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RESUMO 

 

CÂMARA, Ana Letícia Pires Leal. O mal-estar da professora na escola básica. 2018. 43 f. 

Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 

Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

Este trabalho parte de uma situação vivida pela própria autora em meados de 2017: a rescisão 

de seu contrato de trabalho como professora de uma rede municipal fluminense. Constrói-se 

uma narrativa sobre o período de aulas, apresentando uma seleção de produções textuais de 

alunos de sexto ano. Reflete-se, assim, a respeito da formação do leitor na escola básica hoje, 

questionando-se a viabilidade dessa formação, num ambiente gerador de mal-estar para todos. 

 

Palavras-chave: Relação professor-aluno. Formação do leitor. Mal-estar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Município do estado do Rio de Janeiro. Na Escola Jardineiro José Monteiro
1
, a 

sala de leitura é procurada pelos jogos que guardam e também pelos gibis bastante 

usados. Há bons livros, em sua maioria com o selo do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), mas aparentemente saem pouco das prateleiras. 

A precariedade das produções textuais torna ainda mais evidente a pouca leitura entre os 

alunos. No desenrolar do ano letivo, a indisciplina é crescente e o aprendizado da leitura 

parece impossível.  

 A leitura, literária ou não, é um ato voluntário. Não se obriga alguém a ler. A 

professora de Língua Portuguesa pensava assim quando iniciou seu trabalho na escola, 

no dia 3 de maio de 2017. Pela sua experiência em escolas particulares na zona sul do 

Rio de Janeiro, bons livros caíam no gosto dos alunos por uma espécie de contágio. Por 

exemplo, basta ouvir dois colegas conversando sobre uma história para nascer a 

curiosidade. Dessa forma, o gosto pela leitura pode acontecer e, quem sabe um dia, será 

consolidado.  

 Nessa escola pública, porém, a distância entre o livro e o aluno parece 

intransponível. A maioria diz que nunca leu um livro e que não tem nenhum livro em 

casa. Muitos têm pais analfabetos.  

 Certa vez, a professora selecionou livros na sala de leitura para que cada aluno 

iniciasse a leitura em sala. Mas poucos pararam quietos. Talvez dez por cento tenham 

aproveitado as aulas para fruir os textos. Os outros buscavam compartilhar 

imediatamente algo lido ou não se concentravam até o fim da primeira página. Quando 

o livro era de contos, a professora pedia que o aluno lesse pelo menos um. Até perceber 

que eles não sabiam o que era um conto, muito menos como achar o começo de um 

conto dentro de um livro. Sumário, prefácio, números das páginas... Era necessário 

ensinar tudo. 

 Entretanto, como ensinar a leitura a uma turma cuja maioria se agita 

incessantemente num exercício de dispersar a atenção dos poucos que a podem manter? 

 Para completar, uma das turmas se tornou especialista em bagunçar suas aulas. 

Uma menina bem comportada explicaria que os colegas “resolveram não gostar” dela e 

                                                           
1
 O nome da escola é fictício. 
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dizer que “não explica o dever”. Essas seriam as justificativas para o barulho constante, 

a conversa solta, a indiferença por não importava qual fosse o assunto abordado. 

 No segundo bimestre, admite, não conseguiu mudar em nada o comportamento 

daqueles sessenta pré-adolescentes. É o início de agosto e a professora faz a conta. Até 

o fim do ano, ainda haverá mais de cem horas/aula com cada turma. Da necessidade de 

realizar seu Produto Acadêmico Final (PAF) nesse prazo, surgiu a ideia de administrar a 

literatura em “doses para engolir”. Seriam selecionados vinte textos para leitura em sala, 

e planejadas atividades de interpretação variadas, uma por texto. O resultado seria 

avaliado em dois meses, antes do início do último bimestre de trabalho. 

 Por volta da terceira dose, porém, a professora deixou a escola. Sentia-se 

vencida pela indisciplina das turmas. Assinou a rescisão de seu contrato com a 

Secretaria Municipal de Educação (SME) em 23 de agosto de 2017. 

 Então, pensou numa alternativa para realizar o PAF: escrever uma ficção sobre a 

professora Rosa, personagem que reuniria suas experiências em sala de aula de forma 

modificada. A intenção seria, não apenas de um relato, mas de um projeto para sair do 

lugar de onde é tão necessário escrever: o ostracismo. Relegando à ficção tal peso, 

pensou, seria possível mover seus neurônios numa direção propositiva. Lamentaria, sim, 

mas proporia algo em troca. 

 Ao mesmo tempo, no entanto, passaram a ser expostos na mídia casos de 

violência contra professores brasileiros por parte de alunos. Usuários da rede social 

Facebook mostravam-se escandalizados com relatos a respeito e vídeos com algumas 

cenas eram compartilhados. Por isso, a professora resolveu simplesmente relatar sua 

experiência num texto verídico – sem rodeios, sem floreios. Se optasse pela ficção, as 

cenas mais absurdas – e reais – poderiam ser tomadas como exagero de escritor. Enfim, 

a ficção poderia tornar a realidade ainda mais confusa, e ela escolheu relatar.  

 O trabalho se apoia em dois eixos teóricos: o mal-estar na escola, de acordo com 

a tradição freudiana; a teoria da prática da leitura e da escrita, tal como apresentada 

pelos professores brasileiros Eliana Yunes, Lílian Passarelli e Rildo Cosson. 
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2 OBJETIVOS 

 

 2.1 Objetivo geral 

 Dar um sentido aos fatos, através da própria narrativa. 

  

 2.2 Objetivos específicos 

 . Registrar para não esquecer;  

 . Obter leituras diversas;  

 . Ajudar a compor um panorama atual da educação no Brasil;  

 . Com o trabalho finalizado, buscar opiniões de especialistas sobre o que seria 

possível fazer a partir das redações apresentadas; 

 . Com o trabalho finalizado, buscar opiniões de especialistas sobre o que seria 

possível fazer a partir da indisciplina narrada; 

 . Fazer valer o tempo perdido em sala de aula. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 Ao ter em mãos, pela primeira vez, redações de uma turma da Escola Jardineiro 

José Monteiro, não tive dúvida de que meu trabalho deveria partir delas. Seguir com 

uma turma tão despreparada para a escrita era um desafio, e imaginei que o trabalho de 

pesquisa da pós-graduação me serviria de auxílio.  

 Em primeiro lugar, os textos eram muito desiguais entre si. Em segundo, a 

maioria tinha erros de ortografia em excesso. Para completar, a partir das redações, 

observei dificuldades de alunos que deveriam ter atendimento especial, porém estavam 

ali como se nada houvesse.  

 Pensei, então, ter encontrado o problema para tratar no PAF: Como (e por que) 

dar notas para redações tão díspares? Que critérios usar com alunos que mal conhecia e 

cujas origens pareciam tão adversas ao estudo tradicional? Como realizar o trabalho 

para o qual fora contratada e, ao mesmo tempo, ser a professora de cada um deles? Em 

suma, eu me vi pressionada entre o que eu desejava fazer por aqueles alunos e o que eu 

pensava que podia fazer, que era praticamente nada. 

 Com o desenrolar dos acontecimentos, o viés autobiográfico se pronunciou. Eu 

continuava preocupada com o desenvolvimento da escrita/leitura dos alunos. Como 

professora, porém, eu não conseguia estabelecer um laço de confiança com as turmas e 

não encontrava apoio de lado nenhum. Como eu poderia trabalhar? 

 Dava aulas ainda em outra escola na cidade, para uma turma de EJA (Educação 

de Jovens e Adultos). Também se tratava de uma sexta série, contudo a dinâmica era 

bem diferente. Mais velhos e tendo aulas à noite, os alunos que não queriam nada 

simplesmente faltavam ou ficavam quietos, até mesmo dormindo. Parte da turma era 

realmente interessada e o curso seguia bem. Porém, na hora de dar as notas do fim do 

primeiro semestre, que no caso equivalia ao final da “sexta etapa”, foi visível a 

preocupação da coordenação em “reter” todos os alunos, isto é, em só reprovar casos 

muito específicos.  

 O EJA recebe, além de adultos, alunos a partir de 16 anos que não se adaptaram 

ao ensino regular. Parte desses jovens vive no limiar entre a escola e o envolvimento 

com as drogas, por isso há casos em que a reprovação é vista como o estopim para a 

entrada no “movimento”. Sob essa alegação, precisei aprovar alunos claramente inaptos 

a passar para a sétima etapa. Gente que, simplesmente, chegava à escola para baixar a 

cabeça até a carteira e dormir de cansaço depois de um dia de trabalho pesado. Ou gente 
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que só estava ali para dar uma satisfação à família ou a si mesmo, ou então que estava 

ali por qualquer motivo, menos estudar. Também no EJA só rendiam dez por cento da 

turma.  

 Sendo bem realista, o que vi de mais efetivo em ambas as escolas foi o 

preenchimento de papeis. Você entrega um programa, registra no diário de classe as 

aulas que deveriam corresponder ao programa, faz as avaliações de acordo com o 

programa e deixa os alunos passarem a despeito do programa.  

 Vendo tão de perto essas situações tão dramáticas, eu não conseguia acreditar. 

Na volta para o hotel, várias vezes passei no supermercado como forma de me distrair. 

Naquela cidade pequena, era o que tinha no meu caminho: prateleiras coloridas pelas 

quais eu ia passando a vista, enquanto tentava pensar. Mas era difícil pensar, parecia 

que estava vivendo um sonho ruim, assistindo a um filme com uma tecnologia tão 

avançada que eu me tornara personagem. 

 Ora eu me sentia presa nesse pesadelo, ora eu começava a ensaiar um 

pensamento... Um ensaio no qual me empenhei muito... até entender: tratava-se de mais 

um momento na minha vida em que eu precisava escrever; escrever sobre o que tanto 

me incomodava (incomoda). Transformar... Fazer, da dor, uma narrativa... Narrar para 

registrar, desabafar, organizar, mas – agora, principalmente – para denunciar!  

 Vivi situações absurdas num espaço mantido pelo contribuinte e orquestrado por 

quem foi eleito. Todos nós somos responsáveis pelo desamparo dessas crianças 

(plantinhas) cujas dores podem ser em parte conhecidas adiante.  
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

 4.1 O mal-estar na escola 

 

 No texto O mal-estar na civilização, de 1930, Sigmund Freud questionou as 

raízes do sofrimento humano. Partindo do pressuposto de que existe, desde sempre, um 

conflito entre os desejos individuais e as demandas da cultura, Freud busca definir os 

contornos desse conflito na modernidade. Em trabalho apresentado em 2013, o 

brasileiro Bruno de Almeida busca embasamento no criador da psicanálise para tratar do 

mal-estar na escola brasileira, que teria a mesma natureza do mal-estar na cultura: 

No contexto educacional contemporâneo, é recorrente a questão da 

desautorização docente e o coextensivo desinteresse dos alunos pelos 

estudos. O fracasso escolar, os problemas de aprendizagem, a 

violência descontrolada nas escolas e o quadro alarmante de 

adoecimento entre os professores são alguns dos sintomas que 

comparecem e dão forma ao mal-estar contemporâneo na educação. 

(ALMEIDA, 2013, p. 8). 

 

 Entre os sintomas citados, destaque-se a violência dirigida aos professores por 

parte dos alunos. Em 2017, aliás, um caso emblemático veio a público através das redes 

sociais. A professora Márcia Friggi, de Indaiá, Santa Catarina, postou uma foto em que 

tinha o rosto ensanguentado. No texto, afirmava ter sido agredida por um aluno de 15 

anos, após expulsá-lo de sala. Não se quer aqui entrar no mérito do caso, mas lembrar 

que ele tomou grandes proporções, chegando aos mais importantes noticiários do país. 

O escritor Luiz Ruffato, por exemplo, publicou artigo com o enfático título “Falta de 

educação”.
 
O texto trazia os seguintes dados: 

O Brasil lidera o ranking mundial de violência escolar. Segundo 

a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), utilizando dados de 2013, 12,5% dos professores 

disseram ter sido vítima de agressões verbais ou intimidações de 

alunos pelo menos uma vez por semana – um índice quatro vezes 

maior que a média dos 34 países pesquisados. Outro estudo, divulgado 

pelo portal QEdu – ligado à Fundação Lemann – indica que 55% dos 

diretores de escolas públicas já presenciaram agressões físicas ou 

verbais de alunos contra funcionários e professores. (RUFFATO, 

2017, não paginado). 

https://brasil.elpais.com/tag/violencia_escolar/a
https://brasil.elpais.com/tag/ocde_organizacion_cooperacion_desarrollo_economico/a
https://brasil.elpais.com/tag/ocde_organizacion_cooperacion_desarrollo_economico/a
http://www.qedu.org.br/
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 Preocupado com essas questões, Almeida (2013) observa, como sintoma social, 

o desrespeito e a desautorização dirigidos à figura do professor, pelo aluno. Hoje, o 

primeiro se veria humilhado pela indiferença do segundo ou, pior, pela violência. Dessa 

forma, um excesso de angústia estaria pressionando o professor para sair da sala de aula. 

Essa perspectiva coincide com o exemplo tratado neste trabalho e sugere que a 

Psicanálise pode trazer luz à cena escolar: “Esta realidade cada vez mais leva os 

professores a sentirem-se despreparados e desamparados. Ao serem atingidos pela 

violência, os professores acabam sofrendo com a impotência e o adoecimento”. 

(ALMEIDA, 2013, p. 9). O autor lembra que Freud, ao qualificar a profissão do 

professor como uma das três impossíveis – além das do governante e do psicanalista – 

não se referia à sua impraticabilidade, mas aos resultados insatisfatórios, a despeito de 

todas as tentativas. Assim, educar seria uma tarefa sempre inacabada, e o mal-estar do 

professor, estrutural. (ALMEIDA, 2013, p. 7) 

 Não teria cabimento, portanto, pretender eliminar o mal-estar da escola. O que 

importa é imaginar como o professor pode permanecer em sala de aula, num contexto 

em que a autoridade perdida não faria mesmo mais nenhum sentido.  

 

 

4.2 A formação do leitor 

 

 Organizada por Eliana Yunes, a coleção Mediações foi escrita por ela e outros 

pesquisadores do Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio (2016). Em 

Formação do leitor: uma questão de jardinagem, Maria Clara Cavalcanti parte de sua 

própria formação – expondo os motivos que a levaram a tornar-se uma exímia 

contadora de histórias –, para dar sugestões de mediação. No volume Roteiros de leitura 

na escola, Rubén Pérez-Buendía indica o passo a passo da promoção do hábito de ler no 

espaço escolar. Um guia claro nas orientações, o livro de Rubén é ferramenta valiosa 

para professores, bibliotecários e gestores escolares que se preocupam com a leitura. No 

volume Professor leitor: uma aprendizagem e seus prazeres, a própria Eliana indica 

uma metodologia de formação do leitor inspirada nas experiências de leitura dos 

diferentes docentes:  

Podemos reinventar a escola por um ensino que tenha a assinatura 

pessoal, não a do governo ou da secretaria; o professor é um criador, 

que pesquisa e se deleita com o que ‘inventa’, a exemplo de Monteiro 

Lobato e Paulo Freire, que leram o mundo e a si mesmos de modo a 
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terem uma inserção capaz de contribuir para repensarem-se as práticas 

pedagógicas e as político-sociais. (YUNES, 2016, p. 78). 

 

 Em comum, as práticas devem ter a leitura em grupo, a descoberta de textos 

entre pessoas que poderão compartilhar seus sentimentos, dúvidas e ideias a partir do 

que for lido. É o aprendizado da leitura em conexão com outros sujeitos, a leitura 

“solidária”, que idealmente levará à leitura “solitária”, feita em silêncio por cada um.
 2

 

(YUNES, 2016, p. 32) 

 Cosson (2011, p. 103-104) propõe que o professor reserve momentos para a 

leitura individual, mas também ressalta o ler em conjunto: “As oficinas começam com o 

professor lendo em voz alta e mostrando como leitores pensam enquanto leem”. Assim, 

comentários do professor durante uma leitura podem encaminhar o leitor aprendiz na 

construção dos sentidos do texto.  

 Cosson (2014) contribui também com Letramento literário: teoria e prática e 

suas preciosas sugestões de sequências didáticas. Subjugada, nos últimos anos, pela 

primazia do ensino dos gêneros textuais, a literatura é lembrada na obra pela sua, e 

somente sua, possibilidade de empoderar quem lê. Afirma o autor: 

é no exercício da leitura e da escrita dos textos literários que se 

desvela a arbitrariedade das regras impostas pelos discursos 

padronizados da sociedade letrada e se constrói um modo próprio de 

se fazer dono da linguagem que, sendo minha, é também de todos. 

(COSSON, 2014, p.174).  

 

 Os autores citados expressam um ponto de vista que há muito vem se 

desenvolvendo como teoria, a partir de práticas pontuais que devemos alargar. Trata-se 

do olhar de quem busca formar leitores-autores:  

O exercício de ler gera uma experiência que modifica o sujeito pela 

interação que se estabelece entre o texto e o leitor, entre o texto 

primeiro e aquele que o leitor traz consigo como expressão de sua 

história de vida. Uma vez dita, uma vez percebida, uma vez lida, a 

palavra “contemplada” quer seu suplemento, ou seja, a ação que lhe 

corresponda. Isto é o que podemos chamar de ética da leitura.  

(YUNES, 2016, p. 42, grifo do autor). 

 

 

 Eventual efeito de uma prática de leitura, a escrita aparece como um complexo 

de difícil tratamento nas situações que originaram este trabalho. A pouca, ou nenhuma, 

leitura resulta em textos que desafiaram a ação pedagógica. Por isso, buscou-se ainda a 

                                                           
2 A coleção Mediações tem ainda quatro volumes que não se relacionam diretamente ao PAF. 
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ajuda de Passarelli (2012) e seu Ensino e correção na produção de textos escolares. A 

professora recupera fatos que viveu em sala de aula, no início da carreira, para refletir 

sobre o passado e iluminar trabalhos futuros. Desta forma auxilia, e muito, o exercício 

de olhar para as redações transcritas a seguir. 

 Como se pode ver, neste eixo teórico, o que importa é a reflexão aliada à prática. 

Nada é uma suposição ou uma hipótese a ser confirmada. Enquanto este trabalho se 

desenvolve a partir de uma experiência negativa, esses autores discorrem sobre 

experiências bem-sucedidas ou procuram auxiliar leitores a promovê-las, com base em 

práticas anteriores. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

 A partir do aproveitamento de documentos selecionados, foi redigida uma 

narrativa, alternando a primeira e a terceira pessoas do singular, cujo público-alvo é 

constituído pelos professores brasileiros dedicados à educação básica. Trata-se, 

portanto, de um estudo de caso com base em pesquisa bibliográfica. Para tal, 

 . Foram transcritas 19 redações de alunos, conservando a ortografia apresentada 

por eles; 

 . Analisou-se a documentação existente; 

 . Redigiram-se as memórias do período compreendido entre 3 de maio de 2017 

(início do contrato) e 23 de agosto de 2017 (data da rescisão), organizando-as como 

narrativa e acrescentando reflexões fundamentadas nas análises feitas; 

 . Buscou-se o diálogo com a bibliografia, de modo a esclarecer o complexo jogo 

de forças que dificultou a ação pedagógica.  

  



18 
 

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

6.1 Redações 

 

 A professora iniciou seu trabalho na Escola Jardineiro José Monteiro em 3 de 

maio de 2017, um dia depois do término do contrato anterior. Para dar seguimento às 

aulas já iniciadas, dispunha das informações registradas no diário de classe, além do 

programa de Língua Portuguesa entregue pelo Setor de Orientação Pedagógica e 

Escolar (Sope). No sexto ano, porém, resolveu começar contando a história de Beto, um 

menino que morava num país onde, ao completar doze anos, todas as pessoas 

precisavam escolher uma coleção a fazer pelo resto de suas vidas. Publicado como um 

livro infantil, O colecionador de segredos, de Marcia Cristina Silva, servia também de 

pretexto para as oficinas de escrita criativa que a professora costumava ministrar para 

adultos. Dias depois, contou parte da história de Raquel, de A bolsa amarela, o já 

clássico livro de Lygia Bojunga. Em seguida, buscava conversar sobre o que os alunos 

colecionariam, ou já colecionavam, o que gostariam de guardar na sua própria bolsa 

amarela, ou o que já levavam nas suas mochilas.  

 O incômodo da maioria dos alunos naquelas aulas era visível. Bem ao contrário 

do que um apaixonado pela literatura poderia supor, era possível até mesmo ouvir 

perguntarem quando a professora começaria a dar aula. O pedido para que escrevessem 

textos a partir do lido e conversado causou revolta; diziam que não queriam colecionar 

nada. A menina Raquel chegou a ser motivo de gozação pelo fato de falar com o fecho 

de sua bolsa. Enfim, imaginado para ser um início prazeroso, o trabalho criativo ergueu-

se como ameaça às crianças, que sentiam falta de matéria no quadro para copiar. (De 

fato, seus cadernos mostravam conteúdos extensos passados pela antiga contratada.) 

 O clima beligerante ainda era brando no sexto ano quando, sem inspiração para 

contar uma história de cabeça, a professora lançou mão do livro didático para ler uma 

crônica de Marina Colasanti. O didático, aliás, era guardado na própria escola, que não 

dispunha de um exemplar para cada aluno, mas de um conjunto para cada série. Assim, 

nas aulas em que os professores quisessem usar os livros, era necessário buscá-los no 

armário. 

 Apesar da falta de inspiração, caprichou no início da leitura em voz alta. Sempre 

acreditara na mediação do texto literário, e a prosa poética de Marina seduziria parte da 

turma... Mas não! Os alunos interrompiam a toda hora por motivos diversos, e a leitura 
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se revezou com pedidos de silêncio. (O prazer do texto? Barthes? Aula?) Ao final da 

leitura, a beligerância atingira um nível difícil. Decepcionada, a professora passou um 

trabalho para nota: responder às perguntas sobre o texto lido, constantes do livro.   

 Em 26/05/2017, usou outro texto do livro didático. Fez a leitura do trecho de O 

pequeno príncipe, de Saint-Éxupery, que fala da responsabilidade sobre quem se cativa 

e propôs uma redação a partir dele. Que escrevessem uma carta para alguém de quem 

gostassem especialmente.  

 Inicialmente, ela trabalhava muito com a proposta de cartas, mesmo nas oficinas 

de escrita criativa para adultos. Pensar num interlocutor facilita a associação de ideias e 

a articulação de um sentido na mensagem. Para que não se deixassem vencer pela 

preguiça, determinou um mínimo de dez linhas. Pediu ainda que os alunos usassem 

canetas azul ou preta. Muitos, porém, não tinham, e precisou liberar a cor. Isso tornou 

alguns textos mais difíceis de ler ou até ilegíveis, porque algumas canetas e alguns lápis 

eram muito claros. 

 Na reprodução dos textos, procurou-se conservar a paragrafação e a ortografia 

originais. Trechos ilegíveis foram marcados com asteriscos. Pela complexidade gráfica 

que traria, não se reproduziu a divisão de palavras que vão de uma linha a outra. Aliás, 

essas palavras eram divididas a despeito da divisão silábica. É importante notar ainda 

que a única ficção presente nos textos que se seguem está nos nomes – seja dos autores 

ou a quem eles se referem. Optou-se por usar nomes de plantas, numa referência à 

epígrafe extraída de um aviso visto no pátio de uma escola (“Cuidado, plantinhas 

crescendo”). Alguns desses nomes reaparecem no decorrer deste trabalho, quando se 

trata de referir o autor da redação em outros contextos. Respeitaram-se os gêneros 

masculino e feminino.  

 

 

Redação 1 (Orelha de Lebre) 

 

Para mãe linda do mundo. 

Mãe eu teamo e também eu. 

 

Redação 2 (Orelha de Coelho) 

 

Uma linda garota 
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Era uma vez uma linda garota era morava me um castelo mais ela namorava com um 

garototo de dezesete anos e ela so tinha 12 mais ela ficol grávida e a mãe não aseitol o 

filho e era uma noite muito escura e ela na rua falando que ia se matar mais quando 

ela ia pular de um pemasco um jovem garoto dise garota não pule mas ela foi e 

respondel ele eu estol sozinha e a minha mãe me abandonol e o garoto morava colado 

da casa da mãe e estava avendo um boato que um estrupador estava na sidade logo 

desesperada a mãe fala filha filha filha e a filha respondel oi mãe * a mãe logo o 

estrupador * e quando ele ia agara a menina a o garoto que falol para ela não pular 

deu uma * na cabeça e o cara desmaiou e agarota vivel filis para sempre com o seu 

namorado! 

 

Redação 3 (Palmeira) 

 

Olá nossa quanto tempo. hoje estou aqui para te contar uma história que criei... 

“Um dia estranho” 

 Acordei assustada pois não tive um bom sonho. Sonhei que estava sozinha no 

mundo. Mais vamos continuar, fui tomar café da manhã como de costume. Preparei um 

pão e meu café. Enfim fui levar meu cachorro para passear parece que ele também não 

dormiu bem. Ele estava muito agitado, estava doido para sair de casa. Levei ele para o 

parque Nacional para caminhar juntos. Derrepente ele estava preguiçoso, quieto e 

triste. Tentei animalo mais não adiantou [...] 

Bem amiga estou com saldades suas venha me visitar. Estou esperando você. Traz o 

Mayke o seu cachorro você sabe que adoro ele. Beijos vamos acabar de ver a peça do 

Felipe Neto “Minha vida não faz sentido”. E a nossa série diaria de um vampiro.  

 

Redação 4 (Rosa de Pedras) 

 

“Para Vinicios”  

Vinicios você e a pessoa mais especial para mim demais feliz mais gentil eu fejo uma 

luz em você meu mundo e teu meu aniversario esta chegando e em junho dia 15 esse dia 

fai ser muito especial para mim e eu quero que você fica com migo ate o dia acabar.  

Meu pensamento e so em você. 

Você é uma pessoa gentil, legal, lindo, é especial. 
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E assim que eu fecho em você pro resto da minha vida você é legal é vai continuar 

cendo legal obrigado por tudo te amo.  

Muitos beijos abraços. 

 

Redação 5 (Lírio da Paz) 

 

Querido Alecrim, vc é meu melhor amigo a um ano e mesmo eu sendo menino eu gosto 

de vc e tenho medo de perde sua amizade pra mim vc me ajuda nos momentos mais 

difíceis kkkk vc as vezes vc e meio retardado e as vezes vc e sério mas tem vezes que vc 

é estranho mais vc é legal e as vezes vc é muito mas muito chato como foi agora eu rir 

muito agora e foi muito engraçado. 

 

Redação 6 (Agapanto) 

 

 Querido Crisântemo 

 

 Cris tu é demais, que pena que tu foi de vouta para belém. Eu te conheci pouco 

mais oque eu te conheci tu e demais joga muito vídeo game e é um bom golero. E tu e 

parsa mais foi imbora mas você ta guardado no meu coração. E marcava para eu ir na 

tua casa mais não deu mas tu e melho do que no futebol. 

 

Redação 7 (Cacto) 

 

 Eu queria que você estivesse aqui para ler esta carta pena que nada na vida 

dura para sempre infelizmente você teve que ir embora e eu pensando que eu ia ficar o 

resto do ano com você, você foi aquela pessoa que sempre que alguém parava de falar 

comigo e eu ficava  

 triste você falava para eu levantar a cabeça e não olhar para tras você foi meu 

melhor amigo eu lembro quando agente jogou junto vai! vai! vai que tua *! tu agarro 

 Muito muleke queria que agente jogase no mesmo time de novo mas pena que 

agente nunca mais vai se ver mas a esperança e a ultima que morre. 
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Redação 8 (Caládio) 

 

 Eu sinto muinta falta de vocês Filodendro e Cascata vocês foi muito legal ficar 

cinco anos no colégio com vocês as nossas conversas que agente fasia bricadeira 

olhavam * ceu dever caio fazia muitas coisas e quando agente tacou pedra no 

formigueiro e a formiga subil no Filo e cascata foitirar e pegou e quando cascata feis 

coco na ropa e quando a coruja entrou no banhero eu tive que tira ela, ela me 

arranhou em eu fui chorando e Filo foi tira e ela saiu e no outrodia no quinto ano que 

ajente foi joga bola ae agente viu um carcassa de coelho. foi muito bom valeu. 

 

Redação 9 (Copo de Leite) 

 

 Eu e meu amigo Crisântemo fazíamos tantas coisas, tipo jogar jogos, fazer os 

deveres em dupla etc. Teve um dia que eu e ele jogamos videogame e eu só ganhava 

dele. Mas também teve outro dia que ele só ganhava de mim.  

 Era bem engraçado. Também teve um dia que a gente foi fazer um dever de 

Ciências em dupla e a gente foi ver os livros na biblioteca e quando a gente acabou de 

fazer os deveres de Ciências, também estudamos outras matérias.  

 A gente adorava ler os livros do gênero Fantasia. Nós ficávamos horas e horas 

lendo muitos livros. E também o nosso amigo Cacto as vezes lia alguns livros com a 

gente.  

 PS: Um dia irei te visitar em Belém.   

 

Redação 10 (Bonsai) 

 

 Meu amigo Crisântemo. 

Tem um dia que você se mudou, ou melhor, voltou para sua cidade natal e eu e todos da 

sala já sentimos sua falta sempre lembrarei de suas piadas seu carisma como você era, 

você é um amigão que nunca vou esquecer de você algum dia irei vizitar você em belém  

enquanto não vizito vou manter contato com você pelo celular só matando a saudade de 

te ver pelas suas fotos do Whatssap quando eu for aí nós vamos bagunçar com belém 

inteira, você é muito meu amigo vou sentir muita saudades de você. Eu amo e sempre 

lembrarei de você do seu jeito piadas carisma e tudo como você era. Até uns anos daqui 

a pouco. 
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 Ass: Bonsai 

 

Redação 11 (Singônio) 

 

Querido Agapanto estou te convidando para meu aniversario daiqui * meses e vai ter 

bolo, pula-pula, tiro au alvo, montanha rusa, roda gigante, pisina, *, amburgue, batata 

frita, milqui-cheique, sorvete, mequidonati, pitisaria, lanchonete, brigas, brincadeiras, 

animais, como, sapo, tigre, elefante, hipopotamu, *, *, porco, vaca, cabrita, cabra, 

bode e fantacias como de tigre, burro, planta, pássaro, pomba, *, tartarugas, ninja, 

cavalo, ponte, girafa, torta, bolo, amburgue, batata, frita, carrapato, piolho, porta anjo, 

fruta, maça, banana, pizza, e mamão.  

 

 Redação 12 (Orquídea) 

 

Querida Azaleia, vc é mt legal, mt chata, mt nojentinha, mas mesmo vc sendo assim eu 

te amo, mano eu nunca pensei que a nossa              ia fluir tanto como fluiu, veey obgd 

por vc ser essa pessoa que vc é amg sempre me deu conselho sempre me apoio em tudo, 

mano ano passado eu vacilei mt comecei a anda com Palmeira e vc sempre me avisava 

que eu ia me fera mas eu nunca te escutei, sempre falava que eu não ia não, mais eu me 

ferei, velho vc sempre teve do meu lado, quando eu fui procura vc vc estava la mano vc 

nunca me deixou sempre me ajudou obgda por tudo. 

TE AMO MT SUA VACA 

 

Redação 13 (Azaleia) 

 

                                              Orquídea! 

 

Você é uma super amiga meio maluca mais continuo te amando, e demorei a perceber o 

quanto a sua amizade (!!) e demorei para perceber o quanto a sua amizade é 

fundamental na minha vida é você que eu posso contar para o resto da vida minha 

BEST você é minha melhor amiga maluca chata mais é desse jeito que goto de você, 

palavras são poucas para descrever o quanto te amo. Precisaria de muitas folhas para 
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botar suas qualidades, claro ninguém é perfeito mais você é a amiga que eu sonhei 

para o resto da minha vida. TE AMO SUA MALUCA. 

 

Redação 14 (Flor do Paraíso) 

 

De: Flor do Paraíso 

 Querida amiga... Eu queria te contar uma história. Você sempre me fes felis 

você me fes felisidade. Sempre lembro de você porque sempre que eu mas presizava 

você está com migo, e se você quizer de alguma coisa pode contar com migo agora eu 

vô de contar da minha vida.  

 Minha vida... Des que você foi embora eu fiquei munto triste porque você foi 

embora mas ao mesmo tempo fico feliz porque você pode está longe mas eu considero 

que você está por perto no meu coração se você me esqueser eu não vó. Que cada dia 

seja uma benção, que cada erro sirva de alegria, que cada lágrima valha a pena, que 

dê tristeza, porque a vida não é feita só de alegria, mas que, sobretudo, cada sorriso 

seja por coisas boas que constroem o castelo das nossas vidas fico triste de ver vocês 

irem embora. 

Ass: Sua amiguinha Flor 

 

Redação 15 (Jade) 

 

Querido irmão Antúrio, eu gosto muito de você não te conheço daria tudo pra eu te 

conhecer você não me esperou infelimente você moreu gotaria de te conhecer, mas já é 

tarde de mas muitos falam que você moreu e eu tenho fé que você não moreu daria tudo 

pra te conhece era que você moreu fico em dúvida porque uns falam que você moreu e 

outros falam que você ainda é vivo dou minha vida por você mais agora é tarde de mais 

tenho fé qué vc não moreu els falam que você é bonito lindo perfeito e um * te levo 

comigo cara penço em você todas noite dia manha tarde meu pai cente muita falta de 

você quado nos fala de você meu pai chora ele cente muita falta de você minhas irmans 

principalmente a Dália * tenho sua foto colada no meu caderno queria passar pelo 

menos um dia para ve como você é sinto dúvida eu acho que você é muito simpático 

meus pais falam isso né thau beijo * 

 

Redação 16 (Calateia) 
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Calateia: Querida mamãe, amo você demais, você é a pessoa mais importante da minha 

vida, eu te amo muito, você e maravilhosa linda amoroza criativa mãe eu não sei oque 

eu fazia sem você, amo de mais você e uma otima mãe as vezes eu cometo erros, mais 

sempre vó te ama você e a minha família são muito importante vocês são eselentes 

minhas tias meus avós eu te amo eu sei que so chata as vezes mais eu tenho meu lado 

bom der se boa educada maravilhoza calente mais sou estudioza educada mais sou 

ecelente mais tambem sou priquisoza. te amo muito Beijos mãe e família tchau amo 

muito vocês 

PS sei que vocês estão um pouco longe mais eu te amo tia família 

 

Redação 17 (Samambaia) 

 

 Querida MaMãe, 

Queria que você fosse nóis visitar na casa do meu pai, queria morar em sua casa mais 

sua casa é muito longe da escola; condo estou precisando de conselhos você é a melhor 

opição queria muito ter você aqui, na escola está tudo bem os professores são ótimos 

aqui fiz vários amigos que sempre vam me ajudar (sempre), meu pai meus irmãos estão 

bem eu sinto sua falta mais dar para levar a vida. 

Na escola agente jega muito tarde umas 17:30 porque eu sou do ficher todo mundo do 

ficher causa do ônibus os outros que são do Bairro sai 17:50 mais o ônibus deles 

passão toda hora mais o nosso não porisso que nós saimos sedo, tem dias que o ônibus 

passa sedo também tem dias que saimos 16:30 porisso que dar para pegar o de 16:50 

quase cinco horas bom acho que estar na hora da despedida eu odeios nessa hora bom 

mais mesmo morando com o meu pais eu sempre vou ter amar com todas as minhas 

forças da sua filha de te ama muito... 

Samambaia 

 

Redação 18 (Pleomele) 

 

oi pai e mãe vocês e os meus amigos e vocês e os meu amigos do coração e vocês e 

tãodem e os meu pais e meisinou a respeita as pessouas e tãodem você sepremi no meu 

coração e você coidor de mi e você sous os pai melores do muindo e fais as coiza do 
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muindo e mi esinou a se uma menina obidenite e sempemi falo que Eu fossi obidenite 

iria se o mairo ochulio da vida de vocês e tãodem vocês serpemi 

 

Redação 19 (Lobélia) 

 

 Para uma pessoa especial 

 Cheflera! 

 

 Cheflera, você é muito especial pra mim você é uma menina que eu amo muito 

você é a pessoa que eu amo nessa vida, você é uma menina que (você) conquistou 

minha amizade robo meu coração e eu não pecebi fui percebe agora porque eu não vi 

mais ele, ele estava fraco e você fez ele ficar forte denovo e ele está muito contente 

porque encontro uma nova amizade. 

    Beijos 

Te amo, te amo, te amo, só isso que posso dise o resto você já sabe que só louca por 

você. 

 

31 é um mês 

12 é um ano 

16 é o que tenho 

21 é que te amo 

 

 PS: Ah, esqueci, te amei no passa, te amo no presente e se o futuro permite te 

amarei eternamente pro resto da vida.  

 

 

 6.2 Narrativa 

 

 Visitas à sala de leitura 

 Numa de suas primeiras aulas, a professora levou uma das turmas à sala de 

leitura. Antes explicou aos alunos o que seria realizado. Primeiro, ela apresentaria as 

sessões de livros divididas pelas prateleiras, em seguida cada aluno teria liberdade para 

escolher um título. Ao final da aula, pegariam o livro emprestado para usar em sala na 

aula seguinte.  
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 Ao chegarem, porém, viu irem direto aos jogos de tabuleiros e gibis, itens que 

ela mesma nem tinha notado que existiam ali. Com o esforço e a demora já costumeiros, 

fez com que se sentassem em torno da mesa e escutassem o que tinha a dizer. Na hora 

de escolherem os livros, porém, a bagunça tomou conta do pequeno espaço. A 

barulheira tornou-se ensurdecedora. Fez com que todos voltassem para a sala de aula – 

sem livros. Desistiu daquele esquema de aula, sob o protesto da turma, que insistia para 

retornar à sala de leitura.  

 Na semana seguinte, resolveu fazer mais uma tentativa, de modo um pouco 

diferente. Perguntou se a bibliotecária poderia receber alguns alunos, enquanto ficava 

com os outros em sala de aula. Ficou combinado, entre bibliotecária e professora, que os 

alunos iriam, de três em três, escolher livros para leitura. Não poderiam pegar gibis e 

deveriam fazer a escolha em cerca de dez minutos.  

 Quando o primeiro trio voltou para a sala de aula, porém, cada menino tinha um 

gibi nas mãos. Em seguida, Jade sentou-se com o volume buscado para si; assustou-se, 

pois não conseguia ler e não entendia o porquê: simplesmente, era um romance em 

inglês – e para adultos! Na sequência, Rosa de Pedras chegou com Mulheres de trinta... 

Sim, uma tradução do famoso romance de Honoré de Balzac! 

 

 Falta de comunicação 

 Cada aluno leria uma matéria e a professora distribuía recortes de jornal. Ele fez 

um gesto agressivo, dizendo que não ia pegar. Ela reclamou com a diretora que 

informou que o aluno era analfabeto. Sétimo ano e totalmente analfabeto. Grande, 

garotão aparentando 13 ou 14 anos. Já era sua professora há um mês e não fazia ideia. 

Mais um que não tinha diagnóstico: essa foi a justificativa para não ter sido avisada. 

“Não ter diagnóstico”, significava que o aluno aparentava uma patologia, mas não 

apresentava um laudo de um especialista atestando necessidades especiais.  

 

 Caos 

 Houve uma cena assustadora no sexto ano. Orelha de Coelho, que tinha o 

costume de implicar especialmente com Rosa de Pedras, começou a sacudir a carteira 

onde ela estava sentada, dizendo, repetidamente, “Ela faz sexo com a cadeira, ela faz 

sexo com a cadeira!” A turma explodiu em gargalhadas, Pedras levantou-se, cadeira 

voou, briga, gritaria geral, Pedras e Orelha foram para a diretoria, a professora ainda 

tentou explicar que a culpa era só dele, mas recebeu a notícia de que os dois seriam 
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suspensos. No dia seguinte, continuavam em aula, ela perguntou pela suspensão, 

haviam mudado de ideia.  

  

 Caos 2 

 Era sua quarta semana na escola, e a professora resolveu conversar com os 

alunos do sétimo ano sobre as redações que levava corrigidas. Já notara ser difícil 

comentar todos os textos dirigindo-se a uma turma inteira (que costumava ter entre vinte 

e trinta alunos presentes). Assim, pensou em chamar um a um, indicando como 

poderiam fazer uma segunda versão, revisada. Foi, porém, tão difícil quanto. Precisou 

interromper três vezes a conversa com a primeira aluna chamada. Com a segunda não 

foi diferente. Tanto era necessário chamar a atenção da turma, que resolveu parar com 

as redações e corrigir, coletivamente, um exercício realizado na aula anterior.  

 No segundo tempo, entregou as redações com algumas marcas para corrigirem a 

ortografia com ajuda do dicionário. A maioria acabou muito rapidamente e ela não tinha 

como conferir o trabalho de todos de uma vez. Disse, então, que podiam mexer nos 

celulares enquanto aguardavam. Achou que era uma forma de eles ficarem sentados e 

quietos, mas o que se deu foi o contrário: a sala virou uma verdadeira baderna e a 

diretora chegou a fotografar, do corredor. Por outro lado, até o último momento, tinha 

gente fazendo a tarefa.  

 

 A conversa 

 Dias depois, a diretora e a orientadora pedagógica chamaram-na para conversar. 

Inicialmente, disseram que foram procuradas por mães reclamando de um fato relatado 

pelos filhos: a professora teria trancado os alunos do sétimo ano em sala. Queriam sua 

versão:  

 “Eu não tinha certeza se o sinal para o recreio tinha tocado, então saí da sala para 

verificar com alguém que estivesse no corredor. Mas não havia ninguém e a turma foi, 

em bloco, forçar passagem pela porta. Antes que saíssem, fechei a porta e a segurei com 

um dos pés, enquanto aguardava a confirmação do toque do sinal. Isso deve ter durado 

um ou dois minutos. Lá dentro ficou a maior gritaria. Tudo porque eu tinha sido 

chamada à atenção, dias antes, por ter deixado a outra turma sair para o recreio uns dez 

minutos antes de o sinal tocar. É que eu tinha confundido os horários, já que antes do 

recreio as aulas duram cinquenta minutos e, depois do recreio, quarenta”.  
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 Após os esclarecimentos iniciais, aproveitou para se explicar sobre a permissão 

de uso dos telefones celulares, antes que as duas mulheres viessem com a reclamação. 

Finalmente, passaram a conversar sobre a dificuldade de aprendizagem dos alunos em 

geral. A orientadora afirmou que grande parte dos alunos não entendia o que lia e, 

portanto, o que pensamos ser óbvio, para eles é inatingível. Segundo ela, deve-se 

trabalhar com os alunos de sexto e sétimo anos como se estivessem no terceiro, no 

máximo quarto ano.  

 A professora se surpreendeu com a informação. Tanto já lera e ouvira sobre o 

analfabetismo funcional, ‘n’ pesquisas, mas na hora ‘h’ estava querendo que analfabetos 

lessem... Finalmente, foi combinado que ela deixaria aquela turma de sétimo ano para 

pegar mais uma de sexto. Assim, daqui em diante, a turma de sexto ano iniciada em 

maio será chamada de “sexto A”, enquanto a turma iniciada em junho será chamada de 

“sexto B”. 

 No início de julho, recebeu cópia da avaliação entregue à Secretaria Municipal 

de Educação. No relatório, a diretora elogiava a professora, mas lamentava sua 

dificuldade em manter a disciplina das turmas. Assim, o conceito da profissional era A 

(de ótimo) em “idoneidade moral”, “aptidão moral”, “disciplina”, “probidade de 

conduta”, “assiduidade” e “dedicação ao serviço”. Apenas um dos itens não tinha o 

conceito máximo: “eficiência”. Nesse, o conceito caía para C (de regular), com a 

seguinte justificativa: “Apesar da disponibilidade e boa vontade que a profissional 

apresenta, ainda tem dificuldades no domínio da turma. ”. 

 

 Falta de orientação 

 A professora recebeu a documentação sobre Onze Horas, aluno diagnosticado 

como deficiente intelectual: “Blefaro fimose eptose palpebral e quadro de alteração 

genética, distúrbio de comportamento severo e retardo do desenvolvimento mental”. 

Recebendo ordens de adaptar as aulas para ele, perguntou à orientadora o que devia 

fazer, e esta ficou de verificar “o nível dele”, pois não lembrava de cabeça. Como os 

horários de ambas na escola pouco coincidiam, o tempo foi passando... Já era o último 

dia de trabalho da professora, quando finalmente a orientadora voltou ao assunto, 

pedindo que ela descobrisse “o nível” do aluno para ir buscar o material apropriado. 

Naqueles quase quatro meses, a professora pedira que o aluno fizesse alguns desenhos e 

depois contasse a história do que tinha desenhado, levou livros de imagens para que ele 
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lesse e outros com letras-bastão e texto curto, como O menino maluquinho, de Ziraldo, 

que Onze Horas adorou.   

 

 Programa 

 A orientação que o Setor de Orientação Pedagógica (Sope) passou foi o 

programa de Língua Portuguesa, do sexto ao nono ano. Por conta disso, a professora 

começou acreditando numa divisão de conteúdos que era, na verdade, fictícia. Assim, 

um dia ia dizendo que o verbo estava na “tal” pessoa do singular, quando a aluna do 

sétimo ano gritou: “Você está louca, professora, isso não existe!” E na prova alguns 

alunos afirmando que a pessoa do verbo era o personagem que executava a ação. Além 

do tal programa, estava baseando suas aulas nos registros no diário de classe da turma, 

que indicava que já tinham estudado essa parte. 

 

 Sopros de esperança  

 A turma já tinha disparado para o recreio e Cacto demorou-se arrumando o 

material na mochila. Então comentou com a professora: “A prova da sra. tem sempre 

uma pergunta sobre a gente, né? Eu nunca sei o que responder (pausa). Mas aí eu fico 

pensando e começo a escrever.”  

 Quando voltou das férias do meio do ano, algumas meninas a receberam muito 

bem na turma A. Ervilha Borboleta disse: “A gente já estava com saudade da sra.” 

Então, sentia que a maioria tinha potencial para se engajar na disciplina. Talvez setenta 

por cento deles. Por isso levou alguns exemplares de livros de sua autoria, ainda no 

primeiro semestre. Falou de cada um rapidamente e deixou que lessem como quisessem, 

durante dois tempos de aula. Observou-os. 

 Alguns, simplesmente se mantiveram em leitura silenciosa, às vezes trocando o 

livro com o colega ao lado. Outros foram sentar no chão, encostados na parede e lendo 

em dupla ou em trio. Notando uma empolgação ao fundo da sala, foi conferir o que o 

grupinho animado lia. Uma cena em que um casal de adolescentes se beija e discute se 

irão adiante. Depois, alguém descobriu, no mesmo livro, o capítulo “A primeira vez”. 

Pronto. Todo mundo só queria ler isso. De repente, parte da turma se agitou demais, 

começaram a usar os livros para bater uns nos outros, e a professora encerrou o tempo 

de leitura. Quem ainda queria ler reclamou, mas ela avisou que deixaria um exemplar de 

cada na sala de leitura. Em seguida, Ervilha Borboleta retirou um deles para ler em casa. 
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 No sexto B, notou que Violeta Africana estava muito, muito triste; alguém disse 

que ela tinha perdido um primo. Então, no início do recreio, a professora conversou com 

a aluna. O menino tinha sido atropelado enquanto andava de bicicleta. Violeta parecia 

que ia explodir prendendo o choro. Depois desse dia, a menina não podia cruzar com a 

professora que abria um sorriso que a iluminava toda. Em 10 de agosto a professora 

faltou e, no dia seguinte, ouviu da aluna um enfático “Graças a Deus” por estar lá. 

“Professora, eu te amo!”, disse a menina, num outro dia. 

 No sexto B, Costela de Adão tinha que sair mais cedo e perdia uma aula por 

semana. Uma funcionária veio perguntar se podia liberá-lo, caso contrário ele perderia o 

único ônibus que o levava até perto de casa. A professora permitiu, mas passou, como 

dever de casa, uma adaptação do trabalho que seria realizado em sala. Fora o fato de 

precisar sair mais cedo, era de forma geral desatento. No dia seguinte, não levou nada e 

ela pedi que ficasse após o sinal para o recreio. Perguntou como poderia deixá-lo sair 

mais cedo novamente, se não cumpria o combinado; perguntou o que ele sugeria que eu 

fizesse, que solução ele apresentava. Adão permaneceu mudo. Após minutos de 

silêncio, foi liberado para o recreio. Na volta, era outro aluno. Passou a participar com 

seriedade e interesse. 

 

 Alunos especiais 

 Calateia, ninguém sabia o que tinha, mas era no mínimo algum problema motor 

que a tornava mais lenta e a impedia de articular as palavras. Ficava dando voltas em 

torno da professora, que muitas vezes estava escrevendo no quadro e tinha que parar 

para ouvi-la, mas não conseguia entender nada do que a aluna tentava dizer... Quando 

finalmente entendia, era sobre algo já combinado, como uma segunda chamada, ou uma 

pergunta sobre questões da escola, como a data de entrega do boletim. Na hora da 

prova, Calateia não respondia nada, absolutamente nada.  

 Na mesma turma (sexto A), havia um menino que parecia um milagre, o Copo 

de Leite. Ele amava ler e lia muito. Simples assim. Mas também não estava nem aí para 

as aulas, simplesmente cumpria as tarefas e permanecia quieto.  

 

 Um estranho diálogo 

 Duas professoras sentaram-se para bater papo entre si na sala dos professores. O 

assunto: falar mal de uma jovem professora que lecionava lá em outro turno. Segundo 

as duas, “a menina” não tinha controle de turma e não sabia o que fazer com a aluna que 
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tinha síndrome de Down. Acrescentavam, enfaticamente, que a professora tinha 

mestrado. Conclusão: “Esse pessoal de mestrado não sabe dar aula, são preparados para 

outra coisa; para dar aula, tem que ser da ralé que nem a gente.”  

  

 Machado de Assis no sexto ano 

 Era o último dia antes das férias de julho, e só havia dez alunos presentes na 

turma B. A professora copiou um trecho de Dom Casmurro no quadro, narrando o 

primeiro beijo entre Bentinho e Capitu, e pôs como título O PRIMEIRO BEIJO. Depois 

que copiaram, contou a parte inicial da história do casal e leu o trecho, sublinhando as 

palavras desconhecidas sem explicar. Uma menina gostou tanto que perguntou se havia 

o livro na biblioteca. Em seguida, foi explicado, no quadro, como buscar a primeira 

palavra no dicionário. Pegara dez dicionários emprestados e os alunos procuraram. 

Quem achava primeiro ia explicando o significado de cada palavra. 

  

 Caos 3 

 No início do segundo semestre, o sexto B saiu dos trilhos. Como sempre, parte 

da turma, mas a parte que se sobressai. Simplesmente, os gentis cavalheiros passaram a 

jogar bolinhas de papel com cuspe nas meninas que estavam participando das aulas. A 

professora não viu nenhuma bolinha voar, mas muitas, muitas mesmo, no chão. A velha 

técnica de aproveitar o momento em que o professor se vira para o quadro. Pode-se 

imaginar o nojo das meninas e a gritaria na sala.  

 

 Desistência 

 As coisas pareciam não poder piorar, quando pioravam mais ainda. Chegara a 

hora de desistir. A escola não tinha um projeto pedagógico, a diretora não fazia outra 

coisa pela disciplina do que entrar na sala para brigar, e quando um aluno era tirado de 

sala, voltava dez minutos depois fazendo as mesmas coisas pelas quais saíra. A 

suspensão, considerada a punição mais grave, também não adiantava nada. Na verdade, 

o que parecia funcionar mesmo nessa escola era o tal domínio de turma – que continha a 

falação e não se preocupava em educar. 

 No dia em que permitira o uso de celulares, e se arrependera tremendamente, a 

professora notou que, apesar do caos, alguns alunos seguiam cumprindo a tarefa 

concentrados. Ela também ficou achando que a bagunça poderia ser a mesma sem o uso 

do celular naquele dia. O problema deles não era o celular, evidentemente. Podia até ser 
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a solução. Algumas vezes, por exemplo, permitiu que duas alunas do sexto B lessem 

livros pelo aparelho, já que costumavam ler através de um aplicativo e o tempo da aula 

estava mesmo sendo destinado à leitura de livros escolhidos. A diretora, vendo, não 

entendeu, nem quis entender. Reclamou e não acreditou que as meninas estivessem 

lendo livros. Mas estavam. 

 

 O último dia 

 A aluna do sexto B quando a professora levaria um livro de sua autoria para 

mostrar.  Já tinha perguntado várias vezes. O livro estava esgotado e a professora tentara 

encontrar um exemplar para deixar na sala de leitura, mas o prazo estava esgotado.  

 Nesse dia, no sexto A, Flor do Paraíso entregou uma linda redação; Rosa de 

Pedras, um bilhete elogiando as aulas e pedindo desculpas pelo comportamento anterior.  

 No recreio, a diretora, a orientadora e outras funcionárias se abraçavam, 

comemoravam a expulsão de uma aluna da “aceleração” que não aguentavam mais. 

Aceleração é como chamavam as turmas que fazem dois anos em um.  

 Foi o primeiro recreio de dez minutos. Ajustes no horário exigidos pela 

Secretaria. Alunos agitados. Fila para lanchar. Fila para beber água. E no primeiro 

tempo após o recreio era proibido sair para beber água ou ir ao banheiro. 

 Terminando as aulas do dia, foi arrumar suas coisas na sala dos professores, 

antes de ir definitivamente embora. Tinha deixado muito material lá, principalmente 

uma bolsa com livros selecionados de sua estante no Rio. Livros que amava e que vinha 

tentando que os alunos lessem. Saiu da escola carregando um peso real e outro 

metafórico. Seu esforço teria sido em vão? 

 

6.3 Reflexões  

 

 Na avaliação destinada à Secretaria Municipal de Educação, a direção da escola 

afirmara que a professora não tinha “domínio da turma”. A expressão era ouvida 

frequentemente na sala dos professores. Alguns profissionais costumavam vangloriar-se 

dessa habilidade, afirmando que não podiam, jamais, deixar o aluno “vencer”. “Quem 

perde uma vez, perde sempre”, diziam.  

 Assim, a professora observava seus colegas mais preocupados com a disciplina 

das turmas do que com o aprendizado. Na verdade, ela vinha constatando que o 

aprendizado era pouco. Provas e trabalhos eram feitos mais como uma burocracia, um 



34 
 

preenchimento de documentação. A recuperação era apenas um nome para uma prova 

ainda mais fácil do que a anterior. Os bons alunos – que tinham um desempenho melhor 

do que a média – traziam um saber (do mundo, de casa) e aperfeiçoavam-se por si 

mesmos. A maioria, contudo, passava de ano pelo simples fato de estar matriculada. 

 Essa situação desalentava a professora, que tinha ali sua primeira experiência 

como docente de Língua Portuguesa. Ela já lecionara em um curso superior e em um 

curso técnico, na área de Comunicação Social. Tinha bastante experiência em cursos 

livres de escrita criativa para adultos. E chegara à escola entusiasmada para iniciar a 

nova profissão. A violência com que foi recebida pelos jovens alunos a surpreendeu, 

mas pensou que seria apenas no início. Com o passar das semanas, a violência só 

aumentava, fazendo com que o entusiasmo inicial se dissipasse rapidamente.  

 Ao aproximar o conceito freudiano de mal-estar da atividade escolar de hoje, 

Almeida (2013) justifica o sentimento de impotência que atinge o professor, diante da 

pressão que sofre por parte dos alunos: 

A perda da potência simbólica do Nome-do-Pai marca a precariedade 

subjetiva contemporânea. O excesso pulsional não é mais contido e 

seu efeito são os atos violentos que, assim como em outros lugares do 

tecido social, se exteriorizam no espaço escolar. Esta realidade cada 

vez mais leva os professores a sentirem-se despreparados e 

desamparados. Ao serem atingidos pela violência, os professores 

acabam sofrendo com a impotência e o adoecimento. (ALMEIDA, 

2013, p. 9). 

 

 Mas o que essa pressão por parte dos alunos contém? O que essa violência usada 

para receber a professora quer dizer?  

 Em pesquisa de campo numa escola pública na cidade de São Paulo, Santos 

(2014) volta-se para o que chama de “falação em sala de aula”. Para ela,  

[...] a investigação de problemas discursivos em sala de aula pode 

contribuir para a construção de conhecimentos, das vozes, e do 

dialogismo, ao enfocar problemas de conflitos comunicativos e 

interpretá-los para um fluxo discursivo mais livre e para a 

compreensão da vida social. (SANTOS, 2014, p. 15). 

 

 O conceito de falação vem nomear algo que incomoda no espaço escolar 

brasileiro de modo geral e inova ao supor uma expressão autêntica através dessa atitude 

incômoda. De fato, ao não silenciar sob tantas ordens de silêncio, o aluno se diz não 

contemplado pelo sistema de ensino onde insiste em não se inserir. Diante disso, o que 

o professor de Língua Portuguesa pode fazer? Talvez seja essa a pergunta que motiva o 

presente trabalho.  
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 Para tentar uma resposta, pode-se começar buscando o significado das redações 

transcritas. Que retorno seria possível dar aos alunos a partir delas? De que modo eles 

poderiam evoluir na expressão até sua próxima produção? Como corrigir um texto sem 

intimidar o autor? Afirmou-se que o aluno se expressa autenticamente pela chamada 

falação; ele também o faz pela redação?  

 A redação 1, de Orelha de Lebre, tinha apenas duas linhas pela metade. Seu 

autor era muito agitado, não parava para fazer as tarefas. Sentava-se à frente, porque os 

lugares eram marcados, mas se virava continuamente para os lados e para trás, 

comunicando-se mesmo com os colegas sentados na última fileira. Com Orelha de 

Elefante e Orelha de Coelho, formava o trio dos mais indisciplinados. (Aliás, os nomes 

dessas plantas foram escolhidos para esse trio porque eles tinham o primeiro nome em 

comum.)  

 Quase ao fim do tempo destinado àquela produção textual, Lebre não havia 

escrito nada. Após a professora insistir muito, sentou nos cinco minutos finais. Foi 

possível perceber seu esforço para escrever nesse tempo curto. Ficou claro, seja pelo 

desconforto evidente, seja pelo resultado do texto, que faltava intimidade com o 

exercício da escrita.  

 Quando Passarelli (2012) propõe que o professor assuma o papel de incentivador 

e organizador da produção escrita, priorizando a realização de algumas etapas, até que o 

aluno chegue ao produto final ou redação, ela está justamente querendo evitar esse 

esforço inócuo pelo preenchimento da página em branco. A autora pensa que o ponto de 

partida pode ser a autoconfiança:  

Mostrar ao aluno que ele é um falante competente, que é legítima sua 

forma de expressão, e que nas aulas de português será desenvolvida a 

competência comunicativa, entendida como a capacidade de os 

usuários – falante, escritor/ouvinte, leitor – empregarem a língua 

adequadamente nas diversas situações de comunicação. 

(PASSARELLI, 2012, p. 83).  

 

 Se Lebre tinha dificuldade na expressão escrita, era evidente sua insistência em 

expressar-se pela falação. Seria possível diminuir a distância entre uma e outra? O 

mesmo ocorria a seu amigo Orelha de Coelho (redação 2), que pareceu não ter prestado 

atenção à proposta, pois escreveu uma história e não uma carta. Líder na bagunça, 

Coelho parecia um pouco mais velho que a média da turma e sentava-se próximo a 

Lebre e Elefante, com quem interagia intensamente.  
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 Importante observar que era improdutivo separar esses três alunos. Por um lado, 

já estavam separados, pois sentavam-se perto, mas não imediatamente próximos. Por 

outro, quando eram afastados, continuavam a comunicação por meio de gestos, bolinhas 

de papel, ou mesmo levantando-se.  

 Notam-se, no texto de Coelho, erros ortográficos e ausência de pontuação. A 

história é cheia de peripécias narradas confusamente, que podem ser resumidas assim: 

uma linda garota engravida do namorado, a mãe não aceita, ela quase se mata, mas é 

impedida por um segundo rapaz que a salva, ainda, de um iminente estupro. O conteúdo 

da redação de Orelha de Coelho é, portanto, rico, apesar de não obedecer à proposta da 

carta a uma pessoa de quem gostasse muito. A recusa em obedecer também está 

presente no texto de Palmeira (redação 3).  

 Já Rosa de Pedras escreveu, aparentemente, para o menino de quem gostava 

(redação 4). As falhas ortográficas e a falta de pontuação também são importantes no 

texto, como aliás em quase todos. Na redação 5, Lírio da Paz escreveu “vc” no lugar de 

“você” e “kkkk”, após pedir a permissão da professora. Esta aproveitou para explicar à 

turma que podiam escrever naturalmente como fariam a um amigo ou numa postagem 

em rede social. 

 Na redação 6, Agapanto fala em futebol, levando seus gostos para o exercício 

escolar. Ele jogava em um time de meninos da cidade e sempre falava no esporte. Essa 

ideia poderia servir como indicativo de novas propostas para construção de textos. 

Mostrar a Orelha de Lebre, por exemplo, que seu colega falou de futebol, já pode dar 

uma ideia para que da próxima vez ele passe da segunda linha da folha de redação. 

Passarelli (2012, p. 274) afirma que buscou expandir “[...] o repertório dos estudantes, 

conjeturando a possibilidade de propiciar a aquisição de um novo repertório, sem perder 

de vista a fruição das informações de que eles já dispunham.”  

 Na mesma linha, pode-se valorizar a emoção presente em alguns textos, como 

na redação 7, de Cacto. Esse aspecto mostrou à professora ser acertada a opção de trazer 

à tona a história pessoal do aluno, através da escrita. (Palmeira: “Sonhei que estava 

sozinha no mundo”.) Para chegar a esse resultado, porém, era necessário estender a 

atividade por dois tempos de quarenta ou cinquenta minutos, sendo impossível manter a 

turma em silêncio senão no momento do ultimato “Faltam cinco minutos para o toque 

do sinal”. 

 Já Copo de Leite, autor da redação 9, era considerado por toda a turma como 

um gênio. Lia muitos livros e escrevia corretamente. Acompanhá-lo era também um 
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desafio, pois o aluno tinha o hábito de trabalhar sozinho e manter-se blindado ao 

contato. Obedeceu ao gênero carta somente na última linha, mas mostrou escrever de 

forma mais clara e correta do que a maioria.  

 Na redação 12, Orquídea chamou a amiga de “vaca”. Não tivesse havido uma 

discussão acerca de palavrões durante a escrita, provavelmente não teria escrito isso. 

Porém, no momento em que Cacto perguntou se podia escrever “vc” em vez de “você”,  

a professora avisou que eles podiam ficar à vontade. Perguntaram então se palavrão 

também podia. Claro que não. Então vários passaram a dizer que escreveriam palavrões 

e foram avisados de que, no caso, ficariam com zero. Na hora, Cacto falou para o colega 

ao lado “põe fdp que ela não vai saber o que é”. Finalmente, apenas Orquídea entregou 

um texto com um palavrão e lamentou pelo resto das aulas, principalmente quando a 

professora levou um texto de literatura juvenil que continha palavrões.  

 Já Azaleia, autora da redação 13, era uma aluna surpreendente. Bagunceira, com 

um tom de voz alto que parecia não controlar, mesmo quando falava com alguém ao 

lado, fazia-se ouvir de longe. Certos dias, chegava comportadíssima, pedia para sentar 

na primeira fileira (seu lugar marcado era atrás), copiava tudo e pedia o silêncio da 

turma. Quando escrevia, mostrava fluência e poucas falhas ortográficas. Pediu muitas 

vezes que a professora levasse seu único livro publicado para adultos, pois a tinha visto 

em entrevista sobre ele num vídeo na internet. Leu algumas partes, em sala, e disse que 

gostou. Comentou a obra por vontade própria, reproduzindo o que a autora dizia na 

entrevista como se fossem palavras suas.  

 Jade, da redação 15, ficava nervosa por não entender as coisas mais simples – e 

não entendia mesmo. Por exemplo, uma pergunta do livro sobre um texto. Ela ficava tão 

nervosa porque pensava que não ia entender, que nunca entendia. Aliás, daí sua aflição 

ter sido redobrada ao abrir um livro e não conseguir ler – porque era em inglês. Essa 

redação levou a uma conversa breve com a professora sobre a morte do irmão. A dúvida 

a que ela se refere, sobre ele estar vivo ou morto, é porque nunca se viu o corpo. O que 

se conta na comunidade é que Antúrio morreu aos 16 anos, a mando do “movimento”, 

isto é, a mando de traficantes de drogas.  Foi queimado preso dentro de uma pilha de 

pneus. O procedimento é conhecido como micro-ondas. 

 Já Calateia (redação 16) foi apresentada para a professora como uma aluna com 

necessidades especiais, mas sem diagnóstico. Ninguém sabia o que ela tinha, tampouco 

havia uma orientação sobre como proceder com a aluna. Era difícil entender o que dizia, 
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pois falava muito e rápido, sem articular as palavras. Surpreendentemente, porém, seu 

desempenho nas redações estava na média da sua turma. 

 Aliás, o fato de haver um aluno totalmente analfabeto no sétimo ano nunca foi 

explicado. Ele não aparentava nenhum tipo de deficiência e fez parecer que não tinha 

aprendido a ler porque ninguém tinha ensinado. Como muitos chegam à idade adulta 

sem ter andado de bicicleta porque não aconteceu de aprender na infância... Parecia que 

o menino (um rapaz, na aparência), simplesmente não tivera acesso à alfabetização. O 

que ele fazia nas aulas? Bagunça. 

 Pleomele (redação 18) só foi notada pela professora na terceira semana de aula. 

Era muito quietinha e se escondia no meio da sala, apesar de alta. Quando passou a vê-

la, a professora apelidou-a mentalmente de “a menina invisível”. Tentou puxar por ela 

em alguns momentos, fazer com que abrisse a boca, mas em vão. Seu texto mostra uma 

escrita com mais problemas que a média da sua turma, pois sua intenção ao escrever 

precisa ser adivinhada pelo leitor: “tãodem” em vê de também, “sepremi” no lugar de 

sempre... 

 Havia um desnível muito grande entre os alunos e isso dificultava mais ainda o 

seguimento de qualquer aula. A falta de orientação para lidar com alunos com sérias 

dificuldades atrapalhava muito. Ouvindo a conversa sobre a jovem que não sabia o que 

fazer com a aluna que tinha síndrome de Down, a professora se identificou. Como lidar 

com isso, ainda mais em uma sala cheia de alunos agitados? Na mesma conversa se 

falava numa suposta distância entre o saber acadêmico e a atuação na escola básica. 

Com tantos problemas que a educação no Brasil tem enfrentado, claro está que essa 

distância precisa diminuir.  Aliás, este trabalho é um exemplo de contribuição entre os 

espaços. 

 Lobélia foi enrolando até chegar ao final das linhas pedidas (redação 19). Era 

uma das meninas mais bonitas da escola. Dizia-se que a irmã dela, também aluna da 

escola, estava namorando um menino do “movimento”. Um dia, chegou com sua mãe e 

irmão, também aluno da escola, diretamente para a Diretoria. A mãe obrigava a filha a 

devolver o celular que tinha roubado de uma colega de turma, Ervilha Borboleta. O 

irmão terminara envolvido por confirmar a mentira de que o aparelho havia sido 

encontrado perdido, na rua. O telefone era sem dúvida atraente para uma menina dessa 

idade. Cor de rosa e com plano de internet.  

 Outro fato também inesquecível relacionado a essa aluna. A tarefa era escrever 

sobre um sonho, mas como se ele tivesse acontecido. Uma pequena narrativa, para ficar 
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no caderno. A professora avisou que podia ser um texto particular e que, neste caso, ela 

não leria. Mas passou dando visto e os alunos deixavam-na ler os textos, sem nenhuma 

resistência. Alguns queriam ir pra Disney, outros ser artistas famosos, guitarristas de 

banda de rock, jogadores de futebol. O sonho de Lobélia: ir ao cinema com a mãe e 

comprar um balde de pipoca. “Você já foi ao cinema?”, perguntou. “Não”. 

 Ao propor um tema para redação, a professora objetivava, em primeiro lugar, 

saber como escreviam seus novos alunos. Também, claro, pretendia ajudá-los a passar a 

escrever cada vez melhor, expressando-se à vontade através da escrita. Por outro lado, 

era necessário dar as notas que comporiam a média ao final do bimestre.  

 Foi constatado que a maioria não tinha noção de pontuação e cometia os mais 

diversos erros ortográficos – fosse por uma escrita que buscasse aproximação com os 

sons das palavras ou por uma questão mais complexa, que necessitaria de ajuda 

especializada. Ela não queria encher os textos de correções em vermelho, que não 

seriam proveitosas para as turmas. Sabia que a simples correção do texto como 

“higienização” só causaria maior inibição: 

Em lugar da perspectiva puramente burocratizada e instrumental que 

tem prevalecido lamentavelmente no trabalho com a linguagem nas 

aulas de Língua Portuguesa, para ser possível desenvolver 

experiências subjetivas dos alunos, vamos pensar o ensino da 

produção de textos longe da higienização da escrita. (PASSARELLI, 

2012, p. 63-64) 

 

 Tentou, então, que os alunos reescrevessem seus próprios textos, melhorando-os 

a partir de suas indicações, porém não se fez entender. Eles copiaram quase tudo o que 

já tinham escrito, do mesmo jeito. Imaginando que tivessem boa capacidade de contar 

histórias e apenas travassem na escrita, buscou praticar relatos orais. A ideia não foi 

adiante, contudo, porque todos gritaram ao mesmo tempo.  

 Sem dúvida, o fato de a escola não se preocupar com a sequência de conteúdos 

ano a ano, era vantajoso no sentido de a professora ter liberdade para trabalhar os 

conteúdos que quisesse. Nesse caminho, deixou de lado o foco no aprendizado da 

escrita para buscar um enriquecimento do repertório cultural. Mostrou pequenos textos 

literários, jornalísticos, peças publicitárias, histórias de gibis, isto é, diversos gêneros 

textuais, na intenção de que eles pudessem entender a diferença entre um e outro 

discurso. Para Yunes (2016, p. 39),   

Comparar é um aprendizado fecundo para ampliar a grande angular do 

círculo de cujo centro vemos o mundo, escapando da condição de ver 

com antolhos, numa só direção. Isso alarga nosso próprio mundo, 

porque aumentam os recursos de linguagem com que podemos 
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anunciá-lo (como havia indicado o filósofo austríaco Wittgenstein, 

dizendo que o tamanho do mundo corresponde ao tamanho da nossa 

linguagem), e nos dá a ver alternativas de pontos de vista antes 

impensáveis.  

 

 

 O tempo todo, a professora buscava incentivar a leitura, exibindo o objeto livro e 

buscando chamar a atenção por fatores que pudessem despertar afinidade. Assim, por 

exemplo, dois capítulos do livro Confissões de adolescente, de Maria Mariana, foram 

lidos em voz alta. Trata-se da adaptação de um diário escrito por uma adolescente na 

virada dos anos 1980 para 1990, e que até hoje faz sucesso através, não somente da 

publicação, mas de peças encenadas em todo o país. O texto de orelha do livro, o texto 

de contracapa, as fotografias de encenações publicadas em algumas páginas... os mais 

diferentes aspectos de um livro eram explorados durante as aulas.  

 Lacan afirmou que a condição do surgimento da psicanálise se vincula ao mal-

estar do humano existencialmente desprotegido e desamparado por um pai que não mais 

exerce efetivamente a sua função (BIRMAN, 2002 apud ALMEIDA, 2012, p. 6). O 

mal-estar não é portanto, privilégio dos nossos dias, mas é nos nossos dias que ele toma 

o espaço escolar de forma contundente.  

 A escola encontra-se esvaziada dos valores modernos que originaram seu modo 

de atuar. Essa é provavelmente a razão de o mal-estar ter chegado a tal ponto, 

espalhando-se das salas de aula para os corredores e todo o ambiente – por meio da 

falação. Diante disso, repete-se: o que o professor de Língua Portuguesa pode fazer? 

Mais ainda: como o professor responsável pelo ensino da leitura e da escrita pode 

interferir positivamente nesse campo minado? 

 Falta comentar a atitude da profissional responsável pela sala de leitura. Alheia à 

importância da leitura, estava ali por estar. Ela literalmente tricotava por horas a fio, e 

ainda tinha suas peças elogiadas pela diretora. Quando não estava com as agulhas, 

estava assistindo algo no tablet. A professora foi diversas vezes até a sala de leitura e 

jamais viu essa profissional lidar com livros. O máximo que ela fazia era anotar quando 

um aluno pegava emprestado um exemplar, se bem que não havia nenhum tipo de 

controle na devolução.  

 De início, a própria diretora afirmou à professora que os livros que costumava 

comprar com a verba anual destinada a esse fim acabavam sumindo porque os alunos 

tinham por hábito não devolvê-los. Enfim, como acontece em muitas escolas brasileiras, 

a pessoa que fica na sala de leitura ou biblioteca não é uma profissional do ramo da 
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leitura. Bem ao contrário, é uma professora ou um professor que precisou abandonar a 

sala de aula por motivo de saúde e foi deslocado para essa função. 

 Não havendo possibilidade de cura para o desamparo humano, Birman (2000) 

afirma que a chave para a gestão do mal-estar reside no nível dos laços sociais 

horizontais. Mediante o confronto com a angústia de castração e a assunção da condição 

de sua falta-a-ser, na condição de Mestre Barrado, pode o professor sair da queixa 

nostálgica, assumir as consequências do mal-estar que implica o exercício educativo e, 

assim, responsabilizar-se subjetivamente frente ao seu desejo de ser professor. 

(ALMEIDA, 2013, p. 13).  

 Pela perspectiva psicanalítica, então, o agigantamento do mal-estar na escola 

advém da demanda frustrada por um saber de autoridade, que – no passado – era tarefa 

do professor. O “mestre” pode atuar apesar do mal-estar, sabendo-se, e assumindo-se, 

também um estudante (provavelmente mais experiente do que seus alunos numa área 

específica do saber).  

 É fato que a falação atrapalha as aulas, mas também é fato que ela é o veículo de 

expressão do aluno. É por fora das aulas e dos cadernos que o aluno se apresenta e se 

diz alguém, desde a entrada até a hora da saída. E como diz? Não querendo, 

protestando, desobedecendo. Diante disso, a professora não pôde fazer muito, mas fez o 

que pôde. Apresentou textos novos para seus alunos, incrementando seus repertórios. 

Despertou interesse por Bentinho e Capitu em alunos de sexto ano. Em meio à falação, 

aulas de quarenta ou cinquenta minutos foram reduzidas a dez minutos ou quinze. Foi 

difícil. Mas foi o que ela pôde fazer no sentido de aprimorar o uso da língua entre eles. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Sete meses após deixar a escola, esta professora está menos pessimista. Tenho 

pensado que algum ponto de interrogação posso ter desenhado nas testas dos 

estudantes... O estranhamento, a esta altura, pode ter dado lugar a uma vontadezinha de 

explorar a biblioteca... As saudades que sinto daquelas carinhas talvez tenham 

reciprocidade num relance de memória... Talvez: 

 – Vocês se lembram daquela professora de Português que a gente não deixava 

dar aula? – dirá Orelha de Lebre. 

 – Como era mesmo o nome dela? – perguntará Copo de Leite. 

 – Aquela que não explicava nada? – dirá Cacto. 

 – Era Ana alguma coisa... – lembrará Azaleia. 

 – Lembro mais ou menos... – dirá Crisântemo, num bocejo.   

 – Não lembro nem um pouco – desconversará Orquídea.  

 – Eu me lembro sempre! – dirá Ervilha Borboleta. – Professora Ana Letícia. Era 

tão delicada com a gente... 

 – Uma professora delicada! – exclamará Bromélia. – Bom título para o meu 

próximo romance, não acham? 

 – Vou roubar! – brincará Begônia. 

 

 

Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico 

que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor 

de uma revolução permanente da linguagem, eu a 

chamo, quanto a mim: literatura.  

(Roland Barthes, em 1977, durante aula inaugural no 

Collège de France.) 
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