a caminhar pari passu para reduzir a 

barbárie que grassa as escolas brasileiras e mexicanas, traduzida no chamado 

fracasso escolar que fazem se haurir as possibilidades de as crianças aprenderem. 

Considerar a afetividade e saberes de crianças e professores se coloca como vetor 

passível de minimizar situações de fracasso. 

 As interações do cotidiano precisam ser transformadas num processo de 

respeito e liberdade de expressão. Isso está de acordo com a concepção rogeriana 

a qual acredita que a “mudança não se dará de movimentos organizados por uma 

cultura diferente, mas do surgimento de um novo tipo de pessoa, que se caracteriza 

pela disposição para conhecer a si mesma, seus sentimentos e falhas humanas e 

que está aberta para o relacionamento mais respeitoso e provavelmente mais 

afetivo” (ROGERS, 1989, p. 214). 

Com isso, teremos um ensino de forma integrada pela convivência da 

proximidade com pessoas vinculadas afetivamente, que produzam um sentimento 

de conforto e segurança essenciais para validar o sentimento pessoal e 

pertencimento a um grupo. Uma educação afetiva que não retira as possibilidades 

de reflexão daquilo que políticas ou meios externos trazem, porque ser afetivo não 

é ser ingênuo, mas ser alguém capaz de criticar, analisar e sentir, que se conhece 

e conhece o outro, e que, portanto, não suprime o pensamento crítico. 

Com isso, podemos parafrasear Descartes: sinto e penso, penso e sinto, 

logo existo. 
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APÊNDICE I 
 
Transcrição da Sessão do Grupo de Crianças Brasileiras 
Escola I 
Número de participantes: 6 
Grupo I 
 
I* 
Apresentação da I e explicação do trabalho. 

 
Apresentação das crianças: Lino, 7 anos,Ari, 9 anos,Lane,10 anos,Lílian, 7 anos 
Ana, 9 anos,Toni. 9 anos.Conta nos dedos para dizer a idade e suspira. 
 
I pergunta: quem gosta de sair na televisão? 

Ari diz que gosta. “Porque é muito interessante. O pai da gente vê a gente na 
televisão”. 

Lino responde: “Porque lá em casa tem bandido demais; Janaina, tu viu o 
homem que mataram na venda do meu pai”? 
I diz que vai iniciar a conversa. 

Lino completa: “a entrevista”. 
I confirma para Lino que é a entrevista. 

 
1. Porque não passaram de ano? 

 
Ari responde: “Eu passei 3 anos na primeira série”. Rói unhas enquanto fala. 

“Agora eu acho que vou passar. Pode me chamar de Fábio”. 
I responde que seu nome é Ari. 

Ele diz que é Ari Fábio. 
I pergunta como quer que o chame. Pergunta o que aconteceu para ele passar 3 
anos na mesma série. 

Ari responde: “Eu bagunçava que só a peste; eu pegava assim, ficava roendo 
lápis”. Rói as unhas enquanto fala. Risos. 
I pergunta como era a bagunça. 

Ele responde: “Eu pegava folha do caderno e arrancava e ficava jogando nos 
pirralho [...] mãe, acabou meu caderno”. Ri e os colegas riem.  
I pergunta o que a professora fazia quando ele bagunçava. 
 Ari responde: “Botava na diretoria, mas eu saía”. 
I pergunta por que ele bagunçava. 

Ele responde: “Porque eu num gostava de estudar, não me interessava”. 
Respira fundo. 

 I pergunta se agora está melhor? 
  Ari responde: “ta, agora eu acho que vou passar”.  

I pergunta para Lane. 
  Lane responde: “Porque minhas notas era tudo baixa”. 

I pergunta por que era baixa? 
Ela não responde. 

I informa se ela não quer falar não tem problema e do jeito que ela falar vai estar 
bem. Ela responde: “num sei não”. 

 
* I será considerada Investigadora 
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I se dirigindo a Lino pergunta o que ele diz na entrevista? 
Lino diz: “porque eu bagunçava muito, eu pegava um mói de lápis e jogava 

na cabeça dos meninos”. Ri. Baixa a voz, balança os braços e continua: “Também 
os meninos num presta não, fica chamando a gente de caranguê, veio da cueca”. 
I pergunta como a professora agia? 

  Lino responde: “Botava de castigo”. 
I pergunta como era esse castigo? 

  Ele responde: “Eu ficava pulando corda até a saída porque bagunço muito”. 
I pergunta quem é que fazia bagunça também? 

Toni diz: ele (apontando para Ari) “ficava me abusando, chamando pra 
bagunçar”. 

I quer saber agora como esta? 
Lino diz que ficava bem quietinho. Todos riem. 

I pergunta a Lane. 
Lane responde: “eu sempre num passo mode isso, ah, porque as menina 

ficavam mexendo comigo, arengando comigo, beijo de bucho, cara de burro, só levo 
carão e eu acabo em confusão. Chego em casa e minha mãe diz você não presta 
atenção, vai levar uma pisa quando chegar em casa”. 
I pergunta a Lilian porque ela não passou. 

Lilian: “eu passei prá de manhã; minha mãe tirou eu”. 
Toni responde: “Eu fiquei bagunçando, chutando as carteiras, eu ficava 

subindo nas carteiras”. Fala sério e cobre o rosto com a camisa. 
I pergunta por que dá vontade de bagunçar? 

Lino: “porque o diabo fica aperreando a gente... ele ficava me abusando, me 
chamando pra bagunçar. Começou assim, a gente ficava bem quietinho aí o diabo 
ficou aperreando, me puxando”. 
I pergunta como era a aula? 

Ari: “Tia deixava a gente ir pro Bebedouro eu ficava lá na frente, conversando”. 
Toni: “tinha letra”. 
Lino pergunta ao grupo: “O que é o que é que tem 2 patas, tem garra, tem asa, 

tem bico?” 
O grupo não responde. 
Lino responde: “um urubu”. 

I diz que eles sabem muitas coisas. 
 
2. O que vocês sabem do livro de leitura? 

  
Lino: “A,b,c,d,e,f,g,h,i,j,l,m,n,o,p,q”. 
Lane: “Sei não tia. Eu já olhei o livro, mas não lembro não”. 
Lino: “deixe eu falar: a de abelha, b de bola, c de cachorro, d de dedo, e de 

elefante, g de galo h; é que tinha uma música”. 
Os meninos cantam. 
As crianças se movimentam pela sala e cada um pega um livro. 
Lilian: “sei letra, a, b, c”. Fica em pé enquanto fala, sorrindo. 
Ana: “a” (da palavra diamante); a, g, o da palavra (mongol). 
Lane: “pata de caranguejo, (gravura). Sei não tia”. Põe a mão na cabeça. 
Ari, Lino, Toni: “laranja, banana, abacaxi, macarrão, cenoura (figuras). m, t, 

c. Toni enquanto tenta ler tamborila os dedos na carteira, balança as pernas. 
 

3. Como se sentiram quando a professora disse que não tinha passado de ano? 
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Ari: “Eu fiquei triste, eu chorei, tia. Fulano passou, e tu num passou. Eu fiz 
assim, aproveitei as meninas, e chorei também, eu tava com tanta raiva! Queria dar 
um murro na professora porque não passei”. 

Lilian: “Sei não”. Põe o dedo na boca, solta o cabelo, ri, diz que não passou 
5 vezes mostrando os 5 dedos. 

Toni: “Fiquei triste, fiquei querendo voltar pra sala”. 
Ana: “Triste”. Baixa a cabeça. 
Lino: “fiquei brabo; eu vou dar um chute na cara da professora daqui até ela 

bater em Mangabeira”. Levantou fez o gesto de esmurrar baixa a voz e fica em pé 
na cadeira. 

Lane: “triste. Eu passei de ano, mulher e tu num passou”. Parece se referir 
ao que as colegas dizem. 

 
4. Como foi que os colegas ficaram quando vocês não passaram de ano? 

 
Ari: “eles ficam rindo da pessoa: eu passei e tu não passou; eu me interessei 

e tu não se interessou. Eu levanto a cara”. E levanta a cabeça. 
Lane: “Todo mundo fica mangando”. 
Ana: “Fica mangando ih,ih”. 
Lino: “Nem passou. Eu levanto a cara assim, vou dar um murro até sair 

sangue”. 
 

5. A professora ajuda nas tarefas? 

 
Lino: “ajuda não. Ela fica assim sem fazer nada, parada. Fica parado. A gente 

fica só fazendo tarefa.” 
I pergunta como ele gostaria que a professora ajudasse? 
Ele responde: “Ajudasse a gente fazendo tarefa com cada um. Ela diz: senta!” 

Ana: “Não. Ela abusa. Fica falando alto”. 
Lane: “Não. Ela fica lá na porta, conversando”. 
Toni: “Não. Ela faz tarefa, faz letra”. 
Lílian: não respondeu. 
Ari: “Ensina. Ela ajuda me ajuda. Ela faz a tarefa pra gente, ela é tão boa. Eu 

não sei a tarefa, não; você sabe; pegue o livro que você aprende. Aí eu faço uma 
graça!”. 
I pergunta se o grupo sabe mais letras ou números? 

Toni: (dizendo sobre Lino) “ele num sabe de 1 a 100 não. Eu sei até 100”. 
Lino: “letras” (diz todo alfabeto) 
 O resto do grupo disse que sabia mais números. 

I pergunta quais palavras podem dizer com a letra a? 
Ari: “Com a eu faço muitas coisas - a de árvore, amor, Abigail”. 
Ana: “abelha”. 
Lilian: “eu sei com b – bola”. Levanta enquanto diz e sorri. 
Lino: “c de cachorro, b de baleia e de elefante”. 

I diz que amanhã é feriado. 
Toni diz que “Amanhã é pai de Cristo”. 

I corrige Paixão de Cristo. 
I pede uma avaliação do encontro de hoje. 

Ari: “Eu acho tão bom”. 
Toni: “Bota ele de castigo prá fazer de 1 até 100”. 
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Lane: “a outra professora pegava assim no braço e arrastava; ela botava tarefa 
e ficava conversando. Essa daí é boa”. 

Toni: “A professora puxava a orelha da gente e botava na diretoria”. 
Ari: “tia Mesquita pegava a gente pelo braço e levava pra diretoria”. 
Lino: “Ela puxava a orelha da gente”.  
Toni propõe uma adivinhação para o grupo, mas não chega a uma conclusão 

com Lino sobre o resultado. 
I agradece e encerra o encontro. 
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APÊNDICE II 
 
Transcrição da encenação de crianças brasileiras 
Escola I Grupo I 
Apresentação das crianças que não participaram do primeiro encontro. 
Orientação para peça. 

 
Ari diz que quer ser o professor e Jonas também. 
Lino levanta e escolhe Ari. 
Toni diz também que quer ser o professor. 
As meninas não se manifestaram.  

I diz que vai ter um professor num período e depois terá outro professor. 
As crianças se dirigiram à mesa onde estavam dispostos os materiais. 
Os meninos vestiram as camisas disponíveis.  
Ana durante o processo pediu para ser professora. 
Ari inicia a aula. 

I pergunta como vai ser essa aula? Entrega um livro ao professor. 
Ari põe o livro ao lado da mesa e diz: “primeiro vão fazer um coração com o 

nome de cada um”; pega cartolina e corta em quadrados e distribui com os alunos. 
Os alunos começam a fazer a atividade, ficam em pé enquanto fazem. O 

professor pergunta: “quem está faltando”? Anda pela sala para verificar; volta para a 
mesa e continua a recortar pedaços de cartolina. 

Jonas diz que não sabe fazer. 
Toni diz: “faz de qualquer jeito”. 
Jonas pega o durex.  
O professor diz: “você não pega no durex: é feio mexer nas coisas do 

professor”. 
Todos os alunos começam a desenhar um coração num quadrado de cartolina.  
O professor volta para a mesa onde estão os materiais e recorta pedaços de 

papel camurça entregando a cada um. 
I pergunta para que o papel.  

Professor Ari responde: “cada um fazer bolinhas e colar na cartolina onde 
desenhavam o coração”. Distribui pedaços de papel camurça para que os alunos 
colassem bolinhas. 
I pergunta sobre a aula de leitura.  

Professor: “depois”. O professor recorta papel camurça. 
Professor pergunta: “cadê a tesoura que tava aqui”?  
Jonas não está fazendo a tarefa. 
O professor pega Jonas pelo braço o leva até o canto da sala e o senta numa 

cadeira. 
Toni diz: “professor, num sei fazer não”. 
O professor não responde e segue recortando papel. 
Professor Ari pergunta “quem já terminou”? Eu vou corrigir. Começa a corrigir 

os trabalhos. Diz para Toni “que é 10 porque está 10”. 
Toni diz: “professor, ele ta pegando o meu trabalho” se referindo a Jonas. 
O professor não diz nada. Continua corrigindo trabalhos 
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I pergunta o que vai fazer sobre leitura? 
Professor Ari responde: “um ditado; cadê o giz”? 
Fábio diz para o professor: “oh professor ele ta mexendo no meu trabalho”. 
O professor não diz nada. 
Os alunos permaneciam em suas atividades de colagem e desenho. 
Enquanto os alunos procuram o giz, o professor diz: “pegue esse caderno aí. 

Brigado seu Fábio. Dá pra seu Fábio vir aqui? Eu vou dar uma explicação, vou 
trabalhar as sílabas”; enquanto diz isso, pega uma folha de cartolina, pega o livro e 
vai traçando linhas semelhante ás do livro para copiar as sílabas do livro. 

Toni diz: “o giz chegou”. 
O professor, baixinho diz: “ai, meu Deus”! Diz isso e segue para o quadro. 

Pega o livro vai ao quadro e escreve m,l,z, apaga, copia a mesma seqüência de letra, 
copia 5x, apaga e volta para a mesa onde estava traçando linhas na cartolina. O 
comando do livro era Coloque a palavra. 

Os alunos continuam fazendo a atividade de desenho, recorte e colagem. 
Toni vai para o quadro pega o livro de leitura e copia cotagues e o professor 

diz que mandou Toni para o quadro. Não houve esse pedido. 
O professor volta para fazer também a tarefa de cortar a cartolina. Faz a 

correção dos trabalhos diz que é 10, passando o lápis no trabalho. Pergunta: “quem 
já terminou”? Segue corrigindo as atividades. Chama Toni duas vezes ao quadro. 

Toni não vem. 
Toni diz: “professor, ele ta pegando meu trabalho”. 
O professor não diz nada; continua corrigindo as atividades. Pergunta se Fábio 

dá pra vir até o quadro, folheia o livro, diz que cada um coloque o nome no quadro e 
diz que vai “ter ditado e uma brincadeira”. 

Toni diz oh professor: “ele ta riscando meu trabalho”. 
O professor não responde. 
O professor diz: “Netinho, vem cá”, chamando para uma mesa; “Brigado seu 

Fábio”, quando o aluno dá o lápis. 
Toni fala: “oh professor, manda ele me emprestar o lápis”. 
O professor não responde. 
Os outros alunos continuam sua atividade de colagem e desenhar o coração. 
Lino caminha pela sala. 

I pergunta o que sabe do livro? 
Ele responde rindo: “essa meleca aí”. Pega um gibi e folheia, sentado. 
Lane se aproxima da mesa onde o professor se encontra perguntando se o 

nome dela estava correto. 
O professor olha e diz que está. 
Jonas vai até o professor e diz: “o meu agora”. Mostra seu trabalho. 
O professor diz que “esse aqui está abestalhado”. 
Jonas volta para a mesa e diz ele (o professor) “é mais abestalhado ainda; só 

porque eu não fiz as bolinhas. Eu faço se eu quiser.”  
I pergunta como é essa estória de abestalhado? 

Professor: “eu não sou abestalhado” e continua sua atividade.  
Lane vai mostrar o trabalho e diz: “Acho que o meu está abestalhado”. 
Professor: “não ta, não! tá certo”! Mas não olha o trabalho e segue corrigindo 

os trabalhos de colagem. 
Toni diz: “acho que o meu está abestalhado”, mas não mostra a atividade ao 

professor. 
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Toni vai espontaneamente para o quadro, tenta escrever, mas chama o 
professor dizendo que Lino que faz um desenho no quadro. Toni diz: “professor, ele 
não deixa eu fazer ditado não.” 

O professor vai até o quadro e diz para Lino: “deixa ele!”. Pega Lino pelo 
braço e leva até a cadeira do canto da sala e diz: “de castigo”. 

Lino obedece. 
O professor vai até a frente do quadro e diz: “vamos sentar para fazer 

ditado”. 
Os alunos continuam fazendo trabalho de colagem. 
O professor continua falando para os alunos: “Vamos fazer ditado? Vamos 

minha gente, já terminaram?” 
Os alunos continuam em pé, terminando o trabalho. 
O Professor vai até o quadro e diz para os alunos: “não é pra fazer trabalho: 

é pra fazer ditado.”. Mesmo dizendo isto, não vai ao quadro. Fica observando os 
trabalhos, recebe alguns e repete: “vamos fazer ditado”. 

Toni vai para o computador. 
O professor pega Toni pelo braço e o leva até o canto da sala, e diz: “de 

castigo”. 
Toni obedece. Fica sentado. 
O professor vai para o quadro e diz para os alunos: “não vou esperar mais 

não.” Escreve cotaguss (a palavra era coloque). Em baixo dessa palavra escreve 
jovo1 jaro2. 

Fábio diz: “professor, esse menino ta riscando os livros”. 
O professor não responde. 
Toni volta para perto do quadro e pergunta: “professor, posso sair do 

castigo?” 
O Professor de costas, escrevendo diz: “pode, vá fazer sua tarefa”. Escreve 

e volta para mesa. 
Jonas diz: “agora sou eu! sou eu! Ê!”. Pula sorrindo. Diz para os alunos: 

“Hoje é dever de Matemática”. Em pé grita seenta! 
Ana responde: “ele diz senta, quer que sente logo”!. Parece que reclama do 

professor. 
Os alunos não sentam e voltam a fazer atividade de desenho. 
Ari volta e diz: “eu ainda sou professor”. Vai ao quadro e apaga o que tinha 

escrito. 
Jonas diz: “não professor”! 
Ari responde: “não fez porque não quis”. Volta para a mesa. 

Jonas assume o papel de professor. 
Professor Jonas diz: “hoje é aula de Matemática”. Pega o livro e diz: “agora 

sou eu”. Dirige-se ao quadro e escreve 1+1;.1+2; 1+3. Grita com os alunos: 
“seenta”! 

Ana corre até o quadro pega o livro e diz: “sou eu, sou eu”. Vai para o 
quadro. 

Jonas volta para seu trabalho. 
Ana assume o papel de professora. Diz prá todo mundo sentar batendo de 

leve no bureau. Diz: “eu vou dar uma aula”. 
Lane diz para a professora: “oi, professora”. Ri. 
A professora não responde. 
Ana fez uma cópia do livro que era uma tabela de dupla entrada com as 

vogais na linha horizontal e pede para que os alunos lessem; chama Ari. 
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Ari leu as letras c e a. 
Lino leu como c, i u. 
Fábio se aproxima do quadro e lê a sílaba “ba”. 
A professora disse que todos os alunos estavam certos. 
Toni disse que não sabia ler. 
 

Terceiro momento de leitura 

 
Jonas volta para frente do quadro e diz: “agora sou eu! Primeiro de 

Matemática”. 
I lembra que a aula é de leitura. 
Ele responde: “Ah, então de leitura!”. 
Jonas vai ao quadro e escreve o alfabeto até a letra j e pergunta: “depois de j 

é o que?” 
Ari vai ao quadro, apaga o que o professor escreveu e diz: “é o p”. 
Jonas responde: “sai daqui”. 
Lane levanta e diz que ele (o professor) “só acertou até o d”. A seqüência 

das letras do alfabeto estava certa. 
Ana ao quadro e diz que ele (o professor) “está errado”. 
Lino completa: “ele não sabe fazer”. 
Ari apaga a letra j coloca a letra m no lugar do p. 
Os alunos discutem qual vai ser a letra e não chegam a um acordo. 
Ari diz no canto da sala: “eu não fiz meu ditado, vou fazer o dos outros”! 
Lane diz o alfabeto completo. 
Ana diz: “esse menino ta fazendo tudo errado”. Não chegaram a um acordo. 
Fábio é o único que escreve o que colocam no quadro. 
O professor faz o alfabeto correto até a letra v. 
Ari vai ao quadro, dá um palpite e o professor diz: “sai da frente”! 
Toca para a saída. 
Jonas: “acabou, já?” 
Ari diz: “paralisou meu trabalho”. 
Após a encenação, pegam livro e Lino fala sobre o cérebro dizendo que “o 

cérebro é para saber mais as coisas e ficar mais esperto e estudar mais”. 
Jonas comenta que bateu a cabeça e levou três pontos. 

I pede uma avaliação sobre a encenação. 
Lane disse “é bom brincar de escola”. Fábio disse ser bom porque estava 

brincando. 
Ana não falou. Estava olhando livros. 
Jonas disse que “é bom ser professor”. 
Ari diz também que é bom ser professor. 

I agradece e encerra a sessão. 
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APÊNDICE III 
 
Transcrição do Grupo Focal de Crianças Brasileiras 
Escola I 
1ª série 
Nº de Crianças: 07 
Grupo II 

 
Apresentação da pesquisadora e dos objetivos do trabalho. 
Apresentação das crianças. 
O grupo ri. 
Santos diz que não gosta de ser filmado. 

I justifica o porquê da filmagem. 
Gina passa as mãos nos cabelos. 

I pergunta quem quer começar a se apresentar. 
Gina aponta para a colega ao seu lado. Gina está com a mão na boca. 

Parece tímida. 
Paula se apresenta e diz que tem 14 anos. 
Angelita diz que tem 10 anos.  
Santos diz seu nome. Está debruçado sobre a mesa diz que tem 11 anos e 

que vai fazer 12. 
I fala sobre seu aniversário e pergunta se o grupo sabia do aniversário dele. 

O grupo diz que não.  
Juana diz seu nome e que tem 10 anos. 
Dóris fala seu nome. Diz que tem 8 anos. Balança as pernas enquanto fala. 

I se dirige a Anita e pergunta seu nome. 
Gina diz: “ela quer chorar. Eu to vendo uma lágrima. Ta com medo”? 
Anita não responde. 

I diz que se ela não quer participar ou não falar, não há problema. 
Anita permanece calada e continua na sala. 
Paula, dirigindo-se a Anita, pergunta por que ela está chorando. 
Ela não responde. 
Angelita diz que acha “que ela pensava que era outra coisa”.  

I pergunta o que elas imaginam o porquê de Anita estar chorando. 
Paula diz que pensava que é do Conselho tutelar. 

I pergunta o que eles sabem sobre o Conselho tutelar. 
Gina diz que o Conselho Tutelar é “rabugenta”. 
Paula diz “porque diziam se a gente faltasse levava pro Conselho. O diretor 

fazia medo”. 
Gina complementa: “medo, medo”. Parece justificar o comportamento de 
Anita que estava com medo do Conselho. 
Paula diz que pensou que esse encontro fosse do Conselho tutelar. “oxe, vim 

fazer o que aqui? Eu vim sem saber o que era. Eu olhei no papel prá saber o que 
era”. 
I diz que é uma pesquisa da universidade. 

Gina diz “ela vai pegar uma pessoa” e faz um gesto com as mãos como se 
estivesse esmurrando alguém. Porque supõe se referir ao Conselho tutelar. 

O grupo ri. 
Paula pega as mãos de Gina e ela se esquiva protegendo a cabeça. Parece 

uma brincadeira. 
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Gina diz seu nome e faz um gesto como se estivesse limpando a mesa. 
 

1. Porque não passaram de ano? 

 
Gina pergunta “eu”? Ela continua com o corpo largado na cadeira, isto é, uma 

postura relaxada e um pouco distraída.  
Santos responde: “eu baguncei lá no Cônego”. Põe as mãos encobrindo a 

boca e diz que a professora era chata. Parece envergonhado. 
I pergunta chata como? 

Santos diz: “puxava a ureia da pessoa”. Continua encobrindo a boca com a 
mão. 
I pergunta como era essa bagunça. 

Santos diz que não queria fazer tarefa. Ao mesmo tempo em que fala, retira a 
mão da boca e olha para um lado. 

Ele diz: “eu queria dar um murro nela”. Diz rindo e faz o gesto de dar um 
murro. Suspende o que ia dizer. 
I diz que no grupo pode falar o que quiser. 

Santos retruca: “mas ta gravando”. 
I diz que é para sua pesquisa e afirma que eles não vão aparecer. 

Gina pergunta: “mas vai passar na televisão?” 
I diz que não e explica o sistema de proteção de gravação para que as crianças não 
fiquem expostas. Parece que a explicação tranqüiliza o grupo. 

Dóris diz espontaneamente que “eu não passei porque não respondi as 
provas”. Enquanto fala põe as mãos para trás da cabeça. 
I pergunta por que não respondeu. 

Dóris responde: “porque não sabia.” 
Santos esconde o rosto com a camisa. 
Angelita põe o dedo na boca. 
Gina baixa os olhos e diz: “eu passei” enquanto diz balança as pernas. 
Paula cruza os braços sobre a mesa. 
Gina repete: “eu passei”.  
Paula descruza os braços e levanta a cabeça e diz “eu passei”. 

I pede explicações sobre isso. 
Paula diz “a gente tá primeiro aprendendo pra depois passar pra 3ª. Esses daí 

são do pré”. Diz se referindo ao grupo que estava na sala. Olha para as colegas no 
momento que fala. 

Angelita rebate “eu sou do pré? Eu sou da 3 ”. 

Santos diz: “eu sou da 3ª”. 
O grupo fala de uma vez. 

I interfere.  
Gina continua afirmando: “eu passei”. Morde a alça da bolsa. 
Angelita diz: “eu passei pra 2ª.” Ri e vira a cabeça para um lado. 
Santos se recosta na mesa e repete: “eu passei”. 
Dóris passa a mão no rosto. 
Juana que ainda não se pronunciou está de braços cruzados. 
Gina morde a alça da bolsa. 
Paula reafirma que passou. 

I pergunta quem não passou? 
Paula diz que “eu não passei porque eu errei na prova”. 

I pergunta errou o que? 
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Paula responde: “eu errei a tarefa em Matemática”. Abre o caderno enquanto 
fala. Vira os livros para cima e para baixo. 
I pergunta quem não acertou em leitura. 

Gina diz: “eu só errei uma”. A morte de João. (referência á João Pessoa). 
Enquanto fala morde a alça da bolsa. 
I se dirige a Juana perguntando por que ela não passou. 

Ela responde: “por que repeti de ano”. 
I pergunta por quê? 

Ela não responde e ri. Está com os braços cruzados. 
Angelita põe a mão encobrindo a boca. Vira a cabeça para o lado. 
Gina se ergue da cadeira e fica sentada numa postura ereta. 
Santos olha para Juana e faz um gesto como se tivesse fazendo um bico. 
Santos deita a cabeça sobre os braços. Os braços estão cruzados sobre a 

mesa. 
I volta a perguntar a Juana. 

Juana responde: “porque errei”. 
O grupo ri. 
Gina e Santos dizem: “Matemática, Português, História e Ciências”. 

I pergunta o que é que tem tudo isso? 
Santos responde “ela errou as prova tudinho”. 
Paula complementa: “porque não estudou”. 
Juana balança a cabeça dizendo que não. Continua com as mãos cruzadas. 

Baixa a cabeça. Parece envergonhada. 
O grupo diz: “foi”. 

I diz para deixar Juana responder. 
Juana, em tom baixo, diz algo. Não dá para entender o que disse. Mexe as 

mãos. Parece tímida e envergonhada.  
 

2. Como se sentiram quando não passou? 

 
Santos responde rindo “eu chorei”. 
O grupo ri. 
Paula diz: “eu também chorei”.  

I pergunta por que. 
Ela responde “porque eu ia levar uma pisa”. 
Santos diz rindo: “eu levei um murro do meu pai”. 
Gina diz: “mentira, tia, o pai dele já morreu”. Faz um sinal da cruz. 
Angelita continua com as mãos na boca. 

I pergunta se dirigindo a Juana. 
Juana responde: “nada”. 

I pergunta a Dóris. 
Ela se espreguiçando com os braços para trás, respondeu que ficou “triste”. 

I pergunta: como é ficar triste? 
Paula responde: “é assim chamar a gente de burra”. 

I pergunta quem é que chama de burra. 
Ela responde: “os pirralho”. 

I pergunta se são os amigos. 
Todo o grupo se manifesta e fala de uma vez e confirma que são os amigos 

que criticam quando eles são reprovados. 
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Paula prossegue: ”porque num passou, porque num passou”? Parece explicando 
ainda o que dizem os amigos quando eles não passam. 

Anita se pronuncia quando I se dirige a ela. Ela responde “fiquei magoada”. 
I pergunta e como é ficar magoada. 

Anita não responde. 
Angelita bate palmas junto ao rosto e depois esconde a boca com as mãos. 
Gina põe as mãos na boca. 
Santos diz: “eu pensava que num ia passar mais”. 
Paula reafirma: “eu passei”. 
Gina diz: “agora a gente vai para a aceleração e vai passar”. 
Santos interfere e comenta: “se passar”. 
Gina continua afirmar: “eu passei”. Coloca a mão no coração. 
Santos repete: “eu também”. 
O grupo ri quando I trocou o nome de uma aluna. 

I pergunta a Angelita como ela ficou. 
Ela ficou calada. Ri, põe a mão escondendo a boca. 
Paula diz: “fala menina”! incitando Angelita a falar. 
Angelita, com a mão na boca e depois rindo, diz: “eu fiquei triste assim” e fez 

um gesto enrolando a mão e depois põe a mão na boca. 
Santos diz: “é só querer”. Parece que repete a frase que a professora pode ter 

dito á aluna. 
I pergunta por quê? 

Ela ainda com a mão na boca responde: “porque não passei”. 
I pergunta como é a pessoa não passar? 

Paula responde “porque a pessoa não estudou e o povo fica falando coisa 
com a pessoa”. 

Santos diz: “sua burra”! Aumenta o tom de voz quando diz a palavra burra. 
Parece que explica com isso o que dizem quando alguém não passa. 

Dóris fica com a mão na boca. 
 
3. O que sabem do livro de leitura? 

 
Paula pergunta se “é pra ler esse aí”? Faz um gesto com a cabeça mostrando 

o papel que I tinha nas mãos.  
I responde que não. 

Gina parece querer responder e diz: “eu sei”. Interrompe a frase. Põe a mão 
na boca. 

Paula diz: “ta, te, ti, to, tu; na ne, ni”. Recosta-se na cadeira enquanto fala.  
O restante do grupo está com o dedo na boca no momento em que se 

pergunta o que sabem do livro. 
Santos esconde os olhos com as mãos. Parece envergonhado. 

I diz que pode olhar para o livro. 
Angelita esconde a boca com as mãos. 
Santos diz: “um bocado de coisa”. 

I pergunta o quê? 
Paula e Gina pegam o livro e folheiam. 
Paula diz “olha aqui: pa, pe”. 
Paula vai olhando para o livro e diz: “panela, lata”. Enquanto diz essas 

palavras vai folheando o livro. Não dá pra saber se realmente existiam essas 
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palavras. A impressão que dá é que ela vai dizendo conforme aparecem as gravuras 
de uma panela, uma lata. 

O resto do grupo se curva mais para perto do livro enquanto Paula fica 
dizendo outras palavras. Logo depois o grupo se afasta de perto do livro. 

Gina diz ainda folheando o livro: “sapo, sapato, garrafa”. 
Santos diz: “eu não sei nada”. 
Gina parece interessada no que vê no livro e repete algumas palavras que 

não deu para escutar. 
I diz que eles sabem muitas coisas. 

 
4. A professora ajuda nas tarefas? 
 

Angelita e Juana dizem que sim com a cabeça. 
          Gina diz: “assim, quando a gente chama, ela vem; como é isso professora”? 
Ela diz: Isso é assim, assim”. Abre o livro enquanto fala. 

O grupo se distrai olhando para o rapaz da videogravação. 
Anita diz: “a gente chama ela e ela vem”. 
Angelita fica rindo com a mão na boca e não responde. 
Santos vai até a outra mesa e põe os óculos. Repete: “ajuda, quando a gente 

chama, ela vem”. 
O grupo ri com Santos de óculos. 
Gina diz sobre a ajuda da professora: “agente tem que estudar, não pode 

filar”. 
Santos pergunta a I se vai passar exercício. 

I diz que não. 
 
5. Como foi que os amigos ficaram quando você não passou? 
 
          Todos responderam que ficavam “mangano”. 
I pergunta como? 
Como já estava na hora da saída e os alunos parecendo impacientes para ir 
embora, I agradece ao grupo e encerra o trabalho. 
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 APÊNDICE IV 
 
Transcrição da Encenação do Grupo de Crianças Brasileiras 
Escola I  Grupo II 
1ª série 

  
Instruções da I para a encenação. 
As crianças informaram que já fizeram uma peça de teatro. 
Gina diz que foi a baiana. 

I pergunta quem vai ser o professor. 
Santos diz para I ser a professora. 

I diz que não pode. 
Gina diz “eu”, levantando o braço. 

I pergunta por que ela quer ser a professora. 
Gina tenta responder cruzando os dedos. Parece tímida. Ri. 
Os alunos se levantam e se dirigem á mesa onde estão os materiais 

disponíveis para encenação. Vão pegando os materiais e usando. Santos, Paula e 
Angelita vestem as camisas que estão sobre a mesa.  

A “professora” Gina pergunta se pode ser na mesa. 
I responde que pode ser onde ela quiser.  

Gina pega o echarpe e põe no seu pescoço. Depois pega a régua e o livro. 
Vai para a mesa onde estavam sentados. Retira uma bolsa que estava na mesa 
como se a organizasse para começar a aula. 

Os alunos vão pegando vários materiais. 
Santos pega a cola e papel. 
Paula pega lápis de pintar. 
A professora fica de pé. Põe o livro em cima da mesa e á sua frente. 
Os alunos continuam na outra mesa pegando materiais. Riem. 

I diz para começar a aula. 
A professora diz: “deixa os alunos se sentarem”. 
Os alunos vão voltando para a mesa onde a professora está. 

I diz para a professora chamar os alunos. 
A professora abre o livro e o folheia. 
Os alunos vão pegando os materiais (cola, lápis, papel) e vão se sentando. 
Gina ri e parece querer dar instruções para os alunos. Mostra o livro para os 

alunos e diz: “aqui é pra ler o Se Liga*. Vai mostrando onde estudo. A gente vai ver 
várias letras como a do tatu. Quem conhece o tatu”? 

Dóris diz: “ta, te, ti, to, tu”. 
 A professora prossegue. Vai passando as folhas e dizendo: “da vaca, da 
banana, do dado, várias coisas”. Quando diz isso fecha o livro e o põe sobre a 
mesa. Ela continua: “agora eu vou dar umas folhinhas de papel para vocês desenhar 
um desenho”. Continua de pé enquanto fala. Depois que vocês terminarem eu vou 
corrigir, vocês podem fazer desse texto, várias coisas”. Distribui folhas para os 
alunos. 
I interfere dizendo que uma aluna não quer desenhar, pois parece que ela não 
escuta quando a aluna diz. 

A “professora,” ainda distribuindo as folhas para os alunos, pergunta para 
Paula: “por que Paula”?  

                                                
* Projeto que agrega alunos multirepetentes 
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Paula diz “porque não quero, eu não gosto”. 
 
I pergunta o que se faz nesse caso. 

A professora diz: “se você não quer fazer a leitura o jeito é fazer alguma 
coisa”. Ela diz para Paula: “se você não quer fazer nada você é que sabe”. Faz um 
gesto levantando um ombro como se dissesse não posso fazer nada.  

Santos diz: “leva pra diretoria”. 
A professora pega duas folhas de papel celofane mostra aos alunos e 

pergunta “de que cor vão querer”? Ela recorta os papéis antes dos alunos 
responderem. 

Dóris e Angelita dizem que querem a folha amarela. 
Os alunos ficam esperando sentados, enquanto a professora recorta os 

papéis. 
A professora entrega um pedaço de folha amarela para Danielle dizendo que 

ela vai colar. 
A professora diz para Dóris: “vocês vão colorir”. 

I pergunta que atividade vai ser desenvolvida. 
A professora responde: “é uma pesquisa onde eles vão botar, colar de verde 

e amarelo” 
Paula responde: “eu já sei, não preciso fazer”. 
Santos se recosta na cadeira. 
A professora ainda falando para os alunos diz: “vocês podem colocar o nome 

de vocês; eu vou chamar um de vocês”. Enquanto fala dá folhas para Santos. 
Ele se levanta e pega a folha. 
A professora pega uma folha de propaganda de supermercado e diz para os 

alunos: “vocês podem pegar e colar”. 
I lembra a professora que a aula é de leitura. 

A professora responde que vai “falar sobre Português, Matemática, Ciências e 
Geografia”. Quando termina de falar fecha o livro e o coloca sobre a mesa. Volta a 
recortar as folhas de papel. 
I pergunta se os alunos vão ler. 

Ela confirma dizendo: “depois vão ler né gente”? Continua a recortar papéis. 
  Os alunos começam a desenhar. 
Anita, que no grupo de discussão estava chorando, participa da encenação e 
desenha junto aos colegas. 

A professora pega papel e recorta. 
Santos fica recostado na cadeira como se não quisesse fazer a atividade. 

I volta a perguntar sobre Paula que está sem fazer a atividade. 
A professora diz que ela “não quer fazer nada”. 

I pergunta a professora o que se faz quando um aluno não quer fazer nada? 
Santos responde: “diretoria”. 
A professora diz: “diretoria não”. 

I pergunta o que a professora vai fazer nesta situação. 
A professora responde: “se ela não quer fazer nada, então vai fazer uma 

tarefinha”. Abre o livro como se fosse passar a tarefa para Paula. 
A professora continua: “só fazer duas tarefinhas: do tatu, da árvore e da 

panela”. 
Vira-se para Paula e pergunta para ela: “você sabe as palavras, né? Ta, te, ti, 

to, tu”. Entrega uma folha de papel.  
Paula recebe a folha e franze a boca. Parece desdém. 
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A professora continua a falar outras sílabas: “pa, pe, pi, po, pu. É muito 
simples”. Fecha o livro. O tom de voz é suave. 

Paula, devagar puxa uma folha que está na mesa. 
I pergunta sobre Santos que também não está fazendo nada. 

A professora dá uma folha para Santos. 
A professora pergunta o que está havendo. Não olha para Santos enquanto 

pergunta. Vai entregando uma folha para Anita. 
Santos diz que quer ir pra casa. 
A professora responde: “não é hora não”. 

I interfere mostrando que Paula fez alguma coisa. 
Paula diz que está fazendo. 
A professora continua a distribuir papéis para os alunos. 
Santos assobia. 
A professora após a distribuição dos pedaços de papéis continua a falar: “é 

tão importante a nossa aula gente, a gente aprende mermo. Você na quinta série 
alguém perguntar: qual foi a morte de João, foi como? Vocês vão dizer: qual a 
Paraíba da gente, onde a gente mora? Ai vocês vão dizer João Pessoa - Paraíba”. 
 A professora se refere a João Pessoa** e argumenta a importância de saber 
sobre o assunto. 
I diz que Paula fez a tarefa. 

A professora sem olhar para o papel devolve a Paula. 
Paula pergunta se é para colocar o nome. 
A professora não responde. Retoma sua atividade de cortar papel, dessa vez 

cortando folha a de cor verde. 
Os alunos desenham. Eles estão envolvidos na atividade, inclusive Paula. 
Santos pergunta o nome da I. 

I responde. Ele pede para I dizer algo sobre seu desenho. 
I responde que pergunte a professora Gina. 

A professora diz que “vocês vão ficar na frente e falar”. 
Os alunos continuam a desenhar. 

I lembra a professora que Paula fez a atividade. 
A professora pega o desenho de Paula e diz: “o desenho de Paula foi muito 

bom gente”. Mostra o desenho ao grupo. “mas só que ela não esperou a colagem”. 
Eu vou passar pra ela”. Entrega o desenho a Paula e pergunta se ela quer colar. 

Paula aceita e recebe o desenho de volta. 
A professora continua a recortar mais papel. 
Os alunos continuam a colar os pedaços de papel recortados pela professora. 
A professora pega uma embalagem plástica que está sobre a mesa e diz: “a 

nossa aula hoje vai ser muito boa,” e vai guardando os lápis dentro da embalagem. 
Acrescenta ainda “quem precisar de lápis está aqui; a gente vai começar a aula 
mermo”. Guarda os lápis na embalagem e coloca noutra mesa. Ao mesmo tempo 
diz: “vou fazer uma pesquisa com vocês; o que vamos fazer né”? Continua a retirar 
os papéis da mesa ao mesmo tempo que vai falando. Pega uma folha e começa a 
desenhar. 

Após um tempo, I pergunta a professora qual vai ser a outra atividade. 
Ela responde “vai começar a aula”. Pega o livro que está noutra mesa e 

pergunta aos alunos “quem conhece o Se liga”? 
Juana diz: “eu não”. 

                                                
* Uma passagem da história da Paraíba que deu o nome à capital do Estado 
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 A professora continua “vai ser muito bom para gente, viu? 
Os alunos continuam a desenhar. 

Paula se levanta e exige que lhe dêem a tesoura. Só há uma para o grupo. 
Paula bate com a régua na cabeça de Angelita que não queria dar a tesoura. 
A professora diz “como só tem uma tesoura, quando ela terminar, se alevanta, 

aí dá a você”. Sua voz é suave. Parece gentil. 
Santos mostra o desenho para ser visto próximo a lente da filmadora. 
A professora pega o desenho de Santos. Põe o desenho na mesa e diz 

“quando terminarem aqui ai vocês vão falar”. Mostra o trabalho de Santos ao grupo e 
diz: “o trabalho de Santos ficou muito bonito, gente”. Põe o trabalho sobre a mesa e 
volta a pintar. 

Após um tempo em que professora e alunas ficam a desenhar, I pergunta 
qual a próxima atividade. 

A professora pergunta se os alunos já terminaram. A professora também pára 
de desenhar. 

Paula diz que está com fome. 
A professora diz que não está na hora de lanchar e depois pergunta “que hora 

é”? 
Paula diz que “tá bom”. 

 A professora responde: “num ta bom nada, a gente tem que estudar, falar. 
Vamos começar nossa aulinha”?  

Coloca alguns desenhos na sua frente. 
Os alunos continuam a desenhar. 
Paula vai para o outro lado da sala. 
A professora pega a régua e diz: “se você passa por essa porta... suspende o 

que a dizer e olha para I. Depois prossegue: “vai ficar de castigo e só vai sair às 
12:00 horas”. 

Paula põe a bolsa no ombro e faz um gesto para sair. 
Santos também faz o mesmo. 
A professora continua com a régua levantada e fala: “já que você não quer 

nada”... Não se ouve o restante de sua advertência. 
I pergunta sobre a leitura. 

Ela diz: “a leitura vou começar hoje”. Pega o livro e põe debaixo do braço. 
I diz que podem pegar o livro. 

Com o livro debaixo do braço a professora recolhe alguns trabalhos e leva 
para outra mesa. 

Os alunos vão até as estantes da biblioteca e cada um traz um livro. 
A professora diz para todos se sentarem. 
Dóris vai para o computador. 
A professora passa um tempo arrumando os livros que estão sobre a mesa. 
Parece fuga do processo de leitura. 
Olha o livro que Paula pegou e tenta ler algo, mas não consegue. 
Volta a arrumar os livros. 
Os alunos estão dispersos pela sala. 
A professora chama-os para sentarem-se. 
Angelita parece se interessar pelo que vê no livro. 
Paula de pé, diz que quer ir embora. 
A professora pega um livro na estante. Folheia o livro. 

I diz que Paula pode ir, pois, já passou do horário da aula. Como todos querem ir, I 
agradece e se despede. 
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APÊNDICE V 
 
Transcrição do Grupo focal de  Crianças Brasileiras 
Escola II 
Nº de Crianças 06 
 

Apresentação da I, dos objetivos e metodologia do trabalho.  
O grupo presta atenção a I, mas parecem tensos. 
Vânia balança as pernas. 
Estela está com os braços estendidos ao lado do corpo. Os braços parecem 
rígidos; se apóia nos braços. 
Lívia fica na mesma posição de Estela. 
Os meninos entrecruzam as mãos.  
Mário diz seu nome e que tem 8 anos.  
Vânia diz o nome e que tem 7 anos 
Lívia diz o nome. 

I pergunta sua idade. 
Ela fica calada. 
Vânia diz: “eita, nem sabe”! Ri. 
O grupo ri. 
Estela diz seu nome. 
Rinaldo também. 

I comenta que não é problema.   
Lúcio diz seu nome e que tem 10 anos. 
Vânia balança as pernas e passa as mãos nos olhos. 

I pergunta ao grupo se foram filmados. 
O grupo diz que não. Parece que relaxa mais o grupo. 
O grupo ri enquanto olha para a filmadora.  
Lúcio fita a filmadora. Está sério. 

 
1. Porque não passaram de ano? 

 
Lúcio fala que: “Eu mermo num passei de ano porque tava bagunçando 
muito”. 
Rinaldo responde: “porque tava faltando a aula”.  

I volta a perguntar para Lúcio como era essa bagunça?  
Lúcio responde: “bagunçava dentro da classe”. Enquanto fala baixa a cabeça. 
Parece envergonhado. 

I pergunta se foi por isso que ele não passou? 
Ele confirma com um movimento de cabeça. Continua de cabeça baixa. 

I se dirige a Rinaldo perguntando por que ele não passou. 
Rinaldo retoma sua fala: “Eu tava doente”. Cruza os braços por trás da 
cabeça. 

I pergunta de que? 
Ele responde que por problema de rins. 

I pergunta se ele está melhor e está vindo. 
Ele afirma que sim com a cabeça. Está com os braços cruzados na altura da 
cabeça. Complementa que a urina tava vermelha. 

I dirige a pergunta para Estela.  
Estela cruza os braços. Descruza os braços e ri. 
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Lívia aponta para Estela e diz: “Ela tava bagunçando e num sabia ler”. 
Lúcio retruca: “ei, eu num tava bagunçando; agora já sei ler”. 
Estela diz: “ei,pera ai” e bate palmas como se dissesse para o grupo parar. 

I interfere dizendo para que falem um de cada vez. 
I diz para Vânia que deixe Estela falar. 

Estela coça a face. Olha para um lado e ri. 
O grupo fala de uma vez. 

I interfere dizendo para cada um ouvir enquanto o outro fala. 
I se volta novamente para Estela. 

Estela responde se curvando para frente “porque eu era bagunceira. Ficava 
respondendo a professora”. Poe as mãos encobrindo a boca. Baixa a cabeça. 

I pergunta por que dá vontade de bagunçar? 
Lúcio complementa: “os pirrai fica bagunçando,também. Porque dá na gente; 
a gente dá nele também” 
Estela levanta os braços para cima da cabeça. 

I pergunta por que dá vontade de bagunçar? 
Estela se ergue. Poe os braços para trás da cabeça. Faz um sinal com a 
cabeça que não sabe. Seu semblante parece triste. 

I se dirige a Lívia perguntando a ela porque não passou de ano. 
O grupo ri. 
Lívia diz por que “não sabia ler”. Levanta os ombros como se dissesse que 
não podia fazer nada sobre isso. 
Estela complementa: “nem eu”. Depois aponta para Lívia e diz: “eu sei, ela 
num sabe”. 

I se dirige a Vânia. 
Vânia diz que “era tarefa demais e tia não deixa passar”. Estica os braços 
para frente e levanta os ombros. Ri. 
Lúcio confirma que a tarefa era demais. 
Mário interfere e diz “é não”. 
Lúcio diz que “ela passou só a metade; ela tem dia que rasga, e assim que 
terminou ela guarda o caderno”. 
Enquanto Lúcio fala Mário aponta para Liliane. Parece querer confirmar o que 
Lúcio diz. 

I pede explicações sobre isso. 
Lúcio diz: “a gente ta na merma classe dela”. 

I pergunta se eles fazem a tarefa e depois vão olhar a tarefa dos outros? 
Lúcio continua a explicar: “não, ela vai mostrar a professora pra corrigir; aí a 
professora     pega e...”. Não concluiu o que estava dizendo. 

I pergunta a Liliane se o que Lúcio disse estava certo. 
Vânia responde: “tia me deu uma folha pra fazer tarefa, aí tia me deu oto 
caderno aí eu peguei e fiz”. Põe os braços para trás. Ela diz que faz a do 
quadro e não faz a do caderno. Parece querer contradizer o que os colegas 
falaram sobre ela. Demonstra tristeza na expressão facial. 

I pergunta mais sobre isso. 
Ela diz que “fico cansada pra mim ler”. Põe os braços para frente com as 
mãos cruzadas. 

I pergunta se ela faz alguma coisa em casa para ficar cansada. 
Liliane diz que não com a cabeça. 

I se dirige a Mário. 
Mário diz que não passou “porque não sabia ler; agora to sabeno”. 
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I pergunta o que ele está sabendo. 
Ele diz que sabe o alfabeto. 
O grupo fala de uma vez. 
Lúcio diz: “ele ainda to aprendeno a ler”. Repete que “ta todo mundo 
começano a ler”.  

I comenta que estão começando a ler e passa para outra questão. 
 
2. Como se sentiram quando não passaram?  

 
O grupo fica em silêncio. 
Lúcio está de braços cruzados. 
Rinaldo também está de braços cruzados. 
Lívia cruza os braços na frente do peito. 
As meninas riem.  
Estela levanta o dedo num sinal que queria responder. Vai para frente da 
cadeira. Os braços estão estendidos ao lado do corpo. Curva o tórax para 
frente e vira a cabeça para um lado. 
Lívia diz para ela: “vai, fala”. 

I diz se ela não quiser falar agora depois ela fala. 
Ela se ergue e se recosta na cadeira. 
Ela diz que não com a cabeça. 

I pergunta se alguém quer falar. Repete a pergunta. 
O grupo continua em silêncio. 
As meninas riem. 

I pergunta a Lívia. 
Ela ri, mas permanece calada. 
Vânia diz: “diz menina, oxe”! 

I pergunta quem quer dizer?  
Estela diz: “eu quero dizer logo”. Ajeita a manga da blusa e puxa a manga 
para baixo. 
Lúcio comenta algo, mas não se ouve. 

I incentiva que ela fale. 
Ela olha para Lívia, se curva para frente. Lívia cochicha algo em seu ouvido. 
Lívia comenta: “vai, fala, a boca é tua”.  
Estela ri. Ergue-se ficando com o corpo ereto na cadeira. Olha para Lívia. 
Rinaldo ri. Poe a mão encobrindo a boca. 

I pergunta se Estela se lembra como ficou, 
Ela responde: “cum raiva”. Balança a cabeça num sinal afirmativo.  

I pergunta como é essa raiva e de que. 
Lívia complementa: “por que num passou”. 
Ela repete a palavra raiva; interrompe o que ia dizer. Balança a cabeça 
dizendo que não. Curva-se para frente, baixa a cabeça. Levanta os braços 
para cima da cabeça. Passa a mão na boca. Se curva novamente. Completa: 
“ eu to com raiva”...faz um gesto como se fosse esmurrar; levanta o braço na 
altura do peito e cerra os dedos. Depois desfaz esse gesto. 
Vânia comenta: “raiva da minha tia”. 
Mário interrompe e diz que ela dá na prima dele. 
Estela nega dizendo: “mentira” e balança a cabeça num gesto negativo que 
não bate em ninguém. Continua, com voz baixa baixando o corpo até a altura 
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dos pés.  Fica como se estivesse riscando num movimento de ida e vinda na 
cadeira e afirma: “Eu fiquei com raiva porque num sabia ler nem escrever”. 
Lívia com a mão ergue Estela até ela recostar-se na cadeira. 
I pergunta ficou com raiva de quem?  
Ela não responde e olha de um lado para o outro. Mexe o braço num 
movimento de vai e vem e fica levantando o ombro esquerdo. Baixa a cabeça. 
Lúcio responde que “eu fiquei com raiva porque eu mermo num quis passar”. 

I pergunta por que. 
Ele responde: “porque a outra professora que eu estudava com ela, ela era 
boa; aí eu fiquei com ela e num queria ir pra outra classe não”. Com os braços 
cruzados por trás da cabeça, baixa os olhos. Parece envergonhado e 
nervoso. Fica batendo uma mão contra a outra enquanto os braços estão 
cruzados por trás da cabeça. Levanta os braços e fica visível que bate mais 
forte com as mãos. Parece disfarçar com esse gesto um soco. 

I para entender melhor repete o que Lúcio verbaliza (que a professora era boa e por 
isso não passou).  

Rinaldo diz que “eu também”. 
Vânia repete a mesma razão de não passar. Confirmando que não queria 
passar porque a professora era boa. 
Lúcio complementa: “eu tava na aceleração aí quis ficar na primeira”. Levanta 
os braços na altura da testa, cruza as mãos e vira a cabeça para um lado. 
Parece nervoso. Com os dedos aperta a fronte. 

I pergunta como a professora era boa. 
Lúcio responde “quando a gente errava a tarefa ela deixava pra lá, não 
mandava fazer de novo não”. Poe os braços para trás da cabeça. Parece 
menos tenso. 
Vânia diz: “eu gosto da minha professora”. 

I pergunta quem gosta da professora? 
Todo grupo levanta a mão confirmando que gosta da professora.  

I pergunta o que é que ela faz?  
Lívia diz que ela coloca pra pintar. 
Estela diz pra desenhar. 
O resto do grupo responde. Como falam de uma só vez fica difícil de distinguir 
o que dizem. Vânia responde: “ela chama eu. Pro negócio da escola porque a 
gente ta indo pra...” Olha para cima. 
Márcio completa: “catequese”. 
Estela diz que a gente estuda aqui, mas tem a catequese.  

 
I pergunta como é essa catequese? I corrige dizendo que é catecismo.  

Estela, diz apontando para Liliane, “ela diz catequese” 
Lívia diz: “eu digo por que eu quero”.  

I pergunta quando é o catecismo. 
Vânia levanta os ombros como se dissesse que não sabe. 
Lúcio complementa: “no domingo e no sábado”. 
Vânia volta a falar dizendo que a mãe diz que ela vai para escola mesmo 
doente. 

I pergunta o que está doendo. 
Ela aponta para a cabeça e para seu cotovelo. Completa “que num foi hoje 
não; foi depois” aí ela deixou eu chorando, com o braço doendo”. Balança as 
pernas. 
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I volta a questão sobre como ficaram quando não passaram de ano. 
Lúcio responde: “eu num fiquei com raiva não.” Permanece com as mãos 
cruzadas por trás da cabeça.  

I se dirige a Rinaldo. 
Ele responde: “num fiquei com raiva não. Eu num queria passar” Faz o 
mesmo gesto de Lúcio de ficar com as mãos cruzadas por trás da cabeça. 

I pergunta por que ele não queria passar. 
Rinaldo fica rindo e diz com a cabeça que é bom não passar. 

I se dirige a Mário. 
Mário diz: “eu não fiquei muito não. Fiquei um pouquinho”. Pega no pé. Ele se 
refere ao sentimento de raiva. Enquanto fala torce os dedos e baixa a cabeça. 

I pergunta como é esse pouquinho? 
Ele responde ainda de cabeça baixa torcendo os dedos “eu bagunçava”. Fala, 
mas não dá pra ouvir. Parece tímido e envergonhado. 
Lívia diz: “fala mais alto Mário”! 

I diz para deixar Mário falar como ele quiser. 
I pergunta a Vânia como ela ficou. 

Ela responde rindo, “com raiva não”. Balança a cabeça negando. 
I pergunta se ela não fica com raiva. 

Ela responde: “As meninas quando dá em mim eu fico com raiva”. 
I pergunta como ela ficou quando não passou de ano? 

Ela responde: “ficando”. 
Lívia ri fica forçando os braços na cadeira com se fosse um movimento para 
baixo. 
Lívia comenta: “ela diz, ficando, ficando e num fala”! 
Vânia ri. Olha de lado. Parece triste. 

I de dirige a Lívia. 
Lívia ri e não responde. 
Lúcio diz: “fala Lívia”! 

I pergunta se querem falar de outras coisas. 
Lívia ri e parece aliviada. 
Rinaldo fala: “é, é”! 

I passa para outra questão. 
 

3. O que vocês sabem do livro de leitura? 
 
Estela levantando o braço imediatamente diz: “eu sei ler” 
Liliane por sua vez responde “eu num sei não”. 
Mário diz “sei ler e escrever”. Fica puxando a camisa para a frente. 

I pergunta quais letras? 
Ele responde “qualquer uma”. 
Vânia reafirma que “eu num sei ler não”. Ri. Põe os braços para trás. Parece 
envergonhada. 

I pergunta se ela sabe alguma coisa do livro. 
Ela diz que não com a cabeça.  

I pergunta a Lívia o que ela sabe do livro? 
Lívia rindo e com os braços por trás da cabeça, diz “eu não sei ler nada”. 
Mário comenta: “ta! nem uma letra a”? 
Ela responde letra “A”. Baixa os braços. Ri. 
Estela, diz: “eu sei, letra “A”, sei da letra e, e letra o” 
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I pergunta a Rinaldo. 
Estela quase empurrando Lívia, fala: “diz mulher”.  
Mário responde: “eu sei da letra a, b, f”. 
O grupo simultaneamente diz as letras “a,b,c, d e completa o alfabeto.  
Com exceção de Lúcio que colocando as mãos encobrindo a boca, diz: “ta 
mai errado”. E diz: cadê o K de Kátia”?  
O grupo ri. 

I diz que eles já sabem o alfabeto. 
I pergunta o que tem mais no livro? 

Vânia responde: “tem desenho”. 
Lúcio: “tem uns pirrai jogando bola”. 
Vânia diz: “num sei do livro não; sei do alfabeto”. 

I diz que ela já sabe de alguma coisa. 
Mário comenta: “ela num sabe o alfabeto todinho não”, a amiga é que ajuda, 
bota uma pessoa perto pra ajudar. 
Estela parece querer falar algo,  
Vânia confirma que a amiga ajuda. 
Mário complementa: “ajuda e depois ela esquece”. 
O grupo ri. 
 

4. A professora ajuda nas tarefas? 

 
Lívia diz que sim.  

I pergunta como? 
Ela responde. “Ajudando”. 
Lúcio diz: “quando a gente erra uma palavra no quadro, ela acerta, ela diz pra 
gente”. 

I pergunta a Rinaldo. 
Ele ri e baixa a cabeça. 
Vânia diz: “ela bota tarefa no quadro pra nois fazer. Eu não gosto, aí não 
quero fazer”. 

I pergunta o que a professora faz quando ela não quer fazer. 
Vânia responde: “Às vezes ela briga comigo e bota de castigo”. Ri. E se 
recosta na cadeira. 
Mário diz: “eu gosto porque ela bota pouca tarefa no quadro. Não dá pra se 
compreender, fica abraçado com a bolsa enquanto fala. 
Estela quer falar sobre a ajuda, mas fica rindo e não diz nada. Depois fala a 
professora “ajuda a gente a ler”. Faz um cone com as mãos quase encobrindo 
a boca. Enquanto fala se curva para frente.  

I pergunta como ela ajuda? 
Estela responde: “lendo”. 

I pergunta se a professora lê com os alunos? 
Estela diz: “Estela que letra é essa?”. Como se fosse a professora.  Aí eu 
digo: a e e ( letra) Eu digo: b,c.  Enquanto fala se curva até os pés. 

I pergunta a Lívia.  
Lívia responde “a professora me ajuda”.  

I pergunta como?  
Ela diz rindo: “ajudando”.  Poe os braços por dentro da abertura do espaldar 
da cadeira. Parece envergonhada. Retira os braços da abertura. 
Vânia diz: “ta difícil”. 
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I pergunta o que ta difícil. 
Mário complementa: “dizer”.  
Vânia diz “porque num sei ler; só o alfabeto.” 
O grupo inteiro fala de uma vez o que dificulta a compreensão do que 
disseram sobre o assunto. 
Vânia tenta explicar da seguinte forma: “porque pra gente falar toda hora: fala 
uma coisa e depois outra coisa”. Parece se referir ás perguntas. 

I diz que é uma conversa. 
Vânia retruca: “mas a gente num sabe”. 

I diz que ela está conseguindo responder. 
I pergunta ao grupo se está achando difícil o que está perguntando. 

Lívia diz que não com a cabeça. 
Estela diz que ta difícil. 
Vânia volta a falar parte de sua vida que não toma banho no banheiro porque 
é ocupado e toma banho lá fora.  
O grupo ri.  

I pergunta o que ela faz em casa 
Ela responde que só toma banho e que fica na rua brincando com as amigas. 
“Meu pai vem e dá em mim” Pega no pé. 
Mário diz que o pai dela é muito brabo. 
Ela continua de cabeça baixa que fica se escondendo do pai. 
Estela ri. 
Vânia se levanta e diz que Estela é chata.  
Lívia diz que elas ficam arengando.  
O grupo fala de uma vez. 

I interfere. 
Rinaldo diz que não briga com os irmãos. 
Lúcio está com um objeto que não pode ser identificado e fica batendo no ar. 
Seu semblante parece ser de raiva. 
Vânia diz que Rinaldo fica dizendo “dedo torado”. Refere-se a ela. 
Mário aponta para o dedo de Vânia: “olha aí o dedo torado”. 
Ela diz que foi o ventilador. 
Todo mundo se manifesta falando, mas não se entende o que dizem. 

I lembra que Lula também sofreu um acidente com seu dedo. 
Vânia ainda fala sobre um choque que o irmão sofreu. 
Mário também fala que levou um choque. 

I diz que é perigoso pegar em tomada. 
 

5. Como foi que os colegas ficaram quando vocês não passaram? 
 
Estela responde “as minhas colegas ficaram dano em mim e mangano”. 
Curva-se para frente. 
Rinaldo responde: “eles ficaram rindo da cara”. 
O grupo fala de uma vez. 

I interfere. 
Lúcio está com um objeto e fica batendo no ar. 
Mário põe os pés sobre a cadeira. 
Ficou difícil distinguir o que o grupo verbalizou.  

I pergunta outra vez e novamente falam de uma vez. 
I pergunta se querem conversar mais alguma coisa. 
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Lúcio diz que não. 
Estela diz pra ele ir embora. 
Vânia com os braços atrás da cadeira pergunta se vai passar na televisão. 
Parece preocupada. 

I diz que não. 
Lúcio diz que já vai porque “eu tenho que fazer uma tarefa”. 
O resto do grupo quer pegar livro. Ficam folheando os livros. 

I se aproxima de Estela e pergunta sobre o que é o livro que ela pegou. 
Ela abre numa página e tenta ler.  A palavra escrita é professor. Ela não sabe.  

I pergunta a Mário o que tem no livro que ele escolheu. 
Ele não responde. 
Estela pega outro livro e folheia. 
Mário diz: “eu num sei ler não”. 

I agradece ao grupo e encerra a sessão. 
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APÊNDICE VI 
 
Encenação de crianças Brasileiras  
Escola II 
Número de crianças: 5 

 
Instruções para a peça. 
I pergunta quem quer ser o professor. 

Mário levanta a mão num sinal que queria ser o professor. 
I pergunta por que ele quer ser o professor. 

Ele responde por que é “bom”.  
I diz que vai ser uma aula de leitura. 

Ele confirma com a cabeça. 
I se levanta e vai até a mesa onde estão os materiais para serem usados na peça. 

As crianças se dirigem a mesa onde os materiais, vestindo as camisas. 
Lúcio diz: “eita”. Parece surpreso. 
O professor diz que “tá grande aqui”. Refere-se à camisa. 

I pergunta ao professor como vai ser a aula. 
Ele responde: “aula de leitura”. Levanta os pés alternadamente. 

I pergunta com vai ser a aula. 
Ele responde: “lendo”. 
O grupo está manipulando os materiais, vestindo as camisas. 
O professor em pé na frente dos alunos diz: “vocês vão ler o a”. 
O professor dá instruções para o grupo para fazer desenho. 
O grupo se dirige a outra mesa. 
Vânia pergunta se pode fazer qualquer coisa. 
O professor diz que sim. 
O professor senta-se á mesa com os alunos. Pega a massa de modelar e 
amassa diz que vai fazer uma cobra. 
Lívia pergunta se pode fazer qualquer coisa. 

I diz para ela perguntar ao professor. 
Ela pergunta. 
Mário responde que pode. 
Cada um fica fazendo sua atividade: um recorta folhas, outros brincam com a 
massa de modelar. 
O professor mostra ao grupo o que fez.   
Lívia pergunta se pode pegar a cola. 
O professor diz que sim. 
O grupo fica um tempo fazendo suas atividades. 
O professor se levanta pega uma folha de cartolina. Poe sobre a mesa e a 
dobra ao meio. Pega o lápis e rabisca algo. 
Lúcio fala: professor! 
O professor ri e continua a rabiscar. 
Após algum tempo em que cada aluno faz suas atividades I pergunta se os 
alunos estão legais. 
O professor diz que sim porque “estão conseguindo fazer”. Está em pé e 
fazendo seu trabalho. 
Lúcio pergunta se pode juntar as massas. 

I diz para perguntar ao professor. 
O professor se senta e continua seu desenho. 
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Lúcio diz que “quer o negócio de apagar”. 
Vânia comenta que quer apagar. 

I coloca um livro sobre a mesa e chama o professor para ver o que os alunos estão 
fazendo. 

O professor se levanta e vai para o outro lado da mesa. Olha o que Lívia faz. 
I diz que ela fez uma flor e pergunta com que letra começa a palavra flor.  

Mário diz “b”. Ri e se afasta. Vai para o outro lado da mesa onde estava 
anteriormente. 

I pergunta se fosse dar uma nova a Vânia qual nota daria. 
O professor ajoelhado no banco e esfregando o joelho no banco diz 9 “porque 
ta conseguindo fazer”. 
Para Rinaldo ele dá 10 “porque ele ta conseguindo”. 
Pra Lúcio dá 11e pra Lívia dá 10. 

I pergunta depois dessa atividade o que ele vai fazer. 
O professor responde que vai “começar a ler”. Volta para a ponta da mesa e 
dobra sua cartolina. 
O grupo continua a fazer suas atividades de colagem e com massa. 

I pergunta quando um aluno não quer fazer a tarefa o que ele faz. 
O professor responde: “coloco de castigo porque é uma preguiça”. 
Rinaldo pergunta ao professor se pode usar uma folha grande. 
Ele responde, mas não se escuta. 
O professor pergunta se tem lápis de escrever. 

I mostra os lápis para ele.  
O professor pega um lápis, a régua e diz que vai “fazer tarefa”. Pega a 
cartolina, faz   
Os alunos prosseguem a fazer suas atividades e passam um pouco mais de 
tempo nelas. 
Lívia fala a palavra emprestar aos outros. Parece que se refere ao lenço. 
Vânia pega o lenço e põe na sua cabeça. 
O professor olha e ri. Continua seu desenho. 
Vânia diz que só tem uma tesoura. 
O professor diz que “pede pra emprestar”. Continua seu desenho. Fala sem 
olhar para a aluna. 
Vânia disse “pra emprestar a todos”. 
Rinaldo diz que é uma macumba. 
O professor disse que cada um faz de uma vez. 
Os alunos e o professor passam mais um tempo nas atividades de colagem e 
desenho. 

I pergunta quanto tempo? 
Ele responde: “mais um minuto”. 
E continuam nas mesmas tarefas. Cerca de 20 minutos. Trocam entre si os 
objetos: tesoura, cola e lápis.  
O professor mostra para I o ele fez. 

I diz que está bom. 
I coloca livros sobre a mesa. 

Apenas Vânia pega um livro. Os outros alunos prosseguem com desenho e 
colagem. Passam mais um tempo. 

I pergunta se está perto de terminar a aula com desenho. 
O professor responde: “falta bem pouquinho”. Faz com os dedos juntos um 
sinal de pouquinho. Mostra seu desenho para o grupo. 
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Mais um tempo para as crianças terminarem as atividades. 
O professor se levanta e diz que vai fazer tarefa. 
Parece que o grupo não ouviu, pois, continuam suas atividades. 
O professor vai para o outro lado da mesa onde estão os livros. Pega um 
livro, abre e diz: “vou ver que página”. Folheia rapidamente e dá para Vânia. 
Ela ri alto. 
O professor pega outro livro, folheia e entrega para Lúcio. Pega outros dois 
livros, levanta e pergunta quem quer. 
Vânia diz: “eu”.  
Ele responde: “você já ganhou” e os entrega para outros alunos. 
Ninguém abre os livros que recebem. 

I pergunta como vai ser a aula. 
O professor diz: “cada um vai tentar ler” 
Ao terminar de distribuir com os alunos, o professor diz: “esse é o meu” e vai 
para o outro lado da mesa. 
O professor é o único que está com o livro nas mãos e parece interessado no 
que vê. 
Lúcio pega seu livro e bate com nele na massa. 
Lívia, diz para ele: “oh! professor tá rasgando o meu papel”. Se refere a 
Vânia.  
O professor levanta os olhos, nada diz e continua a folhear seu livro, passa a 
mão na boca e volta a folhear seu livro. 
O grupo continua nas suas atividades. 
O professor diz para os alunos quem terminou levante a mão. Continua a 
olhar para o livro. 
O grupo não responde. 
O professor bate no livro e diz: diga isso não! E repete: “quem terminou 
levante a mão”. 
O grupo continua em suas atividades. 
Vânia ao terminar seu trabalho pergunta ao professor: “ta feio num ta ?” 
Ele responde: “ta horrível”. 
Professor fecha o livro, entrega para Rinaldo e pega outro livro. 
Reinicia a folhear, mostra uma gravura para Rinaldo, diz: “olha aqui”. 
Vânia se levanta e diz: “eu vou fazer isso aqui professor”. Coloca na frente 
dos olhos do professor seu trabalho e imediatamente se afasta. 
O professor diz: “ta bunito”. 
O professor continua a ver seu livro. Tenta ler em voz baixa. 
Os alunos fazem suas atividades. 
Ele bate de leve nas costas de Rinaldo mostrando uma gravura. 
O professor mostra o livro para Lúcio, que não levanta a cabeça, e diz que 
“vai ficar de castigo porque não leu”. Folhea o livro na frente de Lúcio. 
Lúcio está sentado terminando sua atividade de colagem e não olha para o 
livro. 
O professor continua folheando o livro na frente de Lúcio. 
Lúcio continua de cabeça baixa com sua atividade. 
Lívia diz: “diga alto Lúcio, diga alto.” 
Lúcio não responde. 
O professor pega a régua aponta para as frases e diz: “ele agora vai ler essa 
letra”. Vai apontando com a régua. Escorrega  para baixo da mesa. 
Lúcio se ergue, olha para o livro, e diz: “b” 
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O professor diz: a,b,o, apontando com a régua. 
Lúcio se ergue um pouco para chegar mais perto do livro. 
E repete junto com o professor: a,b,c,d,e,f,g,h.. diz todo alfabeto, mas o que 
está escrito não corresponde  ao alfabeto. Todo grupo vai dizendo o alfabeto. 
O professor ainda pergunta para Lúcio. 
Lúcio apontando para uma letra diz: “I” depois, a letra o. Não sabemos se são 
as letras que estão no livro. 
O professor não diz se está certo ou errado. 
Continua a perguntar a Lúcio apontando com a régua. 
Lúcio vai responder e o professor muda o lugar do livro em que Lúcio ia 
responder. Põe a régua em outra letra para ele ler.  
Lúcio volta a baixar a cabeça e trabalhar com a massa de modelar. 
Depois aponta para outra letra. 
O professor retira o lápis que Lúcio aponta para uma letra e começa a dizer o 
alfabeto novamente, juntamente com Lúcio. 
Novamente o que existe na página do livro, não corresponde ao que as 
crianças verbalizam. 
Lúcio diz: “r não”. 
O professor se dirige para Rinaldo e pergunta se ele concluiu sua atividade. 
O professor reclama: “ta! ainda num terminaram não?” 
Vânia diz “eu to fazendo professor”. 
O professor diz: “vão lendo”. 

I questiona se os alunos ficarem mais tempo com essa atividade o que ele vai fazer? 
O professor responde: “vou colocar tudinho de castigo”. Bate a régua de leve 
no seu ombro.  

I diz que de um tempo pra eles terminarem a tarefa. 
O professor diz: 5 segundos. 
Fecha o livro, pega papel e começa a guardar os lápis. 
Vânia puxa um lápis para perto de si. Diz: “agora não professor”. 
O professor responde: “agora sim; porque não terminaram logo”? 
Professor pega a cola, fica em pé. 
Vânia diz que vai ficar de castigo. Volta a fazer seu trabalho. 
O professor diz: vão ficar de castigo. 
Pergunta a I se amanhã tem mais. 
Vai recolhendo livros, e outros materiais e colocando para outra mesa. 

I pergunta se ninguém vai ajudar o professor. 
Vânia diz que não porque o professor “é ruim porque bota de castigo”. 
Vânia diz que o castigo “é feio” e não gosta de ficar de castigo. 
O professor diz que “a pessoa fica com vergonha”.  
Vânia completa: “da gente”. 
O professor diz: “de chorar”. 

I pergunta quem ficou de castigo. 
O professor aponta para ele, Rinaldo e Lúcio e explica que fica de castigo 
porque “a gente não faz a tarefa”. 
O professor vai guardando o material. Puxa o trabalho de Rinaldo e leva para 
outra mesa. 
Vânia afasta seu trabalho e diz: “pera ai, professor. Ta!”. Parece pedir mais 
paciência.  
O professor continua a retirar o material da mesa. Fala: “vou colocar de 
castigo”. 
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Rinaldo abre o livro e fica folheando. 
I pergunta qual livro ele vai usar. 

Vânia responde: “qualquer um”. Continua a fazer seu trabalho de desenho. 
O professor trás outro livro, coça a cabeça. Senta-se e fica a olhá-lo.  

I pergunta o que é que faz quando o aluno não quer ler.  
Ele olha para Rinaldo e pergunta: “Quer ficar de castigo”? 
Rinaldo diz que sim com a cabeça. 
O professor acrescenta olhando para trás: “vá pra lá, de pé” 
Rinaldo permanece sentado. 
O professor mostra o livro para Rinaldo e ficam juntos a olhar para o livro. 
Ficam tentando ler e dizem: “ mi, a. é”.   
Rinaldo ri e esconde os olhos com a mão.  
Lívia diz a sílaba “Cu”. 
Professor diz: agora esse: “ci, co; você sabe.” 
Lívia se aproxima para olhar para o livro. E repete: “ci”. 
Rinaldo repete a mesma sílaba. Ci. 
O professor diz: “Ci, i”. Continua ler: m, c, o, . 
Vânia completa: macaco. Ri.  
Rinaldo ri. Poe a mão na cabeça. 
O professor pergunta para Lívia que está sentado ao seu lado: “quantos 
carros tem aqui?” Olham para o livro. 
E dizem juntos: “um, dois, três, quatro, cinco”.  

I interfere é aula de leitura. 
Ele responde: “eu vou ler”. 
Abre outra página. Le as letras I e L. Começa a rir, parece que estão criando 
letras que não existem. Vânia fica olhando para o livro. 
Lúcio se curva para perto do livro e depois se senta. 
Lívia diz: “vamo ajudar ele”. Refere-se a Rinaldo. Aponta para Lúcio e diz: 
“Lúcio, Lúcio”. Como se pedisse a Lúcio para ajudar Rinaldo. 
Vânia diz: “eu gosto de leitura”. 
Lúcio diz: “eu vou tapar a boca”. Parece uma recusa para não ler. 
O professor continua com o livro na sua frente. 
Os alunos voltam a trabalhar com papel e cola. 
Vânia diz que “Lúcio vai me ajudar”. 
Ele responde: “eu não; vá ler sozinha”. 
Alguém pergunta se vai ter amanhã. Parece se referir a esse tipo de aula. 
O professor se levanta e diz para Rinaldo que ele vai ficar de castigo. “Agora 
fique de pé 30 horas”. 
Lúcio diz: “eita palhaço”! Parece se referir ao professor. 
Vânia diz: “vai me matar”. 
O professor diz que não e pergunta onde está a tesoura. 
O professor entrega a tesoura para Lúcio. 
O grupo olha para trás. 
Alguém diz que já tocou.   
O professor pede a fita adesiva para Lúcio e diz: “me dá pra eu tapar minha 
boca”. 
Tapa sua boca com a fita adesiva. 
Rinaldo ri. 
Rinaldo diz: “agora é a hora das letras”. 

I pergunta ao professor como terminar a aula. 
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APÊNDICE VII 
 
Transcrição do grupo focal de crianças mexicanas. 
Escola I 
2ª série 
Número de crianças: 7 
 
 
I cumprimenta o grupo. 

Henry fala alto bom dia, de braços abertos. Diz aah! Parece mais gozação. 
I pergunta se sabem por que estão na sala. 

Todos dizem que não. 
I pergunta se querem saber. 

Henry diz: “siiim”. Parece que está brincando. 
Irineu está com o livro no colo. Passa a mão na boca. 

I pergunta quem ouviu falar do Brasil? 
Henry pergunta para I: vieste de avião, carro ou ônibus? 

I responde de avião. Pergunta o que conhecem do Brasil. 
Henry diz: “Torre Eiffel”. 

I diz que a Torre Eiffel fica em Paris. No Brasil é Cristo Redentor. 
Henry bate o livro no rosto, diz ah! Como se confirmasse um erro e fica de 
cabeça para trás com o livro no rosto. 
Gustavo e Jaime olham para Henry. 
Irineu, rindo pega no ombro de Henry e sacode. 
Henry fica alguns minutos com a cabeça para trás. O livro cai.  
Henry vai aos poucos “acordando”; sacode o corpo, e se senta.  
Henry apanha o livro que caiu no chão. 
Irineu abre o livro que está em seu colo. 
Ricardo dobra o livro que está em seu colo. 
Gustavo suspira. Cruza os dedos e põe os braços atrás da cabeça. 
Os meninos riem. 
Henry olha para seu livro. 

I diz como vai ser o trabalho. 
Henry levanta olha para I e pergunta: ”quem”? diz que sim com a cabeça. 
Irineu recosta a cabeça no ombro do colega. 
Ricardo pega o livro faz um cone e começa a tocar. 

I diz que depois ele toca porque vai fazer perguntas. 
Henry fica com o livro aberto encostado no tórax. 

I pergunta quem quer dizer o nome. 
Todo o grupo levanta o dedo de uma só vez. 
Ricardo diz o nome e a idade. Diz que tem 8 anos. 
Henry diz seu nome. Tem 7 anos. 
Irineu diz seu nome. 10 anos. 
Henry bate de leve no braço de Ricardo mostrando algo no livro. Ri. 
Juan se apresenta 7 anos. 
Henry e Ricardo fazem barulho. 

I diz se dirigindo a ambos que temos que escutar as pessoas. 
Gustavo diz o nome. Diz que tem 8 anos. 
Paula diz seu nome. Sua idade é 7 anos. 
Os meninos fazem barulho 
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I diz que é preciso escutar os outros. 
Paula se apresenta, 8 anos. 
Henry levanta-se e dança. Parece querer todo tempo chamar atenção. 
O grupo quer falar de uma só vez. 

I diz que respondam um de cada vez. 
Henry grita siiimmm. 

I pergunta se ele está animado. 
Ele diz: “mais ou menos”. 

I diz que vai fazer perguntas. 
Ricardo derruba o livro e cai no chão. Parece querer chamar atenção. 

 
1. O que vocês sabem do livro de leitura? 
 

Henry levanta a mão querendo responder. 
Ricardo se antecipa a Henry e diz: “contos”. Diz o nome do conto, mas não se 
pode ouvir. 

I: e de que trata esse conto? 
Ricardo responde: “de um único animal”. Dobra o livro enquanto fala. 

I se dirigindo a Henry pergunta o que ele sabe do livro?  
Henry: “que página”? . 

I diz qualquer uma. 
Ele diz “uma página de terror”. 

I pergunta se ele tem medo de terror? 
Henry diz que não. Depois diz: “mais ou menos”. Lê algumas palavras. Só se 
ouve a palavra fantasma. Dá a impressão que cria algumas palavras, como se 
não soubesse ler o que está impresso, mesmo olhando para o livro. Faz ahhh 

I se dirige a Irineu. 
Irineu ri. Diz que não se lembra. 
Ricardo fica fazendo um som humm,humm. 

I diz para ele escutar. 
I se dirigindo a Paula pergunta o que ela sabe? Afirma que todos sabemos muitas 
coisas. 

Ela diz que não se lembra. 
I pergunta se ela quer olhar para o livro? 

Ela abre o livro. Folheia algumas páginas. 
I diz a ela que se não se lembra, não há problema. 
I pergunta a Irineu o que ele sabe do livro? 

Ele diz rindo e curvado para frente que não se lembra de nada. 
Henry mostra algo no livro. 
Gustavo e Juan não estão com os livros no colo. 

I dá o livro a Gustavo. 
Juan toma o livro de Gustavo. 

I dá outro livro para Juan. 
I pergunta a Juan o que ele sabe do livro. 

Henry interfere tentando responder por Juan. 
I diz que ele já falou e que deixe Juan responder. 
Não se ouve o que Juan diz.  

I pergunta a Irineu o que ele gosta de fazer? 
Ele diz que não se lembra. 

 



 196 

I se dirige a Gustavo. 
I pede para ele ver no livro. 

Gustavo abre o livro. Ri. Não responde. Coça a cabeça. 
Henry diz algo que não se ouve. 
Paula dobra o livro. 

I pergunta a Juan. 
Juan: vampiros, terror. 
As meninas conversam. 
Ricardo faz barulho. 

I interfere. Dirige-se para Juan, perguntando o que sabe do livro? 
Ele responde: ”não me lembro”. 

I diz para Juan que se não se lembra não há problema. 
Henry joga o livro no chão. Apanha e põe em baixo da carteira. Grita. 

I pergunta a Gustavo o que ele sabe? 
Gustavo está com o livro aberto, ri, mas, nada diz. 

I se dirige a Paula. 
Paula abre o livro diz algo. Ouve-se a palavra rata. 
Henry fica de cócoras na cadeira e depois pula para o chão. 

I diz que ele parece muito forte. 
Henry levanta a manga da camisa mostrando o músculo. Parece ficar 
satisfeito com a observação de I. 

I pergunta que coisas sabem nas aulas? 
Henry: “estudar”. 
Ricardo: “exercícios”. 
Henry levanta-se e diz: “ler”. 

I pergunta a Henry: tu sabes ler? 
Henry diz: “mais ou menos”. 
Irineu diz: “eu não sei”. Ele responde sem I dirigir-se a ele. 
Paula diz também “mais ou menos”. 
Henry fica pulando da cadeira põe a cadeira para frente. Apanha o livro que 
estava em baixo da carteira. 

I pergunta o que a professora faz quando ele está assim, pulando. 
Ele responde, mas não se ouve, 
Paula fala algo que não dá pra escutar. Parece que tem a ver com o 
comportamento de Henry. 
Irineu também se manifesta sobre o assunto, falando, mas não se ouve o que 
diz. 
Paula fala a palavra “quadro”. Parece dizer que a professora chama Eric para 
o quadro. 
Henry aponta para Paula e diz algo que não se escuta. 

I pergunta a Gustavo o que ele sabe do livro. 
Gustavo diz com o livro aberto: “letras”. 

I pergunta quais letras? Pára para chamar atenção de Henry e Irineu para virem ao 
grupo. I pergunta se eles querem continuar no grupo. 

Henry, Irineu e Ricardo sentam-se. 
I volta a perguntar para Jaime: o que sabe ler? 

Ele diz “letras”. 
Paula se abana com o livro. 
Gustavo levanta a mão abre o livro. Diz: “eu não sei”. 

I pergunta o que ele sabe. 
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Ele não responde. 
I pergunta ao grupo que coisas sabem ler?  

Henry responde: “a, b, c, d, f, g, h, i, j”. Fala com ritmo e respira no mesmo 
ritmo que fala. 
Irineu abre o livro. Parece querer ler algo. Nada diz. Ri. Põe as mãos na 
cabeça. Parece envergonhado. 
Gustavo diz: “a, b, c, d, e, f”. 

I diz: que bom! 
Irineu diz que Henry não sabe. 

I diz que estamos aqui para aprender. 
Ricardo diz “eu sei mais ou menos”. 
Paula diz algo, mas por conta do barulho dos meninos não se ouve o que diz. 
Gustavo se levanta. 

I pede para ele voltar. 
Gustavo volta a sentar-se. 
Henry tira um papel do bolso e mostra a Ricardo.  

I pergunta o que é? 
Henry diz: “um desenho”. 

I diz que está bonito. Pergunta o que ele escreveu. Pergunta se são lutadores. 
Henry se levanta. Parece querer esconder o papel. Volta. Fica de joelho na 
cadeira. 
Ele tenta ler, e parece que não sabe. Fala algo bem rápido, faz sinal 
afirmativo com a cabeça parecendo responder que são super heróis. Dobra o 
papel. Senta-se. 

I explora mais o desenho. Pede para Henry falar sobre o desenho. Pergunta se são 
lutadores. 

Ele diz que se trata de super herói. 
I pergunta ao grupo se gosta de super herói. 

Irineu diz que sim. Ri. Abre o livro. Fala coisas sobre o desenho, mas, não se 
compreende. 
Irineu e Henry fazem sinal afirmativo com a cabeça. Riem. 
Henry mostra o desenho a Ricardo. 
Irineu mexe no livro virando-o várias vezes. 

I pergunta se dirigindo para as meninas se elas também sabem desenhar. 
Paula diz que sim com a cabeça. 

I pergunta se Paula quer ler algo no livro. 
Ela diz: “eu não sei ler”. 

I diz que estamos na escola para aprender. 
Os meninos falam de uma vez. Parece que é sobre o desenho. 
Henry ainda abre o papel que contém o desenho e se levanta. Volta a sentar-
se e mostra o desenho para I. 

I diz que está bonito. 
I pergunta se dirigindo a Paula, se ela quer ler algo. 

Ela diz que não.  
Irineu estica a pernas para frente agarrando o livro. 

I chama novamente Henry para vir sentar-se. 
Henry senta-se e puxa o livro que está na parte de baixo da cadeira. Abre o 
livro e fica olhando. Parece interessado no que vê. 
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2. Como se sentem quando a professora passa uma tarefa que você não sabe? 

 
Paula: “mal”. 

I pergunta como é esse mal? 
Paula fala sobre o assunto, mas, o que se pode ouvir é “porque não sei”. 
Paula diz: “triste”. Abre o livro e deixa passar algumas páginas. Baixa a 
cabeça. 

I pergunta como é o triste. 
Ela diz “chorando”. 
Henry, Irineu e Ricardo estão olhando para seus livros. Parecem interessados 
no que vêem. 
Paula e Rosa prolongam a conversa. Fala sobre a mãe. Não dá prá ouvir 
tudo. 
Paula se refere a Henry que diz que ele não pode passear porque não tem 
dinheiro. 

I remete a questão para as tarefas na sala de aula. 
Ricardo fala algo que não se escuta. 
Ricardo diz: “triste”. 
Irineu: “triste”. Põe o livro no rosto. 
Henry volta para a cadeira. 

I pergunta como ele se sente quando não sabe a tarefa? 
Henry que estava sentado com a cabeça largada para um lado, senta-se põe 
os dedos na boca e diz: “triste”. 

I pergunta: como é esse triste? 
Ele diz: “mal”. Cai da cadeira. Sai. 
Irineu esconde o rosto com o livro. 
Ricardo diz: ”não gosto das tarefas”. 

I se dirigindo a Juan pergunta como ele se sente? 
Ele diz: “mal”. Passa o livro na cabeça. 

I pergunta como é esse mal? 
Ele responde: “porque não acompanho”. 
Henry fica olhando o livro por algum tempo, depois pula sobre a cadeira. 

I, o que a professora diz quando não sabem a tarefa? 
Henry: “nos ajuda”. 
Todos pegam o livro e ficam virando de um lado a outro. 

 
3. A professora ajuda nas tarefas? 
 

Rosa diz que sim com a cabeça. 
Henry diz que ajuda a fazer as tarefas 
Todos falam ao mesmo tempo. 

I pergunta a Gustavo e Juan. 
Gustavo diz que ajuda, mas o barulho não permite ouvir em quê. 
Juan: “ás vezes”. 
Paula brinca com o livro. O livro cai. 

I pergunta se querem falar de outras coisas? 
Henry: “jogar”. 
Ricardo “correr”, “cobrir-se”. 
Rosa: ”jogar, boneca”. 

I: e na escola? 
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Henry: “Violência”. Fala mais sobre isso, que há violência em seu bairro. 
Repete “violência, violência. 
Juan: “estudar”. 
Gustavo: “tarefa”. 
Paula: “trabalhar”. Diz enquanto vira o livro nas mãos.  
Irineu: “ler”. Passa a mão na testa. 
Henry fala outras coisas que gosta de fazer, mas, com o barulho não se pode 
escutar. 
Ricardo diz que não gosta da professora. 

I pergunta por quê? 
Ele responde, mas não se entende o que diz. 
Henry diz que sua professora é contente. Que os amigos ajudam nas tarefas. 
As meninas dizem que gostam da professora. Paula enquanto diz, enrola o 
livro. Baixa a cabeça.  
Os meninos não prestam atenção quando as meninas falam. Parecem 
irrequietos. 
Henry e Ricardo ensaiam brigar. 

I interfere. Pergunta se querem dizer mais alguma coisa? 
Irineu diz: ”ler”. 
Henry: ”jogos”. 
 
4. O que a professora disse quando passaram de série? 
 
Todos disseram que não se lembravam. 
 

 
5. Os amigos ajudam nas tarefas? 
 

Eric diz que sim apontando para Paula. 
Todos dizem que sim. 

I pergunta se o grupo quer falar mais alguma coisa. 
Ricardo fica fazendo um som. 
Encerramento. 
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APÊNDICE VIII 
 
Encenação das Crianças Mexicanas. 
Escola I  
2ª série 
 
Instruções da pesquisadora para a peça teatral. 
Professora Rosa 

Rosa quis ser a professora. Henry também. 
I diz que primeiro vai ser Rosa, depois Henry. 
I pergunta o que é preciso ter na sala? 

Os meninos dizem, rindo: uma tequila. 
I diz que vai ser uma aula de leitura.   

Os meninos põem as cadeiras em fila. 
I mostra os materiais que estão á mesa. 

A professora Rosa vai para frente do grupo. 
I pergunta o que a professora vai fazer? 

Rosa diz: “ler”. 
Os alunos vão se sentando. 
O grupo ri e diz “bom dia professora”. 
A professora não responde. 
Henry mostra seu livro para a professora. 
Ela não diz nada. 

I dá outras instruções dizendo que ela é a professora. 
Henry diz “professora lingüiça”. 
O grupo ri. 
A professora senta-se ao lado do grupo. Olha um livro. 
Os alunos ficam a olhar seus livros. 
Paula diz: “olá, professora”. Diz olhando para a professora. 
A professora não responde. 
Os alunos estão sentados e riem. 
Todos pegam o livro. 
Henry mostra uma figura. 
Paula põe os óculos na professora. 
Henry pergunta: que página? 
A professora fica calada. 
O grupo fica olhando para os livros, aleatoriamente. Riem. 
Henry começa a soletrar algumas palavras. 
O grupo se acalma, ficam a ver os livros. 
Paula tenta ler algumas palavras. 
Ricardo olha o livro, olha para Eric. 
A professora continua calada, olhando seu livro. 
O grupo passa algum tempo olhando seus livros. 
Paula diz algo. 
A professora olha para os alunos. Não diz nada. Parece tímida. 
Paula se curva para professora, fala algo, mas não se ouve o que disse. 
Os meninos da frente conversam. 
A professora põe o livro no rosto, rindo. Parece envergonhada.  
Henry continua vendo seu livro, tentando ler. 
Alguém disse para I que já acabou.  
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I disse para se dirigir a professora. 
Ricardo sacode o livro no chão. 
A professora faz um movimento para Juan. 
Juan mostra alguns animais do livro. 
Henry permanece sentado com o livro contra o queixo. 
Paula se levanta. 
Ricardo puxa a cadeira de Paula. 
Os meninos conversam. 
A professora olha para eles, calada. 
Henry vai para o outro lado da sala. 
Ricardo fica de joelhos na cadeira.  
Henry volta para cadeira com o livro aberto. 
Paula vai até a mesa e puxa o cachecol. 
Juan põe os óculos. 
Henry pega os óculos e põe no rosto. 
Juan se levanta. 
A professora continua calada, olhando para os meninos. 
Irineu repete: “professora lingüiça, professora lingüiça”. 
A professora fica calada, sentada. 
Ricardo pega o colar. 
Paula fica de pé. 
Juan repete: “professora lingüiça”. 
Juan abraça a professora que continua sentada. 

I interfere depois de algum tempo, perguntando o que a professora vai fazer na 
aula? 

Ela responde e não se escuta. 
Juan põe o colar no pescoço de Ricardo.    
Henry põe os óculos. 
Como a professora não diz nada durante um tempo e deixam os alunos á 

vontade, I agradece sua participação. 
Rosa sai da frente do grupo e se senta na cadeira em que Paula estava 

sentada. 
Paula puxa Rosa para ela sair. Como ela não sai, senta-se no seu colo. 

I pergunta quem quer ser o professor? 
Irineu, Gustavo e Ricardo levantam o dedo dizendo que querem ser o 

professor. 
I dá instruções para o novo professor. 

O grupo continua a falar. 
Professor Ricardo 
Enquanto I dá instruções para a encenação, os alunos começam a correr pela 

sala. 
O professor Ricardo fica sentado, pega o colar e nada diz sobre os alunos. 

I pergunta ao professor o que ele vai fazer depois que os alunos passam um tempo 
correndo na sala. 

Irineu continua repetindo: professora lingüiça, professora lingüiça. 
Ele diz: “correr”. 
Os alunos continuam a correr. 

I interfere dizendo que é uma aula de leitura. 
Ele volta para a cadeira da frente. 
Os alunos vão se sentando. 
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Os alunos se levantam novamente e começam a correr. 
O professor se levanta e vai até os alunos. Não diz nada. 

I interfere, lembrando ao professor que é uma aula de leitura. 
Os alunos vão se sentando.  
Henry pergunta: qual a página? 
O professor não responde. 
Os alunos fazem barulho. 
Juan se levanta com o livro na mão. 
Henry corre. 
Irineu continua a falar: “professora lingüiça”. 
Os meninos se levantam. Correm. 
O professor se dirige aos meninos. Não diz nada. 

 I interfere. 
Agradece e anuncia outro professor. 

 
Professora Paula 

Os meninos continuam a correr. 
A professora vai atrás de cada um. 
Como não param, I intervém dizendo para se sentarem. 

I dá as instruções para a professora. 
O grupo vai se sentando. 
Gustavo pega um livro e fica olhando. 

I pergunta o que a professora vai fazer. 
Ela diz: “um ditado”. 

I fala para o grupo que a professora vai fazer um ditado. 
Os meninos vão se sentando. 
A professora distribui folhas para cada um. 
Henry se levanta. 
Ricardo se afasta do grupo. 
Rosa parece escrever algo. 
Alguém do outro lado da sala chama a professora. 
Parece que ela não escuta. 

I diz para a professora que tem um aluno chamando por ela. 
A professora permanece sentada na frente do grupo. 
Juan vem até ela. 
A professora entrega um lápis. 
Henry e Gustavo ficam escrevendo. 
A professora vai para junto de Rosa. 
Henry vai até onde está parte do grupo. 
Henry diz que está desenhando. 
Vai para frente da professora e mostra seu desenho. 
O resto do grupo vai para outra mesa inclusive a professora. 
A professora vai pegando os desenhos de Irineu e amassa. 
Henry corre quando ela tenta chegar perto. 
Irineu diz: “professora lingüiça”. 
A professora vai atrás de Irineu. 
Juan e Henry correm com os desenhos nas mãos. 
Atividade que os alunos foi desenhar. 
A professora pega as tarefas dos alunos, um a um, rasga e põe no lixo. 

I pergunta: por que colocou as tarefas dos alunos no lixo? 
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Rosa: “porque não fizeram como mandei”. 
I agradece a professora Rosa.  
 
Professor Henry 
 
I chama a atenção do grupo para o novo professor Henry. 

Henry senta-se na cadeira da frente 
I pergunta o que ele vai fazer? 

Henry diz: “vão correr como loucos”. 
As crianças correm pela sala. 
Enquanto os alunos correm o professor fica sentado. 
Irineu diz algo.  
Henry se levanta e pega nos ombros dele. Senta-se. 

I chama o grupo para o outro lado da sala. 
Irineu puxa as pernas de Henry. 
Enquanto vão à direção onde está o grupo, Henry e Irineu brigam. 
Os alunos se sentam. 

I dá instruções para Henry. 
Henry distribui folhas em branco. 

I: vai fazer o que? 
Henry “ditado”. 
As crianças desenham. 
Henry se afasta do grupo. 

I lembra que ele é o professor. 
Henry continua afastado como se não quisesse ser mais o professor. 
Irineu diz que quer ser o professor. 
Henry se senta. 

Professor Irineu 
Irineu coça a cabeça, rindo. 

I pergunta: o que ele vai fazer? 
Irineu diz “um ditado”. 
O grupo começa a cantar: “professora Luísa, professora Luísa”. 
Os alunos continuam a desenhar. 
Ele passa pela mesa, sai batendo na cabeça de cada aluno. 
Irineu canta: “professora Heloisa”. 
Vai para junto de Ricardo, olha a tarefa diz: “zero”. 
Vai para junto de Paula diz: “zero” e toma a folha de papel. 
Faz o mesmo com Juan. 
Juan corre.  
Irineu via atrás dele. 
Gustavo se levanta, mostra a atividade. 
Irineu nada diz e puxa o papel. 
Rosa toma a folha de  
Henry continua a desenhar afastado do grupo. 
Juan mostra seu desenho. 
Irineu sacode a folha de Juan. 
Bate na cabeça de Rosa. 
Gustavo se levanta, mostra seu desenho. 
Juan mostra seu trabalho.  
Irineu tenta tomar. 
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Juan resiste. Brigam. 
Irineu toma o trabalho de Juan. 
Paula mostra seu trabalho de pé. 
Irineu corre atrás dela. 
Henry também corre. Parece querer proteger seu trabalho. 

I interfere. Chama todo o grupo, pergunta o que fizeram. 
O grupo faz perguntas a I se faz calor no Brasil, se há muita gente. 

I responde. 
Henry mostra sorrindo o desenho que fez. 
Rosa continua a desenhar. 

I pede para que termine. 
I pergunta ao grupo uma avaliação como foi ser professor (a). 

Paula disse que foi mal. Explica por que, mas não se entende sua explicação. 
Rosa: “mal. Os alunos não foram bons”. 
Irineu: “é que não trabalharam”. 
Agradecimentos. Despedidas. 
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APÊNDICE XIX 
 
Transcrição do Grupo Focal de Crianças Mexicanas. 
Escola I 
3ª série 
Número de crianças: 4 
 

Apresentação da pesquisadora. 
O grupo presta atenção a I. 

I pergunta quem quer começar a dizer o nome. 
Pedro aponta para a colega. 
Alexandre diz seu nome mexendo os pés. 
Pedro se apresenta abrindo e fechando o livro. 
Lívia diz seu nome. 
Maria diz o nome. 

 
1. O sabem do livro de leitura? 

      
 O grupo fica em silêncio. 

  Maria: ”letras”. 
I pergunta quais letras? 
  Maria: “a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m”. 

 Lívia: “ler”. 
I pergunta se ela quer ler. 
  Ela diz que sim e abre o livro. 

 Todos os alunos abrem o livro. 
 Ela lê um pequeno trecho. A leitura é sem ritmo. 

I pergunta quem mais? 
 Alexandre se oferece para ler. Se curva enquanto lê. Lê com dificuldade. 
 Maria ri enquanto Alexandre lê. 
 Pedro põe as mãos na boca. 

  
2. Como se sentem quando a professora passa uma tarefa que não sabem 

fazer? 
 
Silêncio. 
Alexandre: ”nervoso”. 

I pergunta: nervoso por quê? 
Alexandre: ”porque a tarefa é muito difícil”. 
Lívia discorda que a tarefa é difícil fazendo não com a cabeça. 

I pergunta ao resto do grupo como se sentem. 
Todos disseram: “nervoso”. 
Pedro põe as mãos na boca. Fala, mais sobre as tarefas, mas não se ouve o 

que diz. 
Na sua exposição Pedro fala sobre os colegas que riem quando ele não sabe 

fazer a tarefa. 
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3. E como os amigos fazem quando vocês não sabem fazer a tarefa? 
 
I pergunta como ele se sente. 

Pedro diz: “mal” 
 
I pergunta como é esse mal? 

Ele diz: “triste”. 
 

4. A professora ajuda nas tarefas? 
 

Todos em uníssono disseram que não. 
I pergunta o que ela faz? 

Alexandre se deita na mesa. 
Lívia põe a blusa cobrindo o nariz. Diz: “não explica”. 
Alexandre depois diz que ela ajuda. 
Maria diz que ajuda, fala sobre isso, mas não se escuta. 

 
5. O que a professora disse quando vocês passaram de 2ª série para a 3ª 
série? 

 
Alexandre: “bem”. 
Os alunos falaram sobre isso, mas não se pode escutar o que disseram. 

I pergunta: o que gostam de fazer na escola? 
Lívia: “leitura” 
Todos falam de uma vez o que dificulta a compreensão. 

I pede para que falem um de cada vez. 
Alexandre diz: “recreio” 

I pergunta se querem falar mais alguma coisa. Como o grupo disse que não 
agradece aos alunos e encerra a sessão. 
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APÊNDICE X 
 
Encenação de Crianças Mexicanas. 
Escola I 
3ª série 

 
Professora Maria 

 
I dá as instruções sobre a encenação. Pergunta quem vai ser o professor (a). 

Pedro aponta para Maria. 
Ela ri e aceita. 

I pergunta o que ela vai fazer. 
Ela diz: “leitura”. 

I se levanta e mostra os materiais disponíveis. 
Os alunos se levantam e vão até a mesa onde estão os materiais. 
Os alunos pegam os livros. 
Pedro se olha no espelho. 
Os alunos se sentam com os livros. Todos ficam juntos. 
A professora fica de pé de frente ao grupo. Balança o corpo de um lado para 

outro. 
Diz alguma coisa para os alunos. Não escutamos o quê. 
Pedro pergunta: “qual página”? 
A professora vai até ele e indica qual página, apontando. 
Luana lê um trecho. 
A professora escuta, em pé. 
Alexandre põe o colar no pescoço. 
A professora flexiona os joelhos, dobrando-os. 
Os alunos lêem de uma vez, cada um com o seu texto. É uma leitura 

silenciosa, mas em grupo.  
A professora permanece de pé. 
Aponta a página para aluna. Todo tempo fica calada com as mãos nos bolsos. 
Alexandre põe os óculos.  
Pedro pega o colar. 
A professora ri. Olha para câmera. Parece envergonhada. 
Luana continua a ler. 
A professora fica calada. 
Pedro mostra algo do livro para Alexandre. 
Pedro pede pra dizer qual página. 
A professora vai até ele; mostra a página, indicando com o dedo, mas sem 

falar. 
A professora passa as mãos nos cabelos. 
Aponta o livro, pega, olha. Abre numa página e entrega a aluna. Todo tempo 

permanece calada. 
 Alexandre lê. 

A professora não diz nada. 
Luana põe o colar. 
A professora vai para um canto da sala e depois volta para frente dos alunos. 

Pega folhas de papel e distribui. Permanece calada. Distribui lápis. 
Pedro pergunta: “um desenho”? Fica de joelhos no chão. 

 A professora diz que sim com a cabeça. Continua de pé, na frente dos alunos. 
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Os alunos começam a desenhar na mesa onde estavam dispostos vários 
objetos como lápis de cor, roupas. Os alunos desenharam sobre a mesa sem afastar 
nenhum objeto. 

A professora retira alguns objetos, põe no canto da mesa para dar mais 
espaço para os alunos. Diz alguma coisa para os alunos, mas não se escuta. 

A professora pega um livro e dita algumas palavras. 
Aos alunos vão escrevendo. Pedro e Alexandre se levantam e se sentam no 

banco. 
A professora prossegue com o ditado. 
Os alunos escrevem. 
Os alunos vão terminando e entregando os trabalhos. 
A professora se ajoelha e vai corrigindo os trabalhos. Entrega a Luana. 
Pega outro trabalho e corrige. 
Devolve aos alunos. Não há critério para correção. Em um trabalho põe 10, 

outro 9, outro 8, mesmo que todos estejam certos.(as palavras que os alunos 
escreveram estavam corretas).  

Os alunos começam a fazer outra atividade. Parece que desenham. 
I pede para encerrar. 

Os alunos continuam a desenhar.  
 Após algum tempo, I chama os alunos. 
 Pede para os alunos fazerem uma avaliação da peça. 

A aluna que foi a professora disse que foi bom ser professora. Diz por que, 
mas não se ouve. 

Os alunos disseram que a professora foi boa. 
I pergunta se querem falar mais alguma coisa. 

Os alunos dizem que não. 
I agradece e encerra o trabalho. 
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APÊNDICE XI 
 
Transcrição do grupo focal de crianças mexicanas.  
Escola II 
 3ª Série 
Número de crianças: 3 

 
I cumprimenta o grupo. Diz que acha que eles querem saber por que estão 

ali. 
 
Todos dizem que sim.  
Apresentação da pesquisadora e do trabalho. 
O grupo ri. Todos estão com o livro no colo. 
José alisa o livro que está em seu colo. 
Fábio põe o livro no colo. 
José põe a mão encobrindo a boca. Ri.  
Fábio dobra o livro. Ri. 

I pede para dizerem os nomes. Quem vai dizer primeiro seu nome? 
José aponta para Kátia e olha para ela, como se dissesse para ela começar. 
Kátia: “eu me chamo Kátia”. Diz a idade. Estava com a mão encobrindo a 

boca. Balança o corpo para frente. 
I: e tu? Se dirigindo para José. 

Kátia olha para as pessoas que estão filmando. Ri. 
José Manuel diz seu nome. Depois que fala põe o dedo na boca. Abre o livro. 
Fábio diz o nome. Olha de lado. Parece tenso. 
Os meninos falam baixo. Parecem tímidos. 

 
1. O que vocês sabem do livro? 

 
Fábio: “ciências naturais e matemática”. 
José põe o dedo na boca. 

I pergunta: o que mais Fábio? 
Fábio: “o que comemos”. Puxa o livro para o peito enquanto fala. 

I diz que bom! 
I pergunta: e do livro de leitura? 

Kátia: “os contos”. Passa a mão na testa. 
I pergunta se querem ver alguma coisa no livro? 

Kátia: “sim”. 
Ela recebe o livro de leitura de José. Abre numa página e começa a ler. A 

leitura é pausada. Antes de ler põe a mão encobrindo a boca. 
Kátia lê: “eram dois jovens numa pequena aldeia”. Se curva para frente 

enquanto lê. Funga como se estivesse com coriza. Põe a mão na boca, ri. Respira 
parecendo aliviada ao terminar. 
I elogia a leitura. 
I se dirige a Fábio e pergunta se ele quer ler. 

Fábio abre o livro. 
José diz que não gosta de ler. 

I pergunta: por quê? 
José diz: “não, porque antes não lia”. 

I pergunta a José: e agora? 
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Ele diz que agora lê. 
 
I pergunta: quer ler um pouco? 

Ele diz que não, com a cabeça, e põe a mão na testa. 
I pergunta o mais ele gosta na escola? 

José diz: “matemática”. 
I pergunta se ele sabe muitas coisas de matemática? 

José: “mais ou menos”. 
I novamente se dirige a Fábio, pergunta se quer ler alguma coisa? 

Fábio abre o livro e começa a ler um trecho. Sua leitura é pausada. Pausada 
como se fosse silabando. Sua respiração é pequena, parece tenso. 
I agradece por Fábio ter lido. 
 

2 O que sente quando a professora passa uma tarefa que você não sabe 
fazer? 

 
José: “surpreendido porque eu não sei”. Fala outras coisas que não se pode 

ouvir. Baixa a voz, baixa a cabeça e põe a mão na cabeça. A voz fica entrecortada, 
quase inaudível. Parece envergonhado. 
I diz que está tudo bem. 
I se dirigindo a Fábio: e tu como ficas quando a professora passa uma tarefa que 
não sabes? 

Fábio abrindo o livro, diz que não entende. 
Ele responde, mas não se ouve o que diz. 

I pergunta: na sala de aula?  
Fábio: “ela explica”; “Que não entende”. Olha de lado, parece nervoso. 

 
3. A professora ajuda nas tarefas? 

 
José: “sim”. 

I pergunta como? 
 Ele responde, mas é incompreensível. Enquanto fala, torce as mãos. 
I se dirigindo a Kátia faz a mesma pergunta. 
Kátia: “Sim; ás vezes quando não entendo”. 
I pergunta ao grupo como se sentem quando a professora ajuda vocês? 

Fábio folheia o livro. 
 José diz que não perguntei a Fábio. 
I faz a pergunta a Fábio. 
 Fábio: “Calados.” 
I pergunta: como se sentem quando a professora os ajuda nas tarefas? 
Kátia: como? 
I repete a pergunta. 
José curvado para frente pergunta: como ficamos? 
I: sim. 

José diz: “eu peço ajuda”. 
I pergunta e ela te ajuda? 
 Ele diz que sim. 
 Kátia olha para cima, suspira. 
I se dirigindo a José pergunta como ele se sente quando a professora ajuda? 
José: “bem”. Torce as mãos. 
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 Kátia: “feliz”. 
 Fábio: “muito feliz”. 
 Kátia passa a mão no rosto. 
 

4. Os amigos ajudam na tarefa? 

 
José pede para repetir. Esfrega uma mão contra outra. 
Kátia: “perguntamos”. I teve a impressão de que Kátia referia-se á professora. 

I enfatiza os amigos. 
José responde: ”nos espionam”. 

I faz a mesma pergunta se dirigindo a Fábio. 
Fábio responde, mas, é incompreensível, pois, ele fala muito baixo. 

I pede para ele falar um pouco mais alto. 
Ele fala, mas ainda assim, não dá pra entender. 

I pergunta: O que gostam na escola? 
José: “os jogos”. Passa a mão na cabeça. 
Kátia: “estudar”. 

I pergunta a Fábio. 
Ele responde. Mas não dá para ouvir. 

 
5. Quando vocês passaram da 2ª série para a 3ª o que a professora disse? 

 
Fábio responde muito baixo e não se pode entender o que diz. 
José responde mexendo os dedos, mas é inaudível. 
Kátia fala, mas também não se pode escutar. 
José põe o dedo na boca, passa mão na cabeça. 

I pergunta se querem falar mais de outras coisas 
José, mexendo com as mãos diz que não. 
Fábio coça o nariz e diz: “da Educação Física”. 
Fábio: “que nos ensinam”. 

I não entendeu e pergunta novamente. 
José repete: ”que nos ensinam”. 

I diz que está ok. 
Fábio diz que correm. 

I pergunta se correram muito hoje? 
José diz que sim. 
Encerramento. 
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APÊNDICE XII 
 
Encenação de Crianças Mexicanas. 
Escola II 
3ª série 
 

Instruções para a peça. I pergunta o que é preciso para uma sala de aula? 
O grupo fica em silêncio. 

I pergunta: o que há numa sala de aula? 
José fala professora. 
Kátia põe a mão encobrindo boca. 

I pergunta: quem quer ser a professora? 
Kátia escolhe ser a professora. 
I pergunta: que coisas vão fazer na aula? 
Kátia continua com os dedos na boca. 
Ela parece pensar, ri, e diz: “ler”. 

I mostra a mesa onde estão os materiais, se levantando. 
O grupo olha para I. 
O grupo se dirige à mesa onde estão os materiais. 
Fábio, em pé, folheia o livro. 
José fica parado. 
Kátia diz: “desenhar”. 
Kátia diz: “me passa as folhas”. 
José passa algumas folhas para Fábio e depois para Kátia. 
Kátia põe a mão na boca, ri, parece nervosa. 
Kátia diz: “um desenho”. Ri parecendo envergonhada. 
Os meninos riem também e ainda assim, parecem tímidos. 
Kátia põe a mão na boca e ri. 
José pergunta: “um desenho”? 
Kátia diz que sim. 
Fábio pega folhas, passa para o colega e começam a desenhar. 
A professora também começa a desenhar. Põe a mão na boca, rindo. 
Ficam desenhando em pé. A professora também desenha. 
José pergunta se é o mesmo desenho. 
A professora, sem olhar para o aluno, diz que sim. 
Após alguns minutos que os alunos desenham I lembra que é uma aula de 

leitura. 
A professora Kátia diz “uhum” como aceitando a observação, mas, eles 

continuam a desenhar. 
O grupo desenha num espaço apertado sem tirar nenhum objeto que se 

encontrava na mesa. 
José pergunta a Kátia se é o mesmo desenho ou outro diferente. 
Kátia responde: “diferente”. 
O grupo continua a desenhar. 
José diz “ ei, Kátia”, mostra seu desenho. 
Kátia olha para I e diz: “já”? 
Kátia olha o desenho de José e diz: “escreva aqui”. Põe o lápis na boca, 

rindo. 
Os dois riem. 
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Fábio mostra seu desenho para a professora sem levantar da mesa. 
Ela não diz nada. 
José mostra o livro para a professora. 
Ela diz o número da página para que ele abra o livro. 
José folheia o livro, coça a cabeça. Folheia o livro com rapidez. 
Fábio escreve no seu desenho: “eu sei dos jogos”. 
Fábio também folheia seu livro. 
A professora olha para os dois e depois começa a desenhar. 
José se curva para o livro e tenta dizer algumas palavras, silabando. Franze a 

boca. 
Fábio lê algo. 
A professora nada diz sobre a leitura dos meninos. Continua a desenhar. 
José parece fazer um esforço para ler. Do trecho do livro lê a palavra 

escrever. Fica tentando ler o restante do texto sem conseguir ler algumas palavras. 
Lê baixo, sussurrando. 

Fábio lê com dificuldade. 
A professora aponta com o lápis a página para José ler. 
A professora continua desenhando no momento da leitura dos alunos. 
Com esforço, José consegue ler algumas palavras. Lê “ações” quando a 

palavra escrita era “atitudes”. 
A professora apanha o livro que estava no chão. Folheia o livro e continua a 

não ouvir os alunos. 
José consegue ler algumas palavras. A palavra ações ele lê atitudes. 

I interfere dizendo que os alunos estão lendo. 
Kátia estava absorta com seu desenho, olha para I e pergunta como? 
Depois de algum tempo em que as crianças continuam a desenhar I pergunta 

o que a professora vai fazer. 
Kátia diz: “fazer uma tarefa, mas este livro é da escola”. 
Os alunos continuam a ler simultaneamente.  

I pergunta: o que vai fazer agora? 
Kátia: “escrever uma tarefa como de que se trata a leitura”. Ri, recosta-se na 

parede. 
I: diga para os alunos. 

Kátia vai até a mesa, fala para os alunos, mas, estes estão concentrados nos 
livros. 

A professora vai para o quadro. Ri. 
I: dissestes a eles? 

Kátia ri diz sim com a cabeça. Passa a mão no cabelo. 
I se dirigindo aos alunos: ouviram o que a professora disse? 

José diz que não. 
Kátia volta para a mesa onde estão os alunos. Baixa a cabeça. 
Kátia diz: “vou por a tarefa”. 
Os alunos continuam a ler. 
Olha para I e diz: Já? Parece tímida como se quisesse se livrar do papel de 

professora. 
I pergunta: e eles ouviram? 

José diz que sim. 
Kátia ri, põe a mão na boca. 
Os alunos continuam a ler. 



 214 

José que antes estava curvado termina a leitura e volta com o tronco para a 
posição vertical. 
I pergunta: como ela vai terminar a aula? 

Kátia ri. Diz algo, mas, é incompreensível. 
Pegam os livros da mesa e vão se sentar. 

I agradece. Pergunta se alguém quer ser o professor. 
José diz que não. 

I pergunta: por que não? 
Ele responde, mas não se pode compreender. 
Todos estão com os livros no colo. José folheia o livro. 

I pergunta se Fábio quer ser o professor. 
Ele diz que sim. 

I pergunta: o que vais fazer? 
Fábio diz: “ler um conto”. 
José põe o livro na frente dos olhos. Depois baixa o livro, fecha os olhos e 

passa as páginas do livro. 
Kátia ri, passa a mão na boca. 
Fábio diz que leia um conto. 
Todos estão sentados. 
Kátia e José folheiam seus livros. 
José começa a ler. Sua leitura é silabada.  
O professor olha para frente. 
Kátia começa a ler. 
O professor fica calado. Pega o livro e começa a folhear. 
José se curva sobre o livro. 
Todos lêem ao mesmo tempo. 
O professor Fábio diz algo para Kátia e José. 
Fábio sorrindo vai até o quadro e escreve: “escreva do que se tratou o conto”. 

Escreve a palavra se tratou como se fosse uma só palavra.  
Fábio volta a se sentar, fala para os alunos (não se compreende o que fala). 

Parece tímido. 
Kátia resumiu o que tinha lido. 
José balança a cabeça, em sinal afirmativo. Não diz nada sobre o que leu. 

I pede ao grupo uma avaliação como foi ser professor (a).  
Kátia disse “feliz porque gosto de ser professora”. 
José disse se sentir “orgulhoso” na encenação. 
Fábio disse que gostou de ser professor. 
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APÊNDICE XIII 
 
Transcrição do Grupo Focal de Crianças Mexicanas. 
Escola II 
2ª série 
Número de crianças: 5 
 
I cumprimenta as crianças e pergunta se está tudo bem com elas. 

 
As meninas dizem que está tudo bem. Todas riem. 

I pergunta se sabem por que estão aqui? 
As meninas riem, dizem que sim com a cabeça. Os meninos ficam calados. 
Júlia tamborila os dedos no caderno. 

I se apresenta, diz o que vai ser o trabalho. 
Guadalupe mexe o corpo para um lado. 

I pergunta se conhecem alguém do Brasil? 
Cláudio diz com a cabeça que não. 
As meninas riem. Parecem envergonhadas. 

I pergunta se conhecem Pelé? Xuxa? 
Guadalupe diz que sim com a cabeça. Ri. 
Júlia põe a mão na boca ao mesmo tempo em que ri. 

I diz que vai fazer algumas perguntas e que tudo vai ser filmado. 
As meninas riem mais alto. 
Guadalupe baixa a cabeça, pondo a mão na testa. Depois se ergue. 

I pergunta se alguém já foi filmado? 
As meninas continuam a rir. 
Guadalupe engole em seco e diz que já foi filmada. Põe as mãos dentro do 

casaco. 
Júlia se curva para frente e rabisca algo no caderno. 

I pergunta se o grupo está compreendendo o que fala. 
As meninas dizem que sim. 

I diz que antes de fazer as perguntas, quer saber os nomes dos alunos. 
I pergunta quem quer começar a dizer o nome? 

Silêncio. 
I se dirigindo a Cláudio pergunta qual é o nome dele? 

Cláudio fala seu nome e a idade. Cruza os braços. 
I pergunta se está desde pequeno na escola? 

Ele diz que sim com a cabeça. Esboça um sorriso. 
Guadalupe diz: “eu me chamo Guadalupe”. Enquanto fala põe as mãos dentro 

da blusa. 
I diz que não compreendeu. 

Ela repete: “Guadalupe”. Põe o queixo para baixo forçando contra o pescoço, 
rindo. 
I: e tu? Se voltando para Júlia. 

Júlia: “eu me chamo Júlia.” Enquanto fala, balança o lápis na palma da mão. 
Baixa a cabeça. Passa a mão na testa. 
I se voltando para Sara, e tu? 

Sara diz seu nome e a idade. Ri. Mexe no estojo. 
I e tu? Se dirigindo a Pablo. 
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Pablo diz seu nome e diz a idade mostrando os dedos. Passa o lápis em sua 
perna. 
I pergunta: Jones? 

As meninas riem e corrigem I dizendo o nome Pablo. 
I diz que parece estar com um algodão no ouvido que não está escutando. 

Pablo passa o lápis no rosto. As meninas riem. 
Após as apresentações, I diz que vai iniciar as perguntas. 
 

1. O que vocês sabem do livro de leitura? 

 
Silêncio. 
Cláudio que estava com os braços abertos, largados para trás da cadeira, 

parecendo estar á vontade, cruza os braços, coça o joelho. A respiração é ofegante. 
Júlia tamborila o lápis no caderno, abre o livro. 
Sara baixa a cabeça. 

I pergunta se querem olhar para os livros. 
As crianças ficam caladas. 
Cláudio baixa os olhos. 

I diz que nós sabemos muitas coisas: eu quero saber o que vocês sabem? 
Cláudio coça a orelha. 
Guadalupe se curva para um lado. 
Cláudio olha de lado. 
Júlia está com o caderno aberto e parece escrever algo.  

I pergunta a Cláudio o que ele sabe do livro de leitura. 
Guadalupe e Júlia olham para Cláudio. 
Cláudio olha para cima, olha para baixo, baixa a cabeça. 
Guadalupe diz algo para Cláudio que não é compreensível. 
Guadalupe expressa uma mímica no rosto que parece ser de vergonha e 

surpresa ao mesmo tempo. A mímica é acompanhada de um movimento de pescoço 
como se “enterrasse” o pescoço.  
I diz para Cláudio se ele quiser, pode olhar para o livro. 

Cláudio permanece em silêncio, de cabeça baixa. 
I se volta para Pablo e pergunta: que tu sabes do livro? Queres dizer-me? 

Pablo fica com o livro no colo, diz que sim com a cabeça, mas nada responde. 
Sara permanece de cabeça baixa. 
Cláudio levanta a cabeça, coça a orelha. 

I diz que não é problema. 
Guadalupe apanha o livro que estava no chão. 
Pablo põe o livro no rosto. 
Sara põe as duas mãos apoiando- as nos cotovelos. 

I pergunta o que gostam de fazer na escola? 
Guadalupe põe as duas mãos cobrindo o nariz. 
Cláudio mexe no cordão que tem no pescoço. Vira o pescoço para um lado. 

I se dirigindo a Cláudio, pergunta o que ele gosta de fazer na escola? 
Cláudio diz: “ler”. 

I ainda falando com Cláudio pergunta o que ele lembra do livro e se quer olhar para 
o livro.  

Ele fica calado. Abaixa a cabeça. Abre o caderno na posição horizontal. 
Balbucia algo que não é audível. Parece tenso. 
I pergunta o que há aí no livro? 
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Ele fica calado. O caderno contém questões que não estão respondidas. 
I diz que se ela não lembra não há problema. 
I: e tu Guadalupe? 

Guadalupe diz: “soma e letras”. Ela balança o corpo para frente enquanto fala. 
I pergunta: que letras? 

Guadalupe: “letra b”. 
I pergunta se ela quer ver o livro. 

Ela diz: “não”. Baixa a cabeça, põe as mãos no rosto, apoiadas nos cotovelos. 
Põe a cabeça para trás. 
I ainda falando com Guadalupe: que tu sabes fazer? 

Guadalupe levanta a cabeça e diz: “escrever e fazer muitas coisas”.  
I: por exemplo? Que coisas? 

Guadalupe: “a jogar”. Mexe as mãos.  
I se dirigindo a Cláudio pergunta: o que gostas de fazer? 

Cláudio: “jogar”. Cruza os braços por trás das costas. Sua expressão é de 
apreensão. 
I: Jogar o quê? 

Ele diz o nome do jogo (nome do jogo incompreensível). 
I como é esse jogo que não conheço? 

Ele não diz como é o jogo. 
I afirma que não há problema. Se te lembrares, depois dizes, está bem? 

Cláudio diz sim com a cabeça. 
I pergunta a Júlia: que sabe do livro de leitura? 

Júlia abre o livro e diz: “letras”. 
I pergunta: que letras? 

Ela não responde. Passa o lápis sobre o caderno como se estivesse a buscar 
as letras. 

Júlia põe a mão na boca e ri baixo, balançando o corpo. 
I se dirige a Sara: Que sabes nesse livro?  

Sara olha para um lado, fica calada. Abre e fecha o livro. 
I diz que sempre sabemos muitas coisas; algumas vezes aprendemos mais rápido, 
outras não. 
I: queres olhar o livro? 

Ela diz que sim com a cabeça, sorrindo. Abre na página onde há uma 
serpente. 
I: que há aí nesse livro bonito? 

Sara: “uma serpente”. 
I: e serpente começa com que letra? 

Ela diz “s”. 
I: que outras coisas começam com s? 

Ela não responde. Folheia o livro. 
I pergunta a Cláudio se ele lembra palavras que começam com a letra s? 

Ele balbucia algo como se quisesse dizer algo e diz com a cabeça que não. 
Parece tenso.  
I se dirige a Pablo: lembras-te, Pablo? 

Ele diz que não com a cabeça. Aperta os dedos. 
I pergunta se Pablo quer olhar para o livro? 

Pablo diz que não com a cabeça. Rói unhas. 
Guadalupe se balança para um lado.  
 O resto do grupo não responde. 
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2. Quando vocês passaram da 2ª série para a 3ª que coisas a professora 

disse para você? 

Sara baixa a cabeça e boceja. 
Júlia e Guadalupe se curvam para frente. 
Guadalupe ri. 
Júlia: “maravilha”.  
Guadalupe diz “É que...” (suspende o que ia dizer). 
Júlia ri, ajeita o cabelo. 
Júlia encosta a cabeça no colo de Sara como se estivesse com vergonha. 
Gudalupe: “para falar”. 

I: falar o quê? 
Guadalupe: “coisas”.  

I: que coisas? 
Guadalupe: “a jogar, a correr”. Abaixa a cabeça, passa a mão no rosto. 
Júlia ainda rindo põe o livro no rosto como se estivesse envergonhada. 
Pablo rói unhas. 

I: e para ti Cláudio? 
Ele nada diz. Põe o dedo na boca, faz um gesto como se fosse responder, 

mas fica calado. Suspira. A expressão do rosto é tensa. 
I agora se voltando para Cláudio: não te lembras? 

Ele diz que não com a cabeça. 
I diz que está bem. 

Guadalupe parece querer ajudá-lo, dizendo algo pra ele. Não se ouviu o que 
foi dito. 
           Cláudio nada diz. Baixa a cabeça e recebe um lápis de Guadalupe. 
I se dirigindo a Sara: lembra o que a professora disse para você? 

Sara diz também que não. Levanta os braços, ri. 
I se dirige a Pablo. Lembra o que a professora disse? 

As meninas corrigem pronúncia da I repetindo o nome Pablo. Riem. 
Pablo diz que não com a cabeça. Pega o livro, abre, olha para o livro. 
Guadalupe diz que Pablo é comilão. Que come na sala de aula. 

I diz que há pessoas que gostam de comer, outras de falar. 
I pergunta para Pablo: quem é o seu amigo? 

Pablo folheia o livro. Não responde 
Guadalupe diz que Pablo tem amigos. 

I diz a Guadalupe que deixe Pablo responder. 
Ela se cala. 

I pergunta a Pablo se ele tem amigos na sala. 
Pablo responde com a cabeça que não. Folheia o livro, olha para I. 

I: e tu Cláudio? 
Cláudio diz que tem amigos fazendo gesto com a cabeça. Faz um gesto com 

a boca como se fosse falar, mas fica calado. A expressão do rosto é mais tranqüila.  
Guadalupe põe o dedo no nariz. Balança o corpo para frente. Passa a mão no 

rosto. 
 

3. Como vocês se sentem quando a professora passa uma tarefa que você 

não sabe fazer? 

O grupo fica em silêncio. 
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Pablo pega o estojo de Sara. Rói unhas, olha para I. Vira-se para parede e pega o 
livro. 

  Júlia e Guadalupe ficam curvadas para frente na cadeira. 
  Guadalupe põe a mão na boca. 
  Sara abre e fecha seu estojo de lápis. 
  Cláudio cruza os braços colocando-os atrás da cadeira. 
  Guadalupe diz: “a estudar”. Bate de leve na bochecha. Diz outras coisas que não 
se pode escutar. 
  Cláudio estica as pernas para frente.  Balança os braços por trás da cadeira.  Baixa 
a cabeça até a altura das pernas. 
I: e tu Júlia? 
 Júlia diz: “eu sei escrever meu nome”. 
  I: mas, eu estou perguntando: como vocês ficam quando a professora passa uma 
tarefa que não sabem? 
Guadalupe põe o dedo na boca. 
I refaz a pergunta dizendo: quando a professora faz uma tarefa, aponta para o 
quadro, perguntando o nome do quadro? 
Guadalupe diz: “algarismos” (havia alguns números e letras escritos no quadro). 
Imediatamente diz: ”não” como se duvidasse do que havia dito. Faz expressão de 
susto dando de ombros.  
Guadalupe estica as pernas para frente. Fala algo que não dá prá compreender. 
I não, não. Refaz a pergunta dizendo: quando a professora escreve uma palavra no 
quadro e você não sabe a tarefa como se sente? 
O grupo não responde. 
Pablo baixa novamente a cabeça até a altura das pernas. Segura os sapatos. 
Parece impaciente. 
Levanta o corpo para posição vertical, na cadeira. 
I se dirige a Cláudio perguntando como ele se sente. 
Ele se mexe na cadeira, baixa os olhos e não diz nada.  
 I se dirige a Pablo perguntando como ele se sente? 
Júlia corrige pronúncia de I repetindo a palavra Pablo. 
I repete a palavra Pablo.  Diz: está vendo como algumas coisas não sabemos? 
Agora aprendi? 
As meninas riem.  
Guadalupe continua a se balançar o corpo para frente dessa vez mais rápido. 
I se volta para Sara, e tu como se sentes quando a professora passa uma tarefa que 
não sabes? 
Guadalupe interfere, balança o corpo para frente e diz: “é que ajudo Sara porque ela 
não sabe fazer letra”. 
I pergunta: por quê? 
Guadalupe: “porque não sabe”. 
Sara retruca e diz: “não é isto”; é que Pablo..“ aponta para Pablo (parte inaudível 
mas que parece se referir que Pablo não sabe). Parece envergonhada, baixa a 
cabeça. 
Guadalupe continua a falar diz algo sobre o que envolve também Pablo. Que tira o 
lápis de Sara (a parte do trecho que ela fala só o nome de Pablo é audível). Todo 
tempo que fala balança o corpo para frente.  
 I pergunta porque isso ocorre? 
Guadalupe responde (Parte incompreensível). 
Pablo rói unhas. 
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Cláudio leva a cabeça até a altura das pernas. Põe o livro no rosto. Parece 
impaciente. 
Júlia e Sarai baixam a cabeça rindo. 
Monserath diz que Pablo briga muito, puxa o cabelo. Seu tom de voz parece 
expressar raiva. 
I diz: mas Pablo está calado. 
Guadalupe diz que isso ocorre na sala de aula.  
I pergunta como ficas com isso? 
Guadalupe responde, mas o que diz não se compreende. É compreensível os 
nomes de Cláudio e Sara. Deduzimos que ela relata detalhes das brigas com Pablo. 
Sara diz que Pablo tira seu lápis. 
Pablo pega no livro de Sara. 
Sara afasta a mão de Pablo. 
Júlia apanha seu livro que caiu no chão. 
I pergunta e por quê? 
Sara diz que não sabe. 
Cláudio se vira para um lado. 
I pergunta o que a professora faz? 
As três meninas respondem de uma só vez, o que dificulta a compreensão. 
I diz que falem uma de cada vez. 
As meninas respondem e ainda assim não se compreende o que dizem. Todas 
estavam com vontade de falar. 
Cláudio põe os dedos sobre os olhos. 
 Pablo se vira para a parede. 
I pergunta o que há? É um segredo será? 
I se levanta e diz é um livro! Que há nesse livro? 
Pablo continua com o rosto voltado para a parede. Passa as mãos no rosto. Ri. 
Parece que fica contente ao esconder e ao mesmo tempo mostrar o livro que 
esconde. 
I pergunta a Cláudio se ele não gosta de falar. 
Ele diz que sim com a cabeça. 
I só as meninas respondem? 
As meninas riem. 
Pablo rói unhas. 
Cláudio passa as mãos na cabeça como se estivesse impaciente. 
 
4. A professora ajuda nas tarefas? 

Cláudio diz: “não”. 
 Júlia diz que sim com a cabeça. Fala algo, mas não é possível a compreensão do 
que diz. 
Guadalupe diz que ajuda. Completa a frase, mas, só é audível a palavra data. 
I pergunta como se sentem quando a professora ajuda nas tarefas? 
As meninas dizem: “bem”. 
Cláudio vai falar, mas Sara e Guadalupe falam ao mesmo tempo. 
 I pede para deixar Cláudio responder: que acontece Cláudio? 
Cláudio diz que não com a cabeça. Põe a mão na boca. Aponta para Sara e diz que 
a professora só ajuda a ela. 
I pergunta: como ele se sente quando a professora não ajuda? 
Cláudio não responde. Continua com a mão na boca. 
I se volta para Sara que fala algo que não se pode compreender. 
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Júlia também fala algo que não se escuta. Parece ser em relação a Pablo. 
Júlia encosta a cabeça no colo de Sara. Ri. 
Guadalupe fala algo que não é compreensível. 
I se volta para Pablo perguntando o que ele quer. 
Sara diz que parece ser um segredo. 
Júlia se levanta e depois se senta. 
 

5.O que os colegas fazem quando você não sabe fazer a tarefa? 
 

Sara: “eles nos ajuda”. 
Guadalupe diz: “nos ajudam a estudar”. 
Sara e Guadalupe falam ao mesmo tempo o que dificulta a compreensão do que 
dizem. 
I se volta para Cláudio, o que ocorre? 
Cláudio abre a boca, mas nada diz.  Parece que faz esforço para falar. Boceja. 
Guadalupe fala algo sobre Pablo. 
Sara diz também algo sobre Pablo. 
Pablo põe as mãos nos olhos. 
As meninas riem. Parecem estar rindo de Pablo. 
I pergunta o que é se referindo ao que Guadalupe acabara de falar. 
Guadalupe responde, mas, é inaudível o que diz. 
O grupo olha para fora. 
I pergunta se querem dizer mais alguma coisa.  
Cláudio pergunta se vai ao recreio. 
I responde que sim, que espere só mais um pouco. 
As meninas dizem que não querem mais falar. 
Pablo pega no braço de Sarai. 
 Guadalupe se levanta e ajuda Sarai empurrando o braço de Pablo. Bate na mão 
dele. 
A cena se repete. 
Dessa vez Guadalupe se levanta, tira a mão de Pablo do braço de Saraí e bate nas 
mãos dele. 
Pablo fecha os olhos, faz bico como se dissesse que não estava se importando. 
Saraí ri. 
 I interfere, pergunta se o grupo quer dizer algo mais. 
As meninas dizem que não.  
Encerramento. 
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APÊNDICE XIV 
 
Encenação de Crianças Mexicanas. 
Escola II 
2ª série 
Instruções da pesquisadora para encenação. 

 
 
I pergunta quem quer ser a professora? 

Guadalupe levanta a mão num sinal que ela quer ser a professora. Diz: “eu”. 
I aponta para os materiais dispostos sobre a mesa e pergunta a professora o que vai 
fazer com os alunos. 

Guadalupe: “uma tarefa”. 
Cláudio levanta-se da cadeira e logo se senta. Parece impaciente. 
Guadalupe se levanta, fica no meio da sala com os braços para trás. Senta-

se. 
Guadalupe se senta, num sinal que não quer mais ser a professora. Sentada, 

aponta para Júlia e Sara para serem as professoras. 
Júlia e Sara dizem que não querem ser a professora. 
Pablo cruza os braços, fecha os olhos. 
Pablo começa a pegar o braço de Sara. 
Sara diz: “não, Pablo”. 
Guadalupe se levanta (parece assumindo a postura de professora porque 

antes havia se sentado e disse não querer ser professora ou enquanto colega 
proteger Sara) e bate com as mãos nas mãos de Pablo. 

Pablo cruza os braços, fecha os olhos, levanta a cabeça como se dissesse 
que não está se importando. 

Pablo bate nas mãos de Guadalupe. 
Guadalupe senta e logo se levanta para mais uma vez impedir Pablo de 

apertar o braço de Sara. 
Guadalupe fica em pé ao lado de Sara. 
A cena se repete. Dessa vez com mais intensidade entre Guadalupe e Pablo. 

Parece que o comportamento de Pablo é mais para chamar a atenção. 
Guadalupe bate na cabeça de Pablo. 
Olham para fora. 
Como está na hora do intervalo, I agradece e encerra a sessão. 
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APÊNDICE XV 
 

Transcrição do Grupo Focal de Professoras brasileiras  
Sessão I 
Escola I 
Número de professoras: 3 
 

Apresentação da I 
Apresentação das professoras 
 
1.Porque esses alunos foram reprovados? 

 
Professora Célia: “Essas crianças, elas já vêm de casa sem nenhuma ajuda. 

A gente não sabe lidar com o temperamento dela. O temperamento delas é uma 
das causas.” 
I pergunta sobre Jonas.  

 
Professora Célia responde: “Jonas é um menino inteligente, mas ele não se 

interessa e também não tem ajuda de casa. Eu acho que não é só sala de aula. 
Tem que ter ajuda de casa também. E hoje você sabe as dificuldades, que os pais 
têm que trabalhar, os pais jogam os meninos e querem um milagre e nós não 
podemos fazer. A gente pediu ajuda na escola, mas não teve ajuda. E as 
dificuldades se tornaram cada vez maiores. Se coloca no reforço, a gente tem a 
sala de aula e tem o reforço, mas eles não se interessam. A gente não tem como 
trabalhar com essa criança. Ele é hiperativo, ele sei lá, ele não se controla na sala 
de aula, não tem controle. Por mais que a gente tente, não consegue trabalhar com 
essa criança. Por mais que a gente tente trabalhar sozinho. Não tem condição”. 

 
Professora Clara: “Eu podia elencar inúmeros problemas: o estrato social, o 

professor que se desdobra para poder manter, o professor tem uma sobrecarga de 
trabalho, que ás vezes precisa trabalhar três expedientes para honrar seus 
compromissos; a desestruturação familiar; não estou falando desse tipo de família 
pai/mãe/filho. To falando que este sou eu e um filho em casa, esta é uma família. 
Estou falando do desequilíbrio familiar que acontece hoje em dia que acontece em 
parte por conta da violência, da má distribuição de renda do nosso país. O menino 
que vê um lápis bonito e não pode ter não que todos façam isso, mas a maioria das 
vezes é. O professor que não tem estímulo para trabalhar porque trabalha 
manhã/tarde/noite. A família que acha que hoje a escola tem obrigação de criar os 
filhos, além da educação. Outros porque são obrigados a trabalhar, vêm os filhos 
de manhã e só vai ver a noite, não tempo, direcionamento porque a vida é muito 
difícil. Ás vezes não tem como trabalhar.. trabalham como doméstica, como Ari. 
Passam o dia fora, não tem como educar os filhos. E eu como educadora, o que 
posso fazer? Posso cruzar os braços? A gente vai tentando, tentando e quem sabe 
a gente na consegue? Eu nunca perdi a esperança de conseguir meus objetivos. 
Abracei a causa do Se Liga é muito difícil. Mas até agora não perdi a esperança 
nem um momento que eu vou alfabetizá-los. Minha meta é alfabetizar 100%.”. 

 
Professora Glória: “Eu diria o seguinte: que a clientela que a gente recebe é 

diversificada; tem criança que quando vem prá escola já sabe ler, já sabe escrever 
tem um desenvolvimento mental elevado porque estão em contato como a colega 
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ali falou, tem pessoas que são formadas, que têm orientação de vida; já tem os que 
vêm de onde? Nossos alunos, a maioria deles desse ano vêm das comunidades, 
antigas favelas. E o que eles aprendem com as favelas? Com os pais? Com o 
ambiente? E quando chega na escola a gente vai ter que tirar esse carrapicho, tirar 
no bom sentido, procurar fazer a nossa parte. Ás vezes o esforço da gente se torna 
grande”. 

 
Professora Glória prossegue: “Outra coisa que não ajuda são os livros que 

vêm lá de cima. Eles não atendem ás necessidades dos alunos, além de ser alto o 
ensino que vêm nos livros, os assuntos a realidade é outra, livros com ensino é 
totalmente outro. E vai tornando cada vez mais difícil”.  
I pede esclarecimento sobre esse ponto de vista. 

 
Professora Célia: “Piorando assim não é que não tenha ajuda dos pais. 

Nesse sentido o ambiente que eles vêem. A gente tem pegado criança de lá de 
dentro. Crianças violentas, que traz violência de casa. A gente tenta trabalhar com 
o lado social, o lado humano e eles não têm educação, nenhum não tem interesse”. 
Pelo o que a gente já falou. Em educação doméstica que eles não têm interesse. 
Não têm interesse pela parte teórica pra estudar”. 

 
Professora Glória. “Em parte pelo que a colega falou”. 
 
Professora Clara: “Atribuo ao estrato social, as condições de vida; são 4,5 

horas para o professor ajudar e 20 para o mundo destruir. Eles usam expressões 
de coisas que ás vezes me choco. Você se surpreende; falam com muita 
naturalidade em granada, crack, não eles só citando casos. Eu duvidava que 
criança nessa faixa soubesse o que era aquilo; mas eu acho que eles não só têm 
só esse lado desumano; eu acho que por baixo daquele bichinho bruto, se a gente 
luta um pouquinho mais , um pouquinho mais de amor”. 

 
Professora Glória: “Quando a gente coloca assim. Não é só a gente; é 

tamanha preocupação que a gente tem”. 
 
2. Como acham que eles se sentem quando são reprovados? 

 
Professora Célia: “Eles ficam tristes. No final do ano eles vêm as crianças 

que estudaram, que fizeram tudo direitinho [...] e eu num passei? É uma hora que a 
gente pode conversar com eles. Vocês não trabalharam bem esse ano. A gente 
está sempre conversando com eles pra que eles voltem pro lado bom, pras coisas 
boas. Eles sentem. Eles falam de sexo coisas que nunca vi na minha vida. No 
primeiro dia eu dou aula de sexo; a palavra sexo eu não quero isso aqui. Eles se 
sentem tristes no final. Quando recebem a provinha, que a gente colocou um zero, 
tia, eu tirei essa nota?Agora Você pode melhorar. A gente fez nossa parte e você 
não fez a sua. Eu trabalho isso quando vou entregar a prova.”  

 
Professora Glória: “Ás vezes a maturidade é tão pequena que não ta nem aí. 

Não se esforça pra pensar. Assim, se tirou 2 ou 3, o na prova, tanto faz. Eu não 
gosto do termo aprovado/reprovado. Eu coloco você vai conseguir, Você chega lá. 
Eles ficam tristes. E outros que não estão nem aí”. 
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Professora Clara: “Isso está acontecendo justamente porque a família está 
quebrada, os grilhões estão separados. Quando a gente convoca uma reunião 10% 
comparecem. Eles rejeitaram a idéia de ir para uma sala; acharam que estavam 
retrocedendo. Eu disse que a minha sala foi para recuperar o tempo perdido, 
porque eles iam ter atenção direcionada, atendendo as dificuldades de cada um. A 
gente tem um método de acolhimento, todos os dias. Todo dia a gente faz uma 
leitura às vezes agente faz uma leitura. Ás vezes expressam o que leram, eles 
começaram a ver que o método É diferente, eles não querem sair. Eles estão 
gostando do sistema e é por. Isso que estou esperançosa apesar de ter problemas 
graves”. 
 
3. Como vocês se sentem ao lidar com crianças que fracassam? 

 
Professora Clara: “Também de fracasso. Porque quando o aluno fracassa o 

professor também fracassa. Quando o aluno é bem sucedido, você pode respirar, 
meu dever foi cumprido. Se você não consegue, se sente fracassado. Onde foi que 
errei? Ás vezes, o professor puxa muito para si e esquece que não é só o professor 
que orienta. A aprendizagem não acontece só em casa, mas na igreja, casa de 
avós, e parentes, quer dizer, tudo conta. E quando acontece um fracasso a gente 
se sente fracassado. Mas é justamente um professor comprometido tem a mania de 
absorver tudo pra eles; vai tentando, tentando, o que às vezes leva ao stress”. 

Professora Glória: “Eu não diria fracasso. Se você fracassar é o fim. Me sinto 
assim: poderia ter feito muito mais pela criança mas ás vezes não pode fazer nada. 
A gente chega em casa coloca a cabeça no travesseiro e fica com o coração 
tranqüilo. Eu tenho consciência do meu trabalho, o que eu poderia fazer. Você tem 
20 que escreve; eles precisam de uma ajuda individual. Eu não vou dizer que faço 
isso pra agradar. Talvez eu deva, mas não posso. Ás vezes a gente se sente 
responsável porque poderia fazer e não consigo. Se o professor fracassa é o fim”. 
 
4. Qual ajuda poderia ser dada a essas crianças? 

 
Professora Clara: “Ensino individual. Dar tarefas diferenciadas e eu não 

tenho essa condição. Ás vezes faço isso. Os pais cobram da gente. Sinto muita 
tristeza porque é como a colega falou, chega no final do ano tem a sensação que 
poderia fazer muito mais, mas é difícil. Numa sala de aula que v. tem 28,30 alunos 
e tem aquele não sabe de nada porque colocaram, porque não tem idade. Não 
passou. Uma preparação antes. Se a gente tivesse uma sala que os meninos 
tivessem o mesmo nível, a estória era outra. Se v. sai da turma e for pra essa 
daqui, vai desandar. A gente não pode conciliar as coisas. Dá essa sensação de 
tristeza que a gente não tem a capacidade de modelar cada um. A gente vê que 
não conseguiu a meta esperada”. 

 
Professora Glória: “A gente tenta. Na formação continuada eles dizem inova 

assim, faz assim; dá ênfase o Pró- letramento. Vai na prática! A gente tenta. No 
curso é tudo bonitinho”. 

 
Professora Clara: “A gente gostaria de ajuda na escola, psicóloga para 

conversar com esses meninos, de alfabetizar a criança também pra ver se eles 
conseguem acompanhar o ritmo dos outros. Aqueles meninos que não estavam no 
nível colocavam no reforço. Eles mesmos da Secretaria acha que é errado; cada 
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caso é um caso; não pode tirar da sala que é errado.Tem condição de fazer 
trabalho à parte, a escola tem material para isso, mas só a gente na sala não tem 
condição. A gente faz de vez em quando porque têm os outros. 

As turmas numerosas também não ajudam. Eles pensam que volume..;se 
fosse uma classe de 20 alunos..aí você vai trabalhar aqueles que já sabe ler; os 
outros fazem bagunça , sem ajuda. Quando ajuda esses daqui outros ficam sem 
ajuda. É difícil”. 

 
Professora Célia: “Eu digo que essa turma...você dá prá eles recorte, 

colagem, eles não querem não, eles ficam rasgando. A gente não pode dar ajuda 
individual pra eles, menino que a gente já vinha trabalhando”. 

Professora Clara: “Todos estão gritando socorro. O histórico deles é 
repetência, fora de faixa. É difícil falar. Ajuda que eu tenho é da equipe técnica do 
programa do instituto. E sempre alguma coisa nova e há esperança” 

 
5.Como é a avaliação? 

 
Professora Clara: “Tem que ser processo contínuo. A professora conhece 

tão bem o aluno que v. já sabe o progresso do aluno, que você sabe em poucos 
dias sabe o nome, as expressões, as manhas dele. O professor tem isso. Você não 
avalia tem isso. Você não avalia só no dia que vai fazer uma provinha no dia. A 
gente avalia o interesse deles, pelas atividades que são feitas diariamente. A gente 
vê quem fez o para casa, quem ta prestando atenção na hora da leitura. Nosso 
sistema no final do dia faz uma revisão dos conteúdos, eles falam desde a acolhida 
até o para casa. A avaliação só é justa se for dessa maneira, porque ás vezes você 
ensina matemática às vezes ele vem fazer uma prova que não está bem, ás vezes 
não dormiu direito. Pela nota não é justo. Todos os dias eu vejo o que meu aluno 
cresceu”. 

Professora Célia: “É contínua, do início da aula até o final. Eles sabem. Tem 
uma nota que é do comportamento dele e do desempenho dele. Trabalho 
individual, nota de prova”. 

A gente vai avaliar conforme a capacidade de cada um. Essa palavra não 
era pra existir mais. A gente tem uma criança que ele não lê, não escreve, a gente 
coloca uma nota dele; ao final do ano de ele não alcançar poucas coisas. Ele ( 
Jonas) sabe até juntar e lê um pouco, mas ele não se interessa. Ás vezes colocava 
ele comigo ele: tia, depois não tava nem aí. Eu sabia que ele estava sabendo. Ele 
sabe. Ele sabe, mas não se interessa, não organiza nada, rasga o caderno. Se for 
sozinho, faz alguma coisa se ele se interessa”. 

Professora Clara: “Eles podem não saber codificar/decodificar. Eles sabem 
fazer a leitura deles. O que você leu? eles me contam estórias surpreendentes, 
com a capacidade e surpreendentes, com a capacidade e criatividade. Eles sabem 
separar textos. Coloco vários tipos de textos no chão, receitas, lista telefônica, 
parlenda com eles e pedindo que fulano trouxesse livro de receitas. É uma leitura 
sim; leitura de mundo, propaganda de coca–cola, identifica hospitais; sem codificar 
eles sabem sim, me contam a estória, eles me surpreendem. Eles sabem sim, me 
conta a estória, eles me surpreendem. Eles precisam de participação justamente da 
família”. 

Professora Glória: “Leitura codificada ou não. Eles sabem. Eles também 
lêem, vê um homem preto, um branco, eles sabem. O que importa prá secretaria é 
isso. Entra, mas não vai fazer ele passar”. 
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APÊNDICE XVI 
 
Transcrição Grupo Focal de Professoras Brasileiras 
Sessão II 

Escola I 
 
1. Como poderia ser resolvido o problema do fracasso escolar? 

 
Professora Célia: “ajuda dos técnicos da escola. Pegar essas crianças que 

acham que vai fracassar, colocar no reforço. E também reunião com os pais. É 
difícil nós sozinha”. 

 
Professora Glória: “Acompanhamento individual permanente no horário à 

parte, acompanhamento permanente. Depois viria para a sala de aula. Contato com 
os pais”. 

 
Professora Clara: “Eu acredito que tem que haver um trabalho de 

colaboração com a instituição família, independente da família pai, mãe, filho; que 
tenha uma estrutura emocional, que essa família ajude o filho. Que venha para 
elogiar, para participar de uma atividade de acolhida; um trabalho digno. A escola 
não pode caminhar sozinha. Estar sempre em contato com os pais não só para 
criticar, mas elogiar; datas comemorativas, que participe. O trabalho do professor é 
uma gota d’água. Que essa desestrutura é um sistema de violência, banalização de 
sexo, eles falam com naturalidade, mas com vulgaridade. São valores que a gente 
não quer que eles valorizem. Respeito pelo professor, pela família. Enquanto não 
houver trabalho de resgate. Professor é persistente, é amoroso. Eu acho que ser 
professora é um dom. Ele vai fazendo alguma coisa. Quando o pai vem aqui, que 
mistura que a figura é importante...Você sabe que tem aluno que vem pra escola, 
mas a mãe não sabe onde está. Ás vezes trabalha até a noite”. 

 
Professora Glória: “Tem mãe que diz, professora pode bater, botar de 

castigo. O meu trabalho aqui é outro”. 
 

2. Como poderia ser a avaliação para ajudar essas crianças? 

 
Professora Clara: “A avaliação não pode ser diferente da criança que vai 

bem. Com acompanhamento, não pode ser diferente da criança que vai bem com a 
que é fracassada Tem quer ser justa, coerente. Avaliar um aluno por uma prova de 
um dia não é justo. Ás vezes tá com problema. Eu tenho que verificar se ele estiver 
interagindo comigo, com os outros colegas, o interesse na aprendizagem, verificar 
o compromisso de trazer o para casa para saber se há interesse na aprendizagem”. 
 
I pergunta se no Se Liga é diferente? 

A professora responde: “Não, acredito que não”. 
 
Professora Célia: “Nós fazemos assim, os meninos que estão bem, a nota 

normal; o que não estão a gente coloca o progresso, coloca com um lápis grafite. 
No caso, não precisa ter nota. A gente avalia a criança, o desempenho dela”. 
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Professora Glória: “Tem várias partes: Leitura se participa; ás vezes a 
criança não tem leitura. Vou colocar 2,3 para agradar? Se a criança é participativa e 
não tá conseguindo aprender, ela precisa de uma avaliação, pode estar com um 
bloqueio; ela está precisando de um apoio técnico. No tempo que eu estudava era 
a, e, i, o, u.a; ba, be, bi, bo, bu, tabuada era cantada e todo mundo aprendia a ler e 
escrever, agente aprendia. Mas aí, com todo o respeito, o sistema vem 
modernizando. Parece uma crítica ao sistema atual. 
 
I pergunta se antes não existia fracasso? 

 
Ela responde: “Existia, mas não como hoje. Até porque os pais eram mais 

exigentes. Vem a família”. 
 

3.Como seria uma política para crianças que fracassam? 
 

Professora Célia: “Eu acho que eles que não ficassem na mesma classe dos 
meninos que estivessem aprendendo, uma classe homogênea. Todos numa classe 
que estivesse no mesmo nível. Seria a escola ideal”. 

 
Professora Glória: “Agora eu concordo com a colega que não houvesse tanta 

diversidade. A gente já tem um ou dois que lê”. 
 
Professora Clara: “O que acontece é uma dicotomia muito grande entre o 

que se vê o que se escuta e a realidade. São muitas informações, muitas 
cobranças”. 

I pergunta cobrança de que? 
Ela responde: “Cobrança do mundo. Uma corrida. Pessoas passando por 

cima das outras e isso ta se refletindo na escola. Até uma escola particular é uma 
fábrica pra passar no vestibular. É muita informação, divergente da condição social 
das pessoas. A maioria das pessoas não têm acesso a bibliotecas. Elas acham que 
é um sacrifício ou é uma punição.” 

 
4.Quais as implicações para uma sociedade com muita gente 
fracassando? 

 
Professora Clara: “Ninguém não imaginava isso. Eu imagino uma solução. A 

educação é a base. Mas precisa de acompanhamento, do apoio da sociedade. Não 
imagino uma sociedade fracassando. Mais do que a gente ta vendo o caos”. 

  
Professora Glória: “E há a falta dos próprios professores. Fazia uma 

reforma”. 
I pergunta que tipo de reforma? 
Ela responde: “Haja uma reforma bem planejada e não um faz de conta”. 
 
Professora Clara: “Valorização do magistério. Tem muita gente que diz o que 

eu vou ganhar? Tem muita gente consciente. Não acredito que essas bolsas 
contribuem. Brasileiro precisa de trabalho e não de esmola. Antes colocavam a 
criança para aprender e agora a criança vai para escola para receber a bolsa. Acho 
que essas bolsas só atrapalham. Valorização do magistério. A má remuneração 
pesa muito”. 
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Professora Glória: “Eu queria dizer uma coisinha a falta de Deus é um dos 
fatores mais importantes pra isso que está acontecendo, em todos os sentidos”  

I pergunta como seria essa educação. 
Ela responde: “Nota 1000. Milagres. Na maneira de pensar, de agir”. 
A professora Clara “Eu acrescento o fator social, condições de trabalho. 

Matricular o filho para aprender. Compromisso mais do professor. Tem gente que 
estar professor”. 

 
Professora Glória contesta: “nisso está Deus”. 
A professora Clara: “Nisso não há dúvida”. 
Encerramento e agradecimentos pela participação; 
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APÊNDICE XVII 
 
Transcrição do Grupo Focal de Professoras Brasileiras 
Escola I 
1ª série – Projeto Se Liga 
Número de professoras: 2 

 
Apresentação da pesquisadora 
Apresentação das professoras. 
Professora Clara que participou no grupo anterior. 
Professora Flora. 9 anos de magistério. Diz que está á procura de dias melhores.  
 

1. Por que acham que as crianças fracassaram? 
 

Professora Flora: “Primeiro a família que não tem apoio; a mãe não cobra, 
falta bolsa; e tem criança que tem problema. Tem criança que tem uma deficiência”. 

I pergunta qual deficiência? 
Professora Flora responde: “Eu tenho criança como Anita, ela não é tão 

rebelde na sala de aula e a mãe é aquela que ta presente, mas ela tem dificuldade”. 
I pergunta se a professora vê alguma razão para a dificuldade da criança? 
Professora: “ah eu não sei não sei se ela num gosta de estudar; ela disse, 

todas as professoras são iguais: só quer que eu estude é uma coisa, eu fico olhando 
assim pra ela, ela não é tão danada; eu acho que seria assim, uma psicóloga, não 
sei;que tirasse alguma coisa dela. Daniella é da mesma forma; também as crianças 
não são inquietas, tão rebelde, mas podia ter ajuda de casa, também”. 

Professora Clara: “eu já falei da outra vez que eu atribuo esse fator família; já 
uma série de fatores que geram esses fracassos: A mãe não sabe se ele traz o 
material didático dentro da bolsa, se vem com lápis; ás vezes não vêm prá escola; 
elas não procuram saber se eles vêem pra escola; a gente procura visitar a 
comunidade e às vezes a equipe técnica da escola é muito mal recebida eles não 
querem aceitar, não querem e agente ta procurando. É não perder a esperança de 
jeito nenhum e procura também saber se o fracasso. E a minha metodologia é 
satisfatória? Será que eu to dando uma aula que incentive que faz que meu aluno 
querer ficar na sala de aula, querer aprender? Você está sempre se questionando. O 
educador não pode parar de se questionar; com esses estudos, com essa pesquisa 
que a gente faz é que a gente tem um gerenciamento; se eu sou estudo e tenho 
uma graduação e acabou eu não vou ser um bom profissional, principalmente com o 
ser humano; cada cabeça é uma sentença;cada um tem um determinado tempo de 
aprender: uns aprendem mais rápido outros não aprendem; quando a gente nunca 
que eu imaginasse que ele tem alguma deficiência um psicólogo pra resolver que 
não é da minha alçada aí eu comunico a equipe da escola, fazer uma triagem, fazer 
um levantamento. Tenho um aluno que nunca falou com um professor, nunca fez 
uma atividade só era matriculado na escola, e hoje está com empenho. Afeto é 
todos eles, mas como ele era assim mais difícil, dava uma atenção bem direcionada; 
A supervisora disse cuidado, eu disse não, não talvez essa atenção seja a única que 
ele tem eu não sei em casa se ele tem alguém que dê bom dia que faça carinho, que 
diga que ele é importante, que o ama, que precisa dele; aí ele faz as atividades. 
Hoje todos já trazem o para casa feito e já fala comigo e com os colegas dentro da 
sala de aula. Quando eu tava fazendo uma atividade me chama, professora, aí eu 
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vou. Já me pede licença, pra ir ao banheiro. Eu acho que o carinho, eu acredito que 
esse seja o único momento de carinho que ele tem; porque até nas reuniões 
raramente os pais vem; se dessa maneira eu estou conseguindo alguma coisa”. 

I retoma a questão da metodologia e pergunta até que ponto a metodologia 
ajudam esses alunos? 

 
Professora Clara: “É muito, você entra na sala, prepara uma aula, você não 

tem uma acolhida, uma atividade lúdica, você não tem algo que motiva que dê 
vontade do aluno aprender com certeza quem já tem dificuldade como eles têm se a 
gente não faz uma metodologia se a gente faz aquele plano de aula seco aquele...” 

 
A professora Flora interfere: “aquele de quadro e caderno”. 
 
Professora Clara completa: “se a gente faz aquele plano seco, frio, a gente 

não consegue”. 
 

2.Que tipo de ajuda vocês estão dando a essas crianças? 

 
Professora Clara: “eu procuro fazer atividades lúdicas como bingos, 

adedonhas, pra incentivar a escrita, trabalhar música”. 
  
Professora Flora completa: “a leitura da música, a gente faz uma integração. 

A letra da música, a gente dramatiza”. 
 
 
3.Como acham que as crianças se sentem quando são reprovadas? 
 

Professora Flora: “Eu acho que tristes; não gosto nem de falar; é porque de 
qualquer forma, marca; assim, eles ficam tristes, se revoltam mesmo. Enquanto fala 
esfrega as mãos uma na outra. Se a criança repete o ano, vai do mesmo jeito, vai 
sem motivo, baixa-estima; primeiro eles ficam com a faixa etária lá em cima junto 
daqueles pequenos; tem gente diz que não se importa; tanto faz ler, mas, não é”. 

I pede mais explicações. 
A professora explica: “Porque a idade, primeiro eles não querem fazer o que 

os outros meninos fazem. Ele acha que não é pra ele se afasta. Eu digo por que a 
professora de Educação Física fazendo uma dança tem um rapazinho que não quer, 
quer dizer, ele acha que não é mais pra ele.” 

 
 Professora Clara: “A princípio eles retornam com um bloqueio bem maior; eles 
não encaram a reprovação porque diminui o estímulo, diminui a vontade de estudar; 
porque infelizmente nosso sistema tem que atribuir notas pra aprovar ou reprovar; eu 
acho que a gente ainda não evoluiu nesse ponto fazer com que todos os educadores 
avaliem seus alunos cotidianamente e conceituar para outra série; mas que quando 
o aluno volta e se sente fracassado na maioria das vezes eles vêm revoltados e com 
capacidade talvez até menor de aprendizagem”. 
 

4.Como vocês se sentem em lidar com essas crianças? 

 
Professora Clara: “eu acho os meus aluno são especiais por isso eles tem 

defasagem na idade e histórico de repetência de dois, três anos, e eu sinto assim 



 232 

uma carga de responsabilidade maior, o educador se desdobra. Os meus são de 
repetência de dificuldade de aprendizagem, e assim eu acredito que o educador tem 
uma responsabilidade muito grande e quando nesse caso por ser tão especial. Você 
tem que pesar e medir ate na hora da avaliação. Será que o que eu disser, será que 
vai melhorar ou vai fazer que ele fique muito mais revoltado?”. 

 
A professora Flora está com a cabeça para trás e passa a mão nos cabelos. 
Professora Flora: “eu digo assim, não sinto tanto como na pele dela porque 

minha turma não é com ao dela; tem essas duas. E tem criança que eu acho que vai 
chegar lá; na minha turma não é 100%; às vezes fico sem dormir pensando o que eu 
poderia fazer pela aquela criança? eu fico me questionando, o que posso fazer para 
melhorar? ai a gente fica, mas é o trabalho do professor. A família não chega junto 
da gente geralmente”. 

I pergunta se nos seus questionamentos encontra alguma resposta? 
Professora Flora: “Algumas vezes eu consigo uma saída; ás vezes não 

porque tem as crianças que ficam naquele bloqueio - a gente tenta e tem criança 
que a gente não consegue”. 

I pergunta qual a sensação? 
Professora Flora coma as mãos cruzadas encobrindo a boca e balançando a 

cabeça pergunta: “da gente? ah é a pior; a gente fica com a estima baixa, como a da 
criança. A gente fica pensando”. 
 

5.Como poderia ser resolvido o problema do fracasso escolar? 

 
Professora Flora: “o envolvimento de toda comunidade escolar: família, 

professor, especialista, todo mundo se envolver, não somente naquela b com e be, b 
com a ba; tanto no acolhimento eu acharia que poderia ser por aí, não sei”. Olha 
para a professora Clara como se buscando apoio para o que falou. 

 
Professora Clara: “Eu atribuo o fracasso ao estrato social como já falei porque 

se tem essa ausência da família, justamente por causa disso a condição social; 
porque tem alunos que vem pra escola a mãe já está trabalhando é empregada 
doméstica; outros alunos saem, vem pra aqui e ainda não tem chegado em casa 
porque tem feito programa a noite. Se for elencar os fatores que acarretam o 
fracasso escolar e o fator social, eu atribuo a muita coisa, o fator família eu acredito 
se o pai e a mãe tem condições de sustentar a família com dignidade à criança tem 
mais estímulo para vir na escola. Há uma luta tão grande pela sobrevivência tão 
injusta, tão desigual pela sobrevivência que a escola pra ele é assim ta em segundo 
plano; talvez consigam matricular o filho porque tem uma bolsa escola pra ele e 
outros tão matriculado porque tão querendo que a escola crie os filhos”. 

 
Professora Flora: “eu tenho um caso, a criança foi com o livro faltando as 

folhas: ai chamei a mãe e perguntei porque o livro estava sem folhas e ela disse 
porque faltou papel higiênico. Como aqui mesmo eu já presenciei, estava chovendo, 
a mãe disse, bote o livro na cabeça o menino disse não mainha, vai estragar meus 
livros. Aí a mãe disse: é melhor ficar com saúde do que o livro; o valor ne´?” 
 

6. Quais as implicações na sociedade ter crianças que fracassam? 
 

Professora Flora: “Primeiro uns tem mais outros tem menos”. 
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Professora Clara: “isso é utopia, primeiro a gente acreditar que o social não existe; 
mas um pouquinho mis de dignidade pro brasileiro. O brasileiro, então uma 
distribuição melhor da renda, geração de empregos, se você tem um trabalho tem 
como sustentar sua família, você tem mais estímulo vai acompanhar na educação, 
como ele ta indo na escola”. 

Professora Flora: “Foi como eu falei: o contrário das coisas, um tem mais, 
outro tem menos. É assim, é mais culpa do sistema; tem tanta gente com fome, 
outros têm demais como nossos políticos, e quanto têm mais, mais quer, é por aí”. 
 
 
 

7. Como deveria ser a avaliação desses alunos? 
 

Professora Clara: “eu avalio meu aluno cotidianamente; eu avalio pela 
participação, pela freqüência, demonstração de interesse, pelas atividades, pela 
interação se está interagindo melhor na sala de aula”. 

I pergunta sobre a questão da leitura. 
Professora Clara: “eu incentivo, é um desafio pra todo professor fazer um 

aluno leitor principalmente brasileiro que não tem o hábito de ler; fazer do aluno 
leitor é desafio muito grande. Todo dia tem o que chamamos acolhida, um cantinho 
da leitura; geralmente eu procuro algum contexto da história; eu faço não aquela 
leitura corrida, eu faço impostando a voz e mesmo aqueles que não sabem codificar 
eu entrego o livro e peço pra que eles façam a leitura da maneira dele e assim 
mostrando a eles como é importante ler e geralmente eu faço uma interpretação da 
leitura e porque da leitura eu peço que eles expressem através de frases ou de 
desenho o que foi lado na sala de aula. Ai eu vejo alguns com condições de ler, tem 
um até que conta histórias riquíssimas, não sabe ler, decodificar; pegam um gibi e aí 
pelas gravuras eles contam uma historinha riquíssima. Quer dizer, ele leu”. 

 
Professora Flora: “Também faço, conto historinha e conto só até a metade; só 

depois digo o restante da historinha: vai contar amanhã? (se refere aos alunos). Da 
historinha que deixo pra outra aula eles ficam bem interessados; ei tia, vamos ver o 
final da história. Eu acho que isso quando vê uma parte da novela a gente fica 
ansiosa pra ver o final e vai ficando, gostando. É por aí”. 

I pergunta se querem falar mais alguma coisa. 
As professoras agradecem a oportunidade de participar do trabalho. 
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APÊNDICE XVIII 
 
Transcrição do Grupo Focal de Professoras Brasileiras 
Escola II 
Nº de professoras – 02 
 
Apresentação da I. 
Apresentação das professoras. 
As professoras estão de mãos cruzadas sobre o colo. 
A professora Lúcia diz que ensina há 22 anos. Está com a 1ª.  “É difícil porque a 
criança não vem alfabetizadas e temos que fazer um trabalho diversificado e que 
não tem ajuda da família. A família é totalmente ausente da escola”.  
A professora Flora diz que não é titular e que leciona há nove anos, e sempre na 1ª 
série. Diz que “é uma batalha difícil é um desafio, mas tem que ir em frente”. Ela 
atua como prestadora de serviço. 
 

1. Porque as crianças foram reprovadas? 
 

A professora Flora diz “reprovação dessa criança se dá assim ao não avanço”. 
I pergunta em que sentido? 
Ela responde: “em todos os sentidos, em termos de leitura, escrita; então essa 
criança, ela tem dificuldade na leitura, na escrita e quando a gente vai avaliar ela 
não tem condições de ir para outra série, então qual o trabalho que a gente faz. No 
meu caso, então vou ficar com essa criança mais de um ano? Então eu vou ver se 
essa criança avança se tem um desempenho melhor; muitas vezes a criança ela 
começa a ter um avanço e muitas vezes a criança não avança; ela regride e a gente 
faz de todas as maneiras atividades diferenciadas e a criança é como se ela não 
tivesse um poder de concentração na aula, que é no caso Marcos Henrique. Ele já 
vem a dois anos na primeira série e assim eu já até conversei com a psicóloga, já 
levei o problema e a gente não tem um diagnóstico claro dessa criança. Mas a gente 
nota que tem que usar da aprendizagem dela. Essas crianças que são reprovadas 
mais de um ano. A autoestima dessa criança ela não tem, por mais que a gente 
procure dá essa autoestima, dando mais assistência a ela, mas assim é uma 
aprendizagem bem lenta. Não tem concentração, não tem desempenho que 
inclusive a gente fez diagnóstico, eu e a psicóloga, assim, eles trocam as letras, p, 
com b; há uma troca de letras de palavras, quando a gente vai fazer uma leitura. 
Então pra mim eu acho que agente tem que dá uma assistência melhor a essa 
criança. Na minha avaliação eu não achei correto mudar de série”. 
 
I pergunta sobre o avanço da criança. 
 
A professora Flora explica: “muitas vezes ela não progride, assim às vezes ela 
progride mais na pintura, no texto oral através de gravuras na produção de texto 
oral. Mas quando você passa para leitura, propriamente dita, para a escrita, ai a 
criança não tem avançado ainda para ir para outra série. É o que eu vejo como um 
todo, então essa criança não ta preparada para segunda série, porque se ela for 
com certeza ela não vai se dá bem”. 
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A professora Lúcia diz que “o problema maior da escola é a falta na escola é a 
presença dos pais. A ajuda dos seus filhos, ajuda nas tarefas, mais atenção e isso 
não temos”. 
I pergunta se ela acha que essa é a razão para a reprovação das crianças? 
A professora Lúcia diz: “eu creio que sim, porque é muito importante a assistência 
dos pais”.  
I pergunta como? 
A professora Lúcia responde: “ver se fez suas tarefinhas, mesmo que não saiba ler, 
mas perguntar se gostaram de uma forma que tenha uma presença da família 
mesmo que não saiba ler. Eu acho isso muito importante. Família é a base, mesmo 
a gente na escola fazendo a nossa parte, mais ai, e em casa? Em casa não tem 
aquela assistência, não tem aquela atenção da família. Eu creio que isso ai é uma 
parte que pode contribuir”. 
I quer saber um pouco mais sobre a auto-estima da criança. 
Elas dizem que as crianças não se estimulam. 
 

2. Como acha que as crianças se sentiram ao serem reprovadas? 
 

A professora Flora responde: “eu quando avalio que a auto-estima é baixa, é como 
ela falou a estrutura de casa que às vezes não tem. Muitas vezes a gente faz uma 
avaliação de trabalhar a família na sala de aula e quando vai conversar com eles, a 
gente vê assim os desastres familiares dessas crianças. A auto-estima dessa 
criança está tão baixa na sala de aula que é como se ela não tivesse ânimo. De ter 
concentração na leitura até mesmo de se socializar com outras crianças. A gente 
começa a dizer vamos falar sobre, eu tava trabalhando a semana retrasada sobre a 
família, vamos desenhar a família. Ai teve um que falou: “negócio de família! 
Negócio de mãe, pai ou irmão”! mas eu disse aquilo é tão importante, vamos falar 
sobre a família, como surgiu a família na vida da gente. Ai a criança responde ah! 
Professora eu não gosto daquele meu irmão, quer dizer se você não tem uma auto-
estima em casa, a família lhe apoiando, não só em termos de leitura, mais de 
diálogo, de amor e de carinho, na sala de aula fica difícil pra gente trabalhar com o 
aluno,porque a gente vê que em casa ele é maltratado, violentado, tem mãe que a 
gente sabe que bate muito na criança, inclusive teve uma aluna da primeira série, 
que a mãe trata a base de pancada; então quando essa criança chega a escola é 
muito complicado”. A expressão fácil da professora é de apreensão. 
I retorna a pergunta de como elas acham de como as crianças se sentiram ao serem 
reprovadas? 
A professora Lúcia diz: “eles sentem. Ficam tristes”. 
 
A professora Flora completa: “eles ficam tristes”. A gente nota mesmo que alguns 
ficam tristes, mas o que podemos fazer? A gente temos que dar outra chance no 
próximo ano e explicamos para eles que ele vai continuar na primeira pra melhorar, 
porque não se pode passar para uma série seguinte se o aluno não tem capacidade; 
no caso é melhor repetir e aprender mais do que passar e não alcançar o conteúdo. 
“Os pais também ficam tristes”. 
  
A professora Flora: “teve criança que foi reprovada um ano e no outro ano essas 
crianças teve um avanço (enfatiza a palavra) tão rápido que eu fiquei assim 
impressionada. Tem criança no caso de Luciano, que tem 10 anos e deveria ta no 
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“Se Liga”, esse menino tem uns três anos que já é reprovado é de mim para Lúcia e 
de Lúcia para mim”. 
I pergunta como é essa criança? 
A professora Flora responde “Luciano é uma criança assim totalmente 
desinteressada, pra ele tanto faz como tanto fez. Olha, ele só faz a tarefinha na hora 
que ele quer, até onde ele quer. Mesmo assim eu comecei agora a trabalhar 
diferente com ele, inclusive quando ele vem mostrar as tarefinhas, eu boto. Você é 
10! Agora depois que eu comecei a usar essa técnica pra ver se ele melhorava, ele 
começou a dar uma levantada na auto-estima, pois ele ta assim sempre querendo 
fazer as atividades para me mostrar; agora ele faz e quer que corrija logo, que é pra 
ver o 10. Ai ele chega e diz “olhe tia, eu tirei 10”. Eu acredito que ele ta com essa 
técnica que me veio, pra vê se ele melhorava, ele ta querendo, inclusive ele diz, “tia 
eu to quase leno”. Ai eu digo. Ah! Realmente você ta quase lendo. Daí todos os dias 
ele diz “tia vamos pra leitura, porque eu faço a leitura individual”, ai eles pedem 
esses que já estão reprovados. Tia e hoje vai ter a leitura? Ai eu digo, vai, porque eu 
sempre digo: Você é 10! Eu boto na cabecinha deles, eles acham que são 10”. A 
expressão da professora parece ser de satisfação. E eu deixo que eles acreditem 
que seja assim. E ela afirma que ta melhorando e ajudando mesmo. 
I pergunta a que as professoras atribuem o fato da criança ser reprovada?  
A professora Flora pergunta: “você quer saber por que realmente eles foram 
reprovados”? 
I confirma que sim. 
A professora Lúcia afirma: “na minha opinião eu acredito, eu acho que esse aluno, 
pegamos ele”; interrompe por conta do barulho. A professora parece nervosa, pois 
seu tom de voz é entrecortado e ela balança o corpo um pouco pra frente. 
Ela retoma e diz que “eu acho assim, se agente pegar um aluno, não alfabetizado na 
1ª série pra começar do início das primeiras letrinhas, pegar essa criança que não 
sabe, muitas vezes não tem a coordenação motora, ai a gente vai trabalhar, ter de 
trabalhar a coordenação motora dessa criança do zero, pegamos pra essas criança 
desenvolver a coordenação motora pra depois iniciar naquele processo de 
alfabetização e depois de iniciar uma primeira série. Então esse período é pouco, a 
gente tem que fazer ambas as partes. Não é como é você pega uma criança 
praticamente alfabetizada, como criança que já vem de um processo de 
alfabetização que já tem sua coordenação motora pronta, que já vem com algumas 
letras, já sabendo e ai fica mais fácil. Está melhorando”. 
I pergunta sobre o grupo que elas estão trabalhando agora. 
 
A professora Lúcia responde: “é como eu disse que pegamos crianças alfabetizadas. 
Essas crianças que pegamos já encaminhadas, essas crianças tem chances de 
passar. São crianças que não tem como perder”. 
A professora Flora intervém: “é a minoria”. 
A professora Lúcia concorda. 
A professora Lúcia diz que: “pegamos crianças com as séries iniciais, com essa 
mudança de educação. Pegamos crianças que vem diretamente de casa sem ter 
passado por uma escola; são essas crianças que a chance é mínima de ir para a 
série seguinte porque vai fazer todo esse processo”. 
  
A professora Flora complementa: “eles tem dificuldades porque temos que trabalhar 
a coordenação motora porque passamos por todo esse processo de trabalhar com a 
coordenação motora. Esse ano mesmo eu trabalhei com umas três alunas sobre a 
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coordenação motora, e já estava no meio do ano. Tem uma que já progrediu, no 
caso a Francilene. Eu fiquei muito feliz com ela, ela nunca tinha ido pra escola. 
Então ela chegou. Ai comecei a trabalhar com trabalho de coordenação motora, ai 
ela já passou por todo esse processo e já está no processo de alfabetização e que 
to muito feliz apesar dela ser uma criança problemática. Ela ta indo bem. Já têm 
outras que já está com problema da coordenação motora, não sabem tirar do 
quadro, então essas crianças ficam com a mínima chance de ir para a série 
seguinte”. 
  

3. Como é que vocês se sentem ao lidar com crianças que fracassam? 
 

Professora Flora responde: “a gente assim, é freqüente acontecer isso todos os 
anos, eu faço assim uma auto-avaliação: o que é que eu posso melhorar? Em que 
posso melhorar para ajudar mais o aluno? Procuro de todas as maneiras ver um 
meio de como trabalhar com essa criança”.  
 
I pergunta qual é o sentimento? 
 
A professora Flora responde: “de tristeza, porque o objetivo que o professor quer é 
que quando chegue no final do ano, todos seus alunos tenha tido um bom 
rendimento, um ótimo rendimento. Que esteja na série seguinte que é a 2ª. Então o 
objetivo do professor é que seus alunos tenham um bom rendimento. No caso da 
gente não acontece isso pelo fato do que já falamos: pegamos crianças sem 
coordenação motora, a gente vai trabalhar todo processo que deveria ter sido feito, 
ser trabalhado antes, não aconteceu isso e temos que fazer esse processo. Então 
essa criança ela não alcança”. 
I pergunta se a reprovação só acontece quando a criança não tem coordenação 
motora.  
A professora Flora responde: “não só pela coordenação motora, mas porque ela não 
alcança, por exemplo, ela não chega a ser alfabetizada. Assim já lê e escreve. Eu 
acredito que a criança que vai para a segunda série, eu acredito que ela já tenha 
que saber ler, mesmo sendo pequenas palavras, pequenos textos, pequenas frases, 
produção de textos, mesmo que seja com erros ortográficos que não vem ao caso. 
Mas a criança tem que ta pronta para ir para primeira série. É ai que estamos com o 
índice de crianças na 8ª série com problemas de defasagem de leitura e escrita. 
Então eu acho que tem que ser uma primeira série bem feita, para que essa criança 
não vá ser atropelada pelo resto da vida”. 
I se dirige a professora Lúcia perguntando seus sentimentos. 
A professora Lúcia afirma: “realmente é sentimento de tristeza, porque queremos 
atingir nossos objetivos e no ano todo o que planejamos e ai queremos chegar a 
esse objetivo, que nossos alunos tenham condições de ir para uma 2ª série”. 
 

4. Qual a ajuda que vocês dão a essas crianças? 

 
A professora Flora pede esclarecimento se é como elas trabalham com essas 
crianças. 
I confirma. 
A professora Flora responde “eu sempre tenho dado uma assistência maior a essas 
crianças né? através de atividades com alfabeto móvel eu trabalho muito com 
material concreto que elas peguem o material para que elas procurem assim; eu 
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trabalho muito em círculo e também eu separo esses que já estão alfabetizados eu 
faço uma atividade diferente. Então eu já dou uma assistência maior a esses que 
estão nesse processo de alfabetização. Ai eu trabalho assim, com muito recorte, de 
revistas, de livros pra eles mesmos procurarem as letras do alfabeto, trabalho com 
alfabeto móvel, quer dizer a gente trabalha com uma série de atividades para que 
agente possa ajudar melhor essas crianças dando assistência bem mais ampla”. 
A professora Lúcia parece nervosa, pois bate as mãos em suas pernas antes de 
responder. 
 
A professora Lúcia confirma: “como Flora falou realmente procuramos fazer 
realmente o melhor através de recorte, colagem, trabalho com fichas, com alfabeto, 
mostrando as letrinhas, através de jogos, porque também com jogos se aprende e 
fazemos o possível”. 
I pergunta que possível é esse. 
Ela responde: “o possível é o recurso que podemos botar para ele, nossas 
criatividades descobrindo novas técnicas que são essas de colagem, de recorte, e o 
que vem da nossa mente que possamos melhorar, estamos procurando. 
Trabalhamos em conjunto uma idéia da outra professora ela passa pra mim e eu 
passo pra ela e assim a nossa parte eu creio que fazemos”.  
A professora Flora comenta: “inclusive um jornalzinho que se tem na comunidade 
que o prefeito mandou, achei interessante que os alunos queriam ver esse jornal ai 
eles receberam a folhinha e quando cheguei na sala tive uma idéia: eu vi eles tão 
empolgados com aquela folha e comecei a trabalhar, quem já sabia ler eu pedi a 
pesquisa de palavrinhas e coloquei as letras que eles poderiam pesquisar. Quem 
não sabia, eu pedi que fizesse um círculo nas letrinhas do alfabeto que eles já 
conheciam, foi bem interessante que eles se empolgaram e eu achei que foi muito 
bom, muito produtivo. Ai de uma folhinha eu dei aula a tarde toda, quer dizer que 
acho que a questão de ser criativa, de ter amor pela profissão porque a senhora 
sabe que é uma profissão difícil, pelo fato de que a gente encontra muita criança 
com dificuldade, mas assim a gente faz o possível e o impossível, o melhor para que 
eles possam ter uma boa aprendizagem”. 
I pergunta se eles sabiam que o jornal era da comunidade? 
A professora Flora confirma que sim: “a gente leu pra ele, o que significava. Antes de 
qualquer atividade a gente explica”. 
  

5. Como é realizada a avaliação? 
 

A professora Flora responde: “avaliação contínua, todos os dias a gente avalia, em 
todos os sentidos, isto é, o comportamento, na socialização, na produção de textos, 
na leitura coletiva, individual, a todos os momentos a gente ta avaliando essas 
crianças. Então tudo é produtivo o que eles fazem tudo é avaliado. Começa do 
comportamento, depois vai para a produção de texto oral e na socialização. Para os 
trabalhos em grupo, então a avaliação da escola a gente usa dessa forma, não tem 
aquela coisa de prova: vamos fazer prova, prova tal dia. Não. A gente vai avaliando 
cada dia ai avaliando se a criança avançou e que ele progrediu como fazer para ele 
melhorar e a avaliação da gente é assim”. 
I pergunta como é que é a avaliação para ajudar essas crianças? 
A professora Flora pede esclarecimentos. 
I exemplifica o caso de uma criança considerado com bom comportamento, mas que 
não está sabendo ler. 
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Professora Lúcia: “mais atenção, elogios pra ver se melhora a auto-estima dele, 
essa é uma forma de melhorar, dar mais atenção a essa criança”. A professora está 
com os braços por trás da cadeira. 
I pergunta se as professoras querem acrescentar alguma coisa. 
A professora Flora acrescenta que “a família é a base de tudo” e nossos alunos não 
têm família, porque quando a gente começa a conversar com eles, a gente sabe que 
os pais estão no Roger, a mãe foi embora do Estado, são filhos de mães  que se 
drogam, pais que estão presos, é muito complicado. Eu tenho uma criança que 
sempre desenha o mar, ai eu pergunto a ela por quê? Ela tem a mãe que foi morta 
no mar. Ai são crianças que praticamente não tem família, são histórias trágicas, 
pais separados, então deixou toda responsabilidade em cima da escola e a escola 
faz o papel de tudo”. 
A professora Lúcia: “dá mesma forma”. 
I pergunta como? 
A professora Lúcia responde: “procuramos melhorara situação de casa. Fazer com 
que se sintam mais a vontade, porque a gente sabe que a criança quando não tem 
família a criança é muito carente e ela ta numa escola muito carente”. 
I pergunta carente de quê? 
A professora responde “eu creio que de tudo, são crianças que às vezes vem sem 
se alimentar, criança que às vezes sai de casa e às vezes nem vê a mãe, a mãe já 
sai pra trabalhar, quando a mãe retorna à noite a criança já está dormindo, no outro 
dia a mãe sai logo cedo e não vê o filho e a vida deles se torna aquela rotina”. 
I pergunta sobre a questão do carinho. 
A professora Lúcia afirma: “com certeza, a escola pode dar carinho e é uma parte 
que a gente tenta fazer, dar carinho”. 
A professora Flora intervém dizendo que “a gente ta trabalhando pra melhorar a 
autoestima”. 
 
A professora Lúcia prossegue: “falar carinhosamente, não falar agressivamente, 
abraçar, eles se sentem felizes, muitas dessas crianças às vezes abraça a gente e 
não quer soltar, beija a gente, não quer ir pra casa às vezes; tem criança que é tão 
apegado ao professor, que às vezes quer ficar, quer sair por último, quer sair junto 
com o professor, porque eles se sentem apoiados na escola, eles sentem que 
encontra carinho, onde em casa não tem esse carinho. E os pais não têm esse 
carinho. Se tem não sabe como passar”. Cruza as mãos. 
Encerramento e agradecimentos. 
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APÊNDICE XIX 
 
Transcrição de professoras brasileiras 
2º Sessão 

 
1. Como pode ser resolvido o problema do fracasso escolar? 

 
Professora Lúcia: “eu acho de mais apoio da comunidade, se integrar mais na 
escola; um trabalho feito escola e comunidade, porque aí a gente passaria a ter mais 
contato com os pais e também com os filhos e ao mesmo tempo passando para as 
mães o pedido de alguma ajuda de contribuição aquelas que estão mais disponível, 
está mais presente na escola, dos filhos.” 
 
I pergunta como é que os pais que não sabem ler podem ajudar? 
 
A professora Lúcia diz “Eu sei, mas só aquele apoio, junto a nós, a gente passando 
algumas idéias pra eles ter mais atenção com os filhos, isso ajudaria, porque o 
carinho e ao mesmo tempo estava passando como eles cuidar dos filhos, com mais 
carinho, sem agressão, porque a gente sabe que acontece. Então essa parte é 
assim, desse apoio, mais os pais na escola”. 
  
A professora Flora: “eu acho assim também que o apoio dos pais tem que ter uma 
assistência maior, assim, tem que ter integração, pai, professor, direção, é um 
conjunto. Se pudesse criar um projeto de leitura na sala especializado, onde essas 
crianças pudessem ter mais assistência com professor dando mais apoio com 
atividades diferenciadas, para que houvesse um apoio, talvez não resolvesse total, 
mas ajudaria muito, um professor em sala de aula. Se essa criança que tem essa 
dificuldade vai para essa sala de leitura e tem esse apoio”. 
 
I pergunta se essa sala de leitura já existe? 
 
A professora Flora diz que existe, “mas somos nós. Temos os que foram reprovados 
e os que chegam de outra escola, como nós falamos, a gente trabalha a 
coordenação motora, então pra gente é difícil, é muito difícil quando a gente pega 
esse aluno que já é repetente, junta-se com aquele que está na fase de trabalhar a 
coordenação motora, com outras crianças, então fica muito difícil para o professor 
sozinho dar assistência a essa aquelas que foram reprovadas. Tem esse projeto: 
leitura para aquelas crianças que fracassaram o ano que passou; então essas 
crianças vão ter todo apoio esse ano. No caso seriam dois professores, o de sala de 
aula e um do projeto, então eu acho que é uma saída muito boa, ajudaria muito”. 
I pergunta se eles têm reforço. 
A professora Flora diz que não. “O reforço somos nós que fazemos atividades 
diferenciadas em sala de aula, leituras diferenciadas em sala de aula, porque é 
assim: tem aquele que chega do zero, tem aquele que já vem da série inicial, já sabe 
alguma coisa, porque todos já sabem de alguma coisa. Eles trazem de casa, da rua, 
já sabem de alguma coisa, mas ai fica difícil: aquele que foi reprovado, aquele que 
tem dificuldade na escrita, aquele que chega sem nada, então o professor tem que 
ter jogo de cintura, saber lidar com esses três tipos de problemas, então esse projeto 
ajudaria muito, então ajudaria para que ela tivesse avanço que não teve quando não 
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passou então a gente faz atividade diferenciada para aqueles que estão iniciando, 
para aqueles que já estão alfabetizados, e para aqueles que estão precisando de 
uma atenção maior, então é muito complicado, porque tem que saber os níveis, 
quando você pega uma turma com o nível igual, quando pelo menos dominando a 
escrita de alguma forma, dominando o alfabeto, então essa criança você pode 
trabalhar com ela de várias maneiras: produção de texto oral, não que a gente 
também não possa trabalhar com essas crianças que estão iniciando, porque a 
gente pode fazer vários tipos de produção oral, produção de gravura, leitura oral, a 
gente pode fazer essas atividades, mas claro que ficaria melhor o trabalho do 
professor se a criança da série inicial pelo menos soubesse a escrita e a leitura”.  
Elas afirmaram que a série inicial começou esse ano. 
A professora Lúcia diz que: “mas mesmo assim a criança tem dificuldade”. 
A professora Flora complementa: “que vem da rua”. 
  
A professora Lúcia prossegue que: “essa série inicial é o primeiro ano que a 
professora pega, não é aquele processo da escola particular, que a criança entra no 
jardim II e depois passa para alfabetização; aqui não, a criança já entra no primeiro 
ano, não atinge o objetivo e prá sair daí fica difícil, ai vamos dá continuidade, 
sabemos também que tem crianças com facilidade de aprender e uma das causas 
de trabalhar o comportamento. Comportamento. Temos crianças violentas dentro da 
sala de aula, são indisciplinados, tem dia que a gente quase não consegue dar 
aula”. 
I pergunta o que fazem? 
A professora Lúcia diz: “é o que a gente vem tentando, conversar para ir a diretoria 
com os pais, conversar com o psicólogo, porque as crianças não obedecem mais 
aos pais. Nosso trabalho fica aqui com direção junto ao professor, porque o 
comportamento contribui muito para esse índice. Ficamos tentando mudar esse 
comportamento”. 
I pergunta que tipo de comportamento 
A professora Lúcia responde: “brincadeiras na sala, violência, brigar com outro por 
mínimas besteiras. Eles na sabem desculpar o outro. Diz pra gente. Eles querem 
reagir e o outro vai reagir e aí vem a gritaria e com isso interrompe o professor. Aí 
acontece a falta de atenção; aqueles alunos vão se envolvendo um pouco mais nas 
brincadeiras”. 
 

2. Quais as implicações para a escola e a sociedade ter crianças que 
fracassam? 

 
Professora Lúcia: “a gente sente como nosso trabalho desestimulante, preparando 
aquele conteúdo com amor e as crianças não aprendem. Toda a escola. Direção, 
professores sentamos para debater e é lamentável e é lamentável a criança sair da 
escola e não atingir aquele objetivo”. 
 
Professora Flora: “eu acho complicado porque o objetivo da escola é fazer com que 
a criança saia como cidadã. É difícil porque eu bato na mesma tecla: a família é a 
base fundamental na educação. Se uma mãe chega a dizer eu não tenho controle 
sobre esse filho, eu vou entregar ao Conselho Tutelar. Então, isso quer dizer que de 
uma forma geral a família acabou e joga a responsabilidade para o educador. E 
agente faz o possível e até o impossível para que essa criança tenha um futuro. Nós 
professoras queremos o melhor para nossos alunos, mas, tem criança que não 
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chega o ensino fundamental e vai para o meio da rua e já começa a se envolver com 
outro tipo de coisa. A gente encontra esse menino no meio da rua. A escola não tem 
como fazer muita coisa porque não tem a base que é a família. A escola fica com 
essa responsabilidade e a escola está fracassando e os alunos não têm vontade de 
querer pra que sejam cidadãos”. 
  

3. Como deveria ser a avaliação para ajudar esses alunos? 
 

Professora Flora: “sempre contínua; hoje esse menino progrediu em que? Amanhã 
ele vai avançar em que? E sempre dando assistência qualquer avanço, isso seja na 
leitura, escrita, comportamento, na auto-estima”. Ela é avaliada a partir do momento 
que entra em sala até a saída da escola”. 
 
Professora Lúcia: “seria assim, no dia a dia, nos mínimos detalhes. A gente sabe da 
criança apesar das dificuldades A gente sabe os avanços deles e ás vezes já devido 
ao comportamento estamos tentando. Chamamos aquela criança à parte procurando 
dar uma atenção maior. É a turma quase toda. Estamos tentando através da leitura, 
produção te textos. Mas quando acerta esse, já tem aquele que já tira a atenção da 
turma devido ao comportamento. Ás vêzes não pode fechar o trabalho porque não 
tem concentração”. 
I pergunta se isso ocorre no grupo de alunos atualmente. 
 
Professora Lúcia diz que sim. “Alex, ele tem dois anos repetente e diversas 
dificuldades. Ele apesar de ser uma criança com dificuldade na aprendizagem tem 
também o comportamento. Esse menino é agressivo, ele não consegue aprender. 
Nós chamamos várias vezes a mãe. Ele agora está melhor,  ta escrevendo, mas 
quando chega a hora da leitura não tem interesse na leitura. É muito perdido na 
aprendizagem.Tem 8 anos e a mãe me diz que não pode mais com ele e o pai diz 
que não quer ficar com ele. Essa mãe se sente perdida. Pra essa criança é difícil. Eu 
converso com ele. Agora ta mais organizado, antes não sabia fazer a s letras. Tem 
que ter limites. Estefani é uma situação de casa muito complicada. Ela se mostra 
mais interessada. Luana também melhorou um pouco na escrita. Na leitura ela 
esquece parece que dá um branco. Já está aprendendo algumas palavras; um 
pouco na escrita,um pouco na leitura”. 
 
Professora Flora: “Marcos Henrique é grave pelo fato que ele tem dificuldades de 
falar. Quando vai fazer tarefa faz trocas das letras p e b. Ele deu um avanço do ano 
passado para cá. Ele ta com dificuldade com a leitura. Já Viviane, ela tem 
aprendizagem lenta, devagar é como se ela esquecesse. Ela fica olhando pro alto, 
não passou pela pré- escola. Ela diz: tia faz minha tarefa. Eu digo não. Você é uma 
menina bonita. Você já pode fazer. Ela está melhorando.  Quanto a Luciano já tem 
10. Esse menino deveria estar no Se Liga. Aí veio a mãe dizendo que não tinha com 
quem deixar. Eu disse pra ela que se ela pensava que estava fazendo bem Eu disse 
que se ele ficasse ele progredia. Ele fica da 1[ de Lúcia para mim e de mim para 
Lúcia.. Ele é complicado, ele só faz o que ele quer. A visão dele de menino de rua. 
Eu mermo não. O nome da escola. Eu digo, vamos Luciano, todo mundo está 
fazendo. Ele diz eu num faço! Não tem professor que obrigue ele fazer. Já vem dele. 
Eu já descobri o que ele gosta. É um menino que gosta de uma bola!  Deixe ele 
numa quadra que ele passa o dia inteiro.Eu digo: vamos fazer a atividade da bola, 
que você gosta para despertar a leitura. Quando eu corrijo as atividades eu digo que 
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ele é 10. Ele começa a despertar para a leitura. Ele já começa a trabalhar a escrita, 
então faz as atividades todos os dias. Elogio também porque em casa não tem 
aquele carinho”. 
 
Professora Lúcia completa: “ele não tem autoestima por isso que essa criança não 
melhora. Eu acho que em casa ele não tem carinho. Estude para crescer, para ter 
um trabalho (parece que diz isso para a criança)”. 
 
Professora Flora prossegue: “Ricardo ele passava mais tempo no hospital do que na 
sala de aula. Está progredindo. Eliane tem história de vida problemática. A mãe tem 
7 filhos. Parece que tem problema de alimentação.Já conhece as letras do alfabeto. 
Apesar que é inteligente, tira do quadro, identifica o nome dela. Também teve 
grandes melhoras”. 
I pergunta o que poderia ser feito. 
Professora Lúcia: “a gente procura sempre aumentar a autoestima da criança 
sempre elogiando, conversando, procurando dar carinho, a gente fica perto”. 
 
Professora Flora: “a história de vida deles é muito dura. Eu procuro mostrar que há 
um lado positivo da vida. É complicado, mas a gente vai tentando. Existe o lado da 
sociedade. Se todos se unissem seria melhor”. 
Encerramento e agradecimentos. 
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APÊNDICE XX 
 
Questionário da Professora Mexicana 
Escola 1 
 
1. Como é para você trabalhar com crianças que ainda não estão aprendendo a 
ler? 

“É difícil porque há que dar-lhes atenção personalizada: é preciso guiá-los em 
qualquer atividade que realizem”. 
 
2. Como acha que eles se sentem quanto vão para outra série sem saber ler? 

 Sem resposta 
 
3. Como você se sente em aprovar alunos que não sabem ler? 
 “Eu pessoalmente me sinto satisfeita, porque são crianças que tem alguma 
incapacidade e se não sabem ler, sabe fazer outras coisas”. 
 

4. Como poderia ser a avaliação para ajudar essas crianças? 
 

 “Oferecemos o que está ao nosso alcance, o que podemos porque não somos 
especialistas, senão lhes damos as bases de algo que lhe sirva. Devo mencionar 
que se avalia de acordo com o que eles realizam. Se avalia com seu trabalho diário. 
Buscar diferentes estratégias para que o aluno possa avançar. Dedicar-lhe mais 
tempo e apoiá-los em todos os aspectos”. 
 
 
5. Quais implicações para a escola e para a sociedade ter alunos que não 
aprendem? 
 Sem resposta. 
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APÊNDICE XXI 
 
Transcrição do Grupo Focal de Professores Mexicanos 
Escola II 
3ª série 
 

Cumprimentos da I para os professores. 
Apresentação da I e dos objetivos do trabalho. Professora Rosa: “são as 
crianças que têm problemas de aprendizagem ou problema...” suspende que 
ia dizer. 
Professor Juan intervém e completa: “fracasso escolar”. 
Professora Rosa repete: “fracasso escolar”. Parece uma compreensão do que 

foi dito por I. 
I responde que o tema é amplo e que a opinião vai ser dos professores. 
I pede para que os professores se apresentem. 
Professora Rosa: “profissionalmente”? 
I responde da forma que ela queira. 
Risos. 
Professora Rosa diz o nome, o tempo que trabalha na escola. Diz que é 

diretora de outra escola que tem 22 anos como professora. 
I pergunta se na escola onde se realiza a pesquisa? 
Professora Rosa: “Aqui tenho sete meses. Acabo de mudar-me para esta 

escola. Estou na 3ª série, com 15 alunos, dois desses alunos, com problemas muito 
severos de aprendizagem. Um com problema visual e outro com problema muito 
severo de atenção. São fortes. Apóia-nos o USAER como os pais têm ajudado e a 
escola nos ajuda muito e estamos contentes com o resultado”. 

 
Professor Juan: “Eu sou professor Juan trabalho como professor de apoio. 

Trabalho com problema de aprendizagem. E também professor do primário. Tenho 
nove anos trabalhando com esse grupo. À tarde trabalho com Educação Especial 
três anos e meio. Trabalho com grupos de incapacidades múltiplas e atualmente 
apóio a 3ª série e a 5ª da escola”. 

I comenta que são grupos diferentes. 
Professor Juan: “aqui dou apoio ao 3ª e 5ª. Apoio o companheiro de 2 ª” 
Ambos estão de mão cruzadas enquanto se apresentam. 
I inicia as perguntas. 

 
1. Como é lidar com alunos que ainda não sabe a ler? 
 

Professora Rosa: “não, não. Este não é o meu caso. Eu creio que isto é com 
séries inferiores. Na verdade, todas minhas crianças lêem e todos escrevem”. 

I diz que isso é bom, mas que foi dada uma lista com três nomes de alunos 
que não sabem ler. 

Professora: “mas são dificuldades de aprendizagem não tão severa como não 
ter aprendido a ler e escrever”. 

I pergunta como é trabalhar com esses alunos? 
Professora Rosa: “geralmente captamos que são problemas de aprendizagem já 
chamamos a USAER. Vamos visitar os pais chamamos os pais para que nos amplie 
um pouco o panorama da família. Porque temos captado que há problemas de 
família recente. Captamos que há família disfuncional. E em família disfuncional, a 
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criança não aprende. Quando não tem família constituída. Então o que primeiro 
investigo, pelo menos no meu caso. O que primeiro pesquiso é onde mora, com 
quem mora o que trata e depois converso com os pais. Que o pai está em casa, que 
vive com a mãe, que a mamãe não está. Tenho um menino que se chama José que 
não quer aprender. Sabe fazer as coisas, mas não quer. Não trabalha tira com os 
exames não traz o exame de classe, mas não tem problema de incapacidade, não 
tem problema de aprendizagem, mas não quer nada. Investiguei que tem problema 
de adaptação. O pai parece que se drogava, tinha problema de adaptação agora 
parece que os pais retomaram sua vida, mas esse menino segue protestando com 
algo, não sei”. 

I pergunta o que você acha que ocorre que ele não quer aprender? 
 
 Professora Rosa: “eu sinto que é isso, que esse menino viu muitas coisas 

anteriores, fortes, a mãe, falta econômica, falta de dinheiro. Pedi para USAER, fazer 
uma visita domiciliar, saber como vivem os pais esse tempo porque está desde 
pequenino. Então eles dizem que precisam muita atenção. Nada mudou desde que 
era pequeno. É problema de casa, não é problema da criança”. Quando termina de 
falar, olha para as unhas. Baixa a cabeça. 

I pergunta ao professor. 
 
Professor Juan: “é um desafio grande. A escola tem grupos inferiores tem 

população que não tem possibilidade de escrita. As causas são todos os fatores que 
apontava a professora Rosa. E agora a situação familiar, a situação econômica, a 
situação cultural dos pais, a forma que se trata o gruo porque às vezes que tem 
aprendizagem e é um pouco mais lento de que o regular. Os professores por mais 
que queiram avançar, há muitas limitações desse tipo e se tem buscado o apoio da 
USAER, dos pais, mas em muitos casos falta elementos. 

I pede para exemplificar. 
Professor Juan: “materiais, do papai é muito importante nesse processo de 

aprender, mas, sobretudo a escola às vezes os pais carecem de ferramentas da 
escrita; às vezes em casa a criança não tem estímulos para ler, não tem o hábito, 
não se interessa em mostrar prioridades o trabalho, a alimentação, da morada. 
Respira fundo ao terminar. 
 

2. Como vocês se sentem trabalhando com esses alunos? 
 
Professora Rosa coça a mão. Parece pensar e diz: “como dizia o professor, é um 

desafio e no momento que chega me traz satisfação porque esse aluno não é 
normal. Sai do grupo. Porque não está aprendendo, há estratégias para que o 
menino chegue ao nível adequado de todos. (Ela faz com as mãos um movimento 
de maior) e quando chegas, são satisfações pessoais. Chega a ser um desafio e 
uma satisfação pessoal”. 

 
Professor Juan complementa: ”é um desafio para chega a superá-lo (não se 

escuta), mas, há angústia, muito stress. O professor não é o único responsável. A 
USAER ajuda a elas de certa forma porque o professor quer assumir todas as 
responsabilidades. Todas as carências da criança. Há crises, obstáculos limitantes. 
Então a professora busca superar esses obstáculos”. 

I pergunta como é o trabalho da USAER? 
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Professor Juan: “em meu caso trabalho com a professora”(a colega que está 
ao seu lado). 
I pergunta se a professora envia os alunos para USAER. 
 
Professor Juan responde: “sim”. 
 
Professora Rosa: “duas vezes ao ano, se faz um diagnóstico com todo grupos 

e os professores da USAER passam a ter seu diagnóstico. Muitas vezes 
determinamos que a criança precisa do apoio da USAER. 

Não se ouve o que disseram. 
 Professora Rosa: “Já corrijo os resultados depois os professores pegam os 
resultados dos candidatos então decidimos que aluno vai ser candidato desse ciclo 
escolar porque há outros. 

I pergunta o que os alunos apresentam para você enviar para USAER? 
 Professora Rosa: “não compreendi”. 

I repete a pergunta. 
 

  Professora Rosa: “são alunos que não aprendem que apresentam algum 
problema no diagnóstico que tem algum problema físico. Alunos com incapacidades 
são muitos. Em meu caso com incapacidade visual. Você viu como trabalho. É um 
caso que necessitamos trabalhar diferente. 

I confirma que viu o aluno com dificuldade visual. 
 Professora Rosa: “é um caso que necessitamos trabalhar diferente, não 
posso trabalhar como todas as crianças porque não vai entender. Então eu trabalho 
quase individual com ele. E a USAER apóia e se trabalha também os pais. A 
educação sem o apoio dos pais, professores e alunos não funciona aqui, no seu 
país em nenhum outro. Há o apoio de três. Se algum desses falha, carece disso. 
Começamos a ver estratégias de aprendizagem o mais adequado para essas 
crianças. 
         I pergunta quais são as estratégias são essas? 
 Professora Rosa: “por exemplo, a criança com incapacidade visual. Temos 
dois quadros assim (mostra com as mãos) para que possa percebê-los. Pedimos 
para que façam assim (mostras as mãos movimento como fosse tamanho de alguma 
coisa, uns quadros assim faz com a mão um tamanho menos pra que e começar a 
ver-los mais o cérebro porque a criança vai escrever com a velocidade dos outras 
crianças e se apaga aqui (aponta para a cabeça) eu falo e trato de que a criança 
imagine. Eu falo para todos, mas falo mais lento. Eu gosto”. 

Risos. 
 Professora Rosa continua: “Então começo a imaginar se falo de ciências 
naturais peço para que imagine os bosques, os animais, os rios e solicito a desenhar 
e isso para todos e isso com as crianças normais e vão com eles; outra coisa que 
tenho é o aluno que tem dispersão, déficit de atenção, com música, tenho cinco 
discos: um é para tranqüilizá-los, é um para a inteligência, ponho música clássica no 
momento que se está trabalhando todos, se está se dirigindo, estas são pequenas 
tarefas, porém há muitas dirigidas a essa s crianças. Eu adéquo 

Essas são pequenas estratégias. Ele conhece os livros que tenho (olhando 
para professor Juan). Tenho livros que tu me recomendaste - aponta para Juan. E 
tudo para o aluno com dificuldade de atenção. Se este aluno está (imita o gesto de 
escrever nas mãos e depois olha para cima como se fosse à criança) e pergunta: 
professora em que ano estamos? Em 2008. (faz um diálogo entre ela e a criança 
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onde ela pergunta e responde como se fosse o aluno) eu pensava que estávamos 
em 2010. Estamos em sábado? Não. É quarta. Aí eu trago a sua linha, a sua 
realidade. Mas todos estamos conversando”.  

I se dirigindo ao professor Juan pergunta se ele quer falar sobre a questão? 
 

 Professor Juan: “Para o caso que não possa trabalhar; agora mesmo 
conteúdos para currículo de 3ª”. 
 

 Professora Rosa complementa: “se está bem o professor” (Não se ouve o 
restante). 

 Professor Juan: “em matérias que são significativos para eles, animais 
trabalho com uma criança”. 

 Professora Rosa intervém: “vamos progredindo”. 
        
3. E como vocês acham que estes alunos se sentem quando vão para outra 

séries sem saber ler? 
 

 Professora Rosa: “Eu creio que se sentem mal, é como uma frustração para 
ela. (A professora fala pausadamente). Estas crianças vêem a diferença eu creio que 
eles se dão conta e sofrem.” 
 

Professor Juan: “eu creio que seus conceitos são muito baixos. A escola 
cobra um valor quase nulo nos exames. Temos que estimular”. Por isso que é 
importante que comece a estimular, a valorizar as crianças com incapacidade, com  
inclusão. Vendo a todas as crianças com incapacidade. A autoestima, se sente mal 
com os companheiros. Mas há professores que tomam atitudes. A professora está 
limitada. Tem que levar em conta sua incapacidade visual, atenção. Porque a escola 
para elas é de inclusão, crianças com diversos níveis, porém, todos não participam.  
Foram reprovados 50 em diversos trabalhos com sua capacidade limitada em outras 
coisas, à professora se limitava, lhe dava atividades (faz um gesto com as mãos 
como se dissesse que não tinha jeito) tinha a intenção de trabalhar com eles”. 
 Professora Rosa complementa: “de cuidar”. 
 Professor Juan: “ela (a criança) apesar de sua  incapacidade, fala com todos,  
hoje participa; isso é uma característica que há que está cuidando”. 

I pergunta: que ajuda vocês dão a essas crianças? 
 
Professora Rosa: “Exatamente o que disse o professor: cuidar para que eles 

participem problemas de atenção, hoje ri se aproximar, conversar com eles, tocá-los 
(toca no ombro de I), fazê-los importante na realidade não há exceção, mas se 
cuidas, se tu és importante, se tu és importante a todos, as crianças mudam”. 

I comenta que se a professora fala isso para as crianças percebe mudança 
nas mesmas. 

 Professora Rosa responde: “totalmente”.  
I pergunta se é a experiência dela?  

 Professora Rosa: Responde que sim com a cabeça e depois fala: “É o 
resultado. Qualquer pessoa sabe e analisa”. 

I pergunta se no México há reprovação? 
 Professora Rosa: “para a criança que não quer, não quer. Por exemplo, uma 
criança que não chega, eu me aproximo, converso. Converso com os pais, não há 
resultados. Aí se pode reprovar.” 
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I pede mais explicações sobre o assunto. 
Professora Rosa confirma com movimento de cabeça. 

 Professor Juan intervém: “A atitude do aluno não permite mais. Há diferentes 
apoios, estratégias. O aluno tem a atitude de não aceitar, de não querer, porque é 
quase impossível dar uma ajuda se o aluno não quer ser ajudado”. 

I pergunta se nessa situação pode-se reprovar? 
 
Professora Rosa: “sim por que se tu passas estás prejudicando a criança 

totalmente. Porque se tu passas para esse lado (faz uma demonstração com as 
mãos como se fossem dois grupos diferentes) não tem conhecimento desse lado, 
quase nulo e passas para de outro lado, como vais a passar para outro lado? Os 
prejudica totalmente. Tu precisas ficar porque não tens conhecimento”.  
 I pede mais explicações sobre em quais situações pode reprovar. 

Professora Rosa confirma com a cabeça. 
  

 Professor Juan: “recentemente junto com o pai, com a diretora, arrumar a 
situação para ver se é possível que permaneça na mesma série. Há possibilidades 
para que permaneça na mesma série. Para consolidar seus conhecimentos. Há que 
se considerar todos os aspectos. Falar com o pai para que mais tarde, na 4ª, na 5ª 
série não tenham problema Eles carecem de muitos elementos, então na 4ª série 
que corresponde a conteúdos da 4ª. Há possibilidade que passe  para educação 
especial. Se um aluno não quer... os conteúdos curriculares são consolidados. Logo, 
ao passar a tarefa é esta (não se ouve)... Temos responsabilidade para com o que 
vai passar, porque a reprovação vai dar outras oportunidades para receber essa 
prática às vezes é importante, é um benéfico, dar uma oportunidade de recuperar 
elementos”. 
 
 Professora Rosa complementa: “eu tenho um caso que é muito, muito 
extremo. São muitos fatores. Porque se não aprendestes, vais aprender aqui. Por 
que a questão de idade é importante. Se essa criança tem 13 anos está na 3ª série 
se vai cuidando. Há casos que é melhor que repita para que cubra tudo o que não 
pode cobrir”. 
 I faz uma pergunta se a reprovação só pode existir depois que passa pela 
USAER. 
 Professora Rosa confirma. Pelos pais, pela USAER. 
 

4. Como poderia ser a avaliação para ajudar essas crianças? 

 
Professor Juan: “há diferentes estratégias formas de avaliação: há quantitativa e 

qualitativa. Há diferentes práticas de avaliação. Trabalhar outras atividades, de 
outros conteúdos, todas as informações”. 

 
Professora Rosa: “mais trabalho”. 
Professor Juan prossegue: “todas as informações necessárias, as habilidades 

sociais, lingüísticas são processos de avaliação (não se ouve restante). 
Professora Rosa intervém dizendo: “problema. Porque todas as crianças que 

apresentam têm problemas de aprendizagem”. 
I pergunta sobre o aluno que está dando trabalho.  

Professor Juan: “é uma tarefa extra para ela, explicar-lhe”. 
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 Professora Rosa interfere: “Teve momento que a criança...(inaudível). E isso 
que pratico. Já não são essas coisas. É ter casos muito trabalhosos. São três casos 
muito complicados”. 
 I pergunta o que poderia ser feito pra melhorar das condições dos alunos? 
 Professora Rosa: “Creio que é fazer muitos exercícios fora do programa, 
exercício para que se concentrem, música para que se concentrem, conversar 
individual com cada criança, conversar sobre sua casa, crianças muito imaginativas, 
conversar sobre muitas coisas. Eu creio que nós professoras desde o princípio 
fazemos o máximo para melhorar dentro de nossas possibilidades a condição deles”. 
 
 Professor Juan: “eu creio que há esforços para os alunos (parte 
incompreensível) [...] os pais são elementos importantes. Sinto que faltam mais 
elementos das crianças. É importante que fruto dará depois de sua aprendizagem;  
É um desafio bastante complicado porque há prioridades para cada pessoa e nesse 
caso os pais são muito diversos”. 
I questiona um pouco mais sobre a avaliação, sobre o que é possível melhorar. 
  
 Professora Rosa: “O que ocorre é a avaliação contínua. Não é mais um 
exame. É um exercício diário. Há o que o professor para sua avaliação. Não há mais 
um exame escrito. É um processo contínuo. Diário. (Parte inaudível). Continua com: 
conduta, aprendizagem, assistência, Educação Física, Computação. Tudo se junta e 
se forma a avaliação”. 
 
 Professor Juan: “É uma avaliação qualitativa. Fazemos por tempo, mas 
necessita mais apoio, mas eu creio que a essas habilidades (não se ouve o resto da 
frase).  
 

5. Quais as implicações para a escola e para a sociedade? 
 

Professora Rosa: “Os problemas”? 
I refaz a pergunta. 

Ela parece pensar, está com os braços cruzados e coça um braço e 
responde: “não seriam bons cidadãos, não seriam bons para a sociedade e tratamos 
que se busque e se dá conta a essas crianças e de importância a seu problema. É 
um problema para meu país. Parece que nos alarmamos e tratamos precisamente a 
esta classe de crianças; é um problema muito forte. Descruza os braços. 

 
 Professor Juan: “De forma geral, expectativas. Temos que saber o que fazer 
na escola. E não esperamos deles (os alunos) uma qualidade técnica, como uma 
profissão e depois desenvolver; no caso dos alunos que não querem há vandalismo, 
há alcoolismo e em nível do país de uma sociedade iletrada e há uma sociedade 
que quase todos são ignorantes que não sabem direitos, que não sabem nunca vai 
prosperar, nunca vai avançar isso é preocupante”. 
I pergunta se os professores querem falar de outras coisas. 

A professora Rosa pergunta como é a educação no Brasil. 
I resume alguns pontos da educação brasileira. 

Professor Juan pergunta com que idade entra na escola. 
I responde com sete anos. 
 Professora Rosa pergunta até que idade o ensino é grátis. 
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I responde que até o ensino secundário. Que há cursinhos e depois há as 
universidades públicas e particulares. 

 Professora Rosa fala sobre as séries que existem no ensino mexicano: três 
anos pré-escola, quatro fundamental, três secundária. Três anos de preparatória e 
depois chegam às universidades. 
I diz que não existe no Brasil sistema preparatório grátis. Há cursinhos que são 
particulares e somente em um ano. E fala sobre o vestibular e a forma de ingresso 
às universidades. 

Professora Rosa pergunta se há creches e se o Brasil paga minha 
investigação. 
I responde afirmativamente para as duas questões. 

Professor Juan pergunta a I por que escolheu o México para a investigação. 
Antes de responder I comenta que está havendo uma troca e ela agora está 

sendo investigada. Risos. 
I explica porque que a escolha do México: resultados do PISA que foram baixos, 
assim como no Brasil. 

Professora Rosa diz que agradaria saber os resultados.  
I diz que vai ver se é possível. Pergunta sobre o resultado do ENLACE. 

Professora Rosa diz que foi recente. 
Professor Juan afirma: “baixo”. 
Professora Rosa discorda do professor Juan e diz: “mas não tão baixo. Na 

língua espanhola. Matemática”. 
 Professora Rosa: “No meu caso é a 3ª. E todos já sabem 1ª e 2ª série é isso. 
Não passam ao 3ª”. 
 Professor Juan: “nos causa muitos problemas, a grade curricular se amplia 
bastante”. 
I pergunta se há tempo para as crianças se alfabetizarem? 

Professora explica o currículo dizendo “primeiro é matemática, espanhol e 
conhecimento do meio ambiente”. 
I pergunta se somente na 1ª e 2ª série? 
 
          Professora Rosa: “na 3ª já tem História do México, ciências naturais então 
tens escrita muito bem, então é uma cadeia”. 
 

Professor Juan complementa: “aqui antes atrás não era obrigatório ir ao pré-
escolar as crianças que vêem; temos que ver orientação espacial, todos os 
elementos que no pré-escolar se trabalham. Para que na 1ª e na 2ª não tenhamos 
tantos problemas na escrita”. 

 I pergunta se os problemas estão na 1ª e 2ª série? 
 
Professor Juan confirma: “aí estão e temos que valorizar quem está 

necessitando. E valorizamos o pré-escolar”. 
 

 Professora Rosa: “E a reprovação eu penso não é um fracasso. O que ocorre 
é para motivar a criança a querer que se possa seguir e vamos dar oportunidade 
para que eles, estes conhecimentos, para poder conhecer os outros. Não se pode 
somar se não se conhece os números”. 
I pergunta se isso é dito para o aluno. 
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 Professor Juan: “O que ocorre é que a reprovação é impacto para os pais e 
alunos”. 
I questiona como fica se a situação do aluno se na 1ª e 2ª série não estão 
aprendendo. 
 

Professor Juan responde: “neste caso a professora faz um grupo diferente 
das diversas dificuldades: há crianças que se passa não tem dinheiro para 
passagem. Às vezes o professor quer fazer mais, mas não pode”. 

 
Professora Rosa balança a cabeça afirmativamente parece que concordando 

com o colega, mas diz: “mas às vezes um que vinha de pré- escola, às vezes um 
que usa algumas palavras, às vezes outros que não sabem isso é muita dificuldade 
para o professor”. 
I pergunta se os professores têm muitos cursos? 

Professora Rosa: “bem isso é pessoal, cada professor cursa o normal. Há 
cursos para se reciclar para que o professor vá subindo”.  

 I pergunta quantos níveis são? 
          Professora Rosa: “são diretor, supervisor, são dois (faz um gesto com as 
mãos como se fosse ampliação) e normalmente há estímulos”. 
I pergunta se são estímulos financeiros. 

Professora Rosa confirma que sim. 
Risos. 
Professora Rosa pergunta sobre a política do Brasil. 

I responde que a política é que os professores devam ter cursos superiores. 
Professora Rosa pergunta se ganham um pouco mais. 

I confirma e exemplifica que o professores não tem um curso com vários níveis.  
 Professora Rosa diz: “Mas o principal é o que estamos aqui com as crianças e 
que os estimulamos”. 
 Professor Juan: “este é o nosso trabalho”. 
I pergunta se querem dizer algo mais. 

Como dizem que não encerra a sessão e agradece aos professores. 
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APÊNDICE XXII 
 
Transcrição do Grupo Focal de Professoras Mexicanas 
Escola I 
Tempo integral 
Crianças de 2ª e 3ª série 
 

Apresentação da I dos objetivos e da metodologia do trabalho. 
Apresentação das professoras. 
 
A professora Luísa diz que trabalha a vinte anos nesta escola; é uma escola 

de tempo integral. Sua casa fica perto da escola. “Convivo com as crianças para 
brincar, para comer. É uma escola de tempo integral”. 

 
Professora Helen diz que tem 31 anos de ensino e que trabalha com crianças 

de 1º e 2º ano, trabalho com métodos que se associa (não se compreende). 
Enquanto fala cruza as mãos. Diz que tem crianças com problemas de 
aprendizagem e os que sabem ler estão na 2ª série. “Adiante vamos ter que fazer 
outros trabalhos de acordo com as necessidades deles”. 

 
A professora Dora diz que tem 22 anos de ensino e que este ano o grupo de 

2ª série está mais tranqüilo. Mas ensina na escola há 4 anos. Trabalho com o 
método associando letras a sílabas. 

 
1. Como é trabalhar com crianças que ainda não aprenderam a ler? 
 

Professora Dora diz que é “muito difícil porque temos que fazer avaliação 
para os meninos entrarem: no momento temos que fazemos uma avaliação temos 
crianças normais, podemos dizer assim; mas o grupo não está no mesmo nível; há 
crianças que necessitam de maior tempo para aprender, então é difícil porque temos 
que adequar às atividades, temos que adequar para eles aprenderem. Os que vão 
adiante como os que estão mais atrasados; praticamente dirigimos três níveis, há 
meninos que adéquo trabalho para que eles, porque são crianças inquietas então 
temos que adequar para crianças que não estão normais e para os que estão mais 
atrasados e os sobre salientes. Há crianças que são mais adiantados e não querem 
fazer os deveres”. 

 
Professora Heloísa: “depois das férias é difícil; são muitos casos trago a sala 

e trabalho individualmente com eles em outras ocasiões trabalho a tourada; ele vai 
sentar em seu lugar, vou explicar-lhes como deve ser seu trabalho; é muita 
responsabilidade para nós”. 

 
Professora Helen: “e além do mais cuidamos e temos que buscar as causas 

primeiro. Em meu caso, os meninos tem problema de linguagem. Há pais que não 
querem trabalhar, que a avó está cansada. A professora da USAER nos ajuda; 
estamos tratando de cada criança e buscamos de um lado e outro porque primeiro 
buscamos a causa.”  

A professora Dora intervém dizendo que “não são todos, mas há crianças que 
tem que aprender aqui por que em casa não há prática, porque não há ajuda. E 
além do mais nos surpreende porque a maioria são de família desestruturadas e há 
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muitas crianças desestruturadas. E há muitas crianças também. Temos que lutar 
contra corrente de muitas coisas, da capacidade da criança, o problema familiar”. 
Enquanto fala olha para as colegas como para confirmar sua opinião. 
 
2.Como vocês se sentem ao lidar com essas crianças? 
 

       A professora Dora responde que “quando chega ao final do curso, em meu 
caso me sinto com satisfação, meu sentimento é de satisfação, é de gosto; quando 
vejo que eles não estão alcançando me sinto muito desanimada. E faz um gesto 
com o corpo, como se estivesse cansada. Mas agora agarramos mais espinhos. 
Meu sentimento é de gosto quando eles alcançam”. 
 

Professora Luísa: “tenho um menino que tem 8 anos, não sabe ler; não tem 
pai, sua mãe não sabe falar espanhol, porque eles tem um dialeto e seus irmãos não 
sabem tampouco ler nem escrever, buscamos um pouco de ânimo para ele aprender 
porque não temos apoio dos pais. Que sentimento me dá? Me dá gosto, me sinto 
muito contente porque agora ele tem condições. Me dá satisfação enorme, como 
disse a companheira. Quero que eles sinta o carinho. Que eles sintam que aqui na 
escola é sua segunda casa e que eles se sintam bem. Na verdade a criança é Irineu” 

  
Professora Helen diz: “eu me sinto feliz porque a criança não tinha nenhuma 
condição”. Cochicha algo para a professora Dora. 

 
3 Como acha que as crianças se sentem quando passam de uma série 

para outra sem aprender a ler? 
 

          Professora Helen diz: “bem da 1ª e 2ª série passam com a mesma professora, 
da 1ª se passa para a 2ª para a 3ª há diferença. Imagino que as crianças sentem um 
pouquinho de temor porque não conhece a professora – a conhece de vista, mas é 
muito diferente”. 
        I esclarece que não é passar de uma professora para outra. 
 
        A professora responde “imagino que muita angústia, porque os demais 
companheiros se saem e eles não, por isso (não se ouve); eu tenho a 2ª e a 
professora tem a 3ª. Conversamos para que tenham a terceira bem, vejam isso, 
façam isso, por exemplo, eu tenho o segundo e o terceiro, e fico imaginando o que 
fazer com essas crianças para eles aprenderem”. 
 
      Professora Helen: “Minhas crianças - faz um gesto de surpresa e diz: “eu 
tenho uma criança que já conseguiu: “oh! Já sabem ler e escrever. Veja que bonito! 
(a professora fala o que diz para os alunos) Que ajudamos este; que apoiamos por 
parte dos companheiros, além do mais não tenho esta criança que não sabe 
escrever, por exemplo, eu leio e ai se pergunta do que se tratou ou dizem que 
totalmente não sabem; seus ditados são ótimos ou a escrita. E as aulas não são 
iguais para todos. Eu tomei a lição de leitura e perguntei o que se está lendo, mas 
eles não sabem do que se tratou, quais são os personagens mais importante”. 
       Professora Dora: “se sentem como a professora falou se sentem angustiados 
e essa angústia pode ter (não se ouve); por exemplo, estudei com uma criança que 
apresentava um dialeto, então ele não aprendeu a ler nem escrever; nada, porque 
não entendia. No 2º ano em diante se perceberam que a criança não falava 
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espanhol. Então tinha que orientá-la. Que motivo tinha essa criança? Primeiro 
angústia e como ela vai transformar isso (parte inaudível). Não podia falar, para tirar 
deles, nós somos todos e tivemos que usar um pouco de psicologia”. 
      A professora Luísa completa: “e com a experiência”. 
          A professora Helen ri e parece confirmar o que a colega diz. 
      A professora Dora continua: “e vamos tirando e orientado o que a criança 
sente, porque logo essa angústia se transforma em depressão. Ela faz uma 
demonstração com as mãos e diz: não quero fazer nada e não sei a tarefa (como se 
a criança estivesse falando). Isso já é uma constante”. 
 

4.Como poderia ser a avaliação para ajudar essas crianças? 
 

         A professora Dora diz: “primeiro fazemos uma avaliação que se chama 
diagnóstica. Depois aplicamos uma avaliação geral daí vemos quem se pode fazer 
as provas e a partir daí verificamos que criança necessita de uma atenção; agora o 
exame é escrito e oral e perguntamos sobre uma planta, uma praia, e daí partimos, 
não mais para o individual, mas para o geral. E também temos a prova escrita. E 
conforme vai passando os bimestres, fazemos outra avaliação e depois adequamos 
com a capacidade da criança; há um que sabe ler, há um que sabe frações, as 
consoantes,algarismos”. Vai se adequando de acordo com os bimestres. 
        I pergunta quais são as estratégias utilizadas. 
 
       A professora responde “para as crianças que tem fracasso escolar, 
adequamos; só são duas.” 
 
      A professora Heloisa diz que a avaliação é diária, “para depois fazer um 
exame escrito; e depois vamos observando passa bastante tempo trabalhando com 
eles, com esses exames escritos e fazemos também diagnóstico”.  
     I pergunta sobre o trabalho da USAER. 
     A professora Heloisa afirma que: “as professoras da USAER nos apóiam em 
muitas salas diferentes, porque sai anotando algumas palavras e vai anotando o que 
está se passando nas salas e de acordo como ela vê o problema e como vai 
trabalhar”. 
 
       A professora Helen diz: “o que se passa na semana e para este mês. 
Avaliação é isto o que se tem para esta semana, às vezes eles não tem e às vezes 
tem. Importante que siga passando, e passe bem e de repente algum problema com 
a família, mas são estes os com problema de aprendizagem”. 
  
      A professora Rocio afirma que: “a avaliação escrita: se observa a criança, seu 
trabalho suas tarefas”. 
 
     As professoras Dora e Helen cochicham algo e a professora Dora intervém 
dizendo que: “a avaliação escrita é uma forma de observar com trabalhos, escadas”.  
     A professora Helen complementa que há educação física e que se relaciona 
com os companheiros. “A criança que tem problema de linguagem, eles discutem 
conosco, é isso que se passa. Há confiança”. 

 I pergunta como vocês se sentem em aprovar um aluno que não estão sabendo 
ler? 
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      A professora Rocio diz: “aqui nosso sistema educativo há reprovação porque 
é permitida a reprovação com crianças que não têm capacidade de ler e escrever; 
em 1ª e 2ª; é difícil”. 
 
     Professora Luísa completa: “O 1º não tem resistência por partes; quando a 
criança não sabe. E segundo por falta”.  
         I pergunta se há reprovação. 
         Ela confirma que sim. “Que é permitido a reprovação... Em primeiro não. No 2° 
se pode. É difícil. Agora sim estamos muito bem”. 
          A professora Heloisa afirma que: “na primeira série pode reprovar 90% de 
faltas, mas por conhecimento não, porque se vai com a mesma professora na 
segunda série e o que ela não aprendeu no primeiro, pode aprender no segundo, 
mais depois do segundo ano, sim, se pode reprovar”. 
        I pede explicação sobre isso. 
        A professora Dora diz que: “se não tem capacidade, para que se busque; se 
alcança os conteúdos essenciais temos que reprová-lo, por exemplo, no meu caso 
temos as crianças atrasadas, nos trabalhos desenvolvemos estratégias são de 
acordo para que possamos ajudá-los ir adiante. Na verdade não é porque a criança 
não faz a tarefa, o que não atingiu no primeiro, pode atingir no segundo e depois do 
segundo ano sim, mas porque não prestou os exames, porque é um conjunto, mas 
se pode reprovar e não porque o sistema não nos permite”. 

I tenta compreender e repete que na primeira e na segunda série não se 
reprova, mas na terceira sim. 
         As professoras confirmam. 
         A professora Helen diz: “eu, por exemplo, e a USAER fazemos qualificações 
classificatórias, não reprovamos; eu não vou poder segui-los se o aluno está 
fazendo esforço e não posso passar para o terceiro com os seus problemas e suas 
deficiências, por isso estou em comunicação com a professora do terceiro para 
dizer-lhe em que ponto a criança está”. 
 
      A professora Dora informa que a “avaliação é contínua e sabe que situação 
está a criança: “se a criança não tem capacidade ai sim temos que realmente 
reprová-lo. Por exemplo, as crianças atrasadas que ainda não sabem. Fazemos 
diagnóstico e usamos estratégias para que mais na frente a criança consiga 
avançar. (a professora continua sua explicação, mas não se escuta o que diz). 

I pergunta se não há problema de elas passarem as crianças com algum 
problema de conhecimento? 

Elas confirmam que sim. 
 
A professora Rocio diz que: “não, porque as professoras estão em contato. E 

falam sobre Irineu, Gustavo, são crianças que vem com problemas e temos que 
adequar mensalmente e mentalmente e temos que buscar estratégias para ajudá-
los, para poder continuar o trabalho que só a professora de primeiro e de segundo 
fizeram. Os pais, mas eles não tem conhecimento e nós continuamos nosso 
trabalho. As professora da USAER nos ajudam. Aos pais mandamos comunicado, 
mas eles não sabem ler e necessitamos da ajuda dos pais, porém os professores 
ajudam, participam com eles, o trabalho é contínuo. O problema é quando a criança 
se muda de escola, porque temos o caso de uma criança que estava em 4º, 
obviamente essa criança vai mais descansada e vai para a 5ª série”. Olha para a 
professora Helen. 
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A professora Helen revela o nome da aluna: Mariana. 
 
A professora Rocio continua dizendo que: “essa criança tem problemas de 

aprendizagem muito forte, de linguagem e agora segue adiante, mesmo com 
problemas de adequação, com suas angústias constantes de conteúdos está na 
quinta, precisamente por motivos de mudar de ensino; fazemos avaliação 
diagnóstica para situar suas deficiências; então aí começa o problema porque os 
pais não ajuda, não fazem nada para orientá-las. Aí está a problemática”. 

I pergunta que tipo de ajuda é dada para estas crianças? 
 

Professora Dora: “primeiro ajuda emocional, partimos da afeição” 
I pergunta como? 
 

Ela responde: “Dizemos a eles que.. 
A professora Helen complementa “que são importantes”. 
A professora Dora prossegue “são importantes para o professor, são 

importantes da forma como fazem o trabalho, são importantes para a escola como 
disse a companheira; porque não nos deixa, não é permitido”. Coloca a mão no 
ombro da professora Heloisa e faz um movimento de carícia e completa: “uma 
carícia”. 

I pergunta, porque não está permitido? 
A professora Helen diz: “muito carinho não pode porque aqui houve muitas 

coisas de abuso”. 
A professora Helen completa: “porque nós temos medo; falam tantas coisas 

que há professores homossexuais”. Faz um movimento com as mãos para frente, o 
que parece significar não poder fazer nada. 

A professora Dora explica que há uma Comissão de Direitos Humanos, 
porque às vezes dá exemplos de determinados abusos. “Ah! Porque me tocaste”. 

A professora Helen estica os braços para frente, como se estivesse se 
espreguiçando e ai explica que “não se pode tocar, por isso coloca palavras para as 
crianças, dizendo que estupendo, que bonito” como justificando os elogios que 
coloca para as crianças. 

Professora Helen complementa que: “isso aumenta a autoestima 
positivamente das crianças e ri, e diz: bom, que legal”. Parece entusiasmada. 

A professora Helen comenta que tem um aluno da terceira série, que ela quis 
abraçá-lo e ele respondeu que isso não se pode, porque a criança já pensa mal. 

A professora Dora comenta mais sobre o assunto, que não se pode nem 
pegar nas mãos das crianças, e ilustra um caso que ocorreu com outra colega. E a 
menina pensou que era mal. 
As colegas confirmam com um movimento de cabeça. 

A professora Heloisa diz que tem um aluno com problema de leitura. A 
professora (não se ouve) 

A professora Helen confirma dizendo que há algumas crianças no grupo com 
problemas com a comida. 

I pergunta em termos de aprendizagem o que elas fazem para ajudar o aluno 
As professoras falam de uma vez. 
A professora Heloisa responde: “dedicar-lhe tempo”. 
As professoras falam ao mesmo tempo: “autoestima”. Parece que a 

estimulação é para aumentar autoestima das crianças. 
I pergunta que tipo de problema de aprendizagem? 
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Professora Helen responde: “nós pegamos todos e também para que não se 
sintam desprezados”. Fala no sentido de atender todas as crianças. 

I pergunta que tipo de estratégia elas utilizam? 
Professora Luísa: “adequamos as estratégias”. 
Professora Dora responde que: “para a matemática faço jogos, brincadeiras 

com dinheiro, manejamos outros materiais para que as crianças assimilem [...] 
adequadas ao trabalho e para os outros já não necessitam materiais... são duas 
equipes; outra forma de ajudar é não discriminá-los e integrá-los, e os integramos 
aos jogos, para que as crianças se sintam importantes”. 

Professora Helen responde: “dedicar-lhe tempo, e fazer jogos matemáticos. 
Juntar a equipe para que brinquem com dados e eles fazem contas”. 

I pergunta sobre leitura. 
Professora Helen: “trabalho a primeira parte; monossílabos. a, b,c d e além do 

mais vamos integrando palavras, e assim trabalhamos o espanhol”. 
As outras professoras não se manifestaram. 

 I pergunta como resolver o problema do fracasso? 
 

A professora Rocio informa “é como estava dizendo, é um trabalho pelo que 
tenho aprendido vai ser difícil para eles; alguma dificuldade que apresente vão sentir 
depois; o que podemos ajudar aqui é fazer com que as crianças resolvam suas 
vidas, resolvam seus problemas para que eles tenham os conhecimentos básicos 
adequados para sua vida”. 

 
A professora Helen se refere a falta de tempo e “diferentes necessidades e da 

diversidade de crianças que temos. Cuidamos para que os pais busquem um 
trabalho para as crianças e aprendam um ofício”. 

A professora Helen concorda. 
As professoras falam de uma só vez, o que dificulta a compreensão do que 

disseram. 
A professora Helen complementa: “com entusiasmo, uma vez que descobre 

para que é isso, ele segue”. 
A professora Helen boceja. 
A professora Heloísa concorda e afirma que: “a professora trabalha 

individualmente com cada aluno. Os outros fazem muitas coisas, mas aqui é um 
ensino personalizado”. Ela continua responder, mas não se escuta. 

 I pergunta como deveria ser a avaliação? 
 

A professora Helen responde “o que ocorre é que a avaliação é muito difícil, 
porque envolve tudo o que o professor faz”. 

 
A professora Dora interfere “a avaliação implica..”. O restante do que diz não 

se compreende. 
I interfere e pede para a professora Helen continue sua resposta. 
Ela prossegue “há muitos elementos para poder avaliar as crianças; há vários 

fatores que implicam para avaliar”. 
 
A professora Dora novamente interfere e afirma que “nós para avaliarmos, 

porque não temos conhecimento para avaliação quantitativa e qualitativa... por isso 
que se diz que é muito difícil. Porque você tem que está observando, tomar nota”. 

I pergunta o que deveria mudar nessa avaliação. 
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  Professora Helen responde: “adaptá-la aqui para todos. Para que? para todas 
as crianças Esse exame ENLACE deveria estar adaptado às necessidades das 
crianças”. 
 

A professora Dora responde: “Este exame aqui o Enlace se elabora para 
todas as crianças em geral. Não se dão conta que há crianças com dificuldades 
escolares, ainda que não sabem somar, que não sabem muitas coisas”. 
 

5.Quais implicações ter crianças que fracassam? 
 

Professora Helen: “para compreender as necessidades; porque não há ajuda 
para essas crianças que estão necessitando”. 

 
Professora Luísa responde: “vão ser trabalhador, operários se meu aluno 

Irineu e sua mãe não sabe ler?” 
 
Professora Dora: “uma ajuda necessária porque (não se escuta) na família há 

alcoolismo; se a criança não tem discernimento; elas precisam de ajuda”. 
 
Professora Luísa completa: “se a criança normal termina o primário bem, ela 

vai para o colegial”. O resto não se escuta.  
Encerramento e agradecimentos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


