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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo investigar as representações sociais sobre a pedagogia
diferenciada da Escola Municipal Tia Ciata, a partir do depoimento dos docentes que lá
trabalharam no período de 1983 a 1989. Essa escola foi a única instituição educacional
pública do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil que realizou um trabalho específico de
escolarização com meninos e meninas de rua e carentes, sendo que em 1992 a escola passou a
atender apenas meninos das comunidades vizinhas do primeiro segmento do ensino
fundamental. Através do trabalho docente desenvolvido na Escola Municipal Tia Ciata, foi
importante conhecer os estudos em torno dessa problemática dos meninos e meninas de rua e
sua formação, de forma a entender a aprendizagem e desenvolvimento do aluno morador de
rua inserido em classe regular de ensino. Objetivou-se, portanto, compreender a visão que
essas professoras têm hoje sobre a pedagogia que praticaram no período considerado. Os
resultados apontaram que a maioria dos professores considerou o trabalho docente na Escola
Municipal Tia Ciata como um marco em suas carreiras, especialmente no tocante à formação
continuada em serviço. Entretanto, predomina a visão das dificuldades do processo ensinoaprendizagem como centradas na clientela então atendida pela escola. As transformações no
trabalho da escola após o período considerado são atribuídas, pela maioria, a fatores políticos
externos à instituição, embora tenha sido admitido que alguns docentes desejavam trabalhar
com público-alvo distinto do da proposta original. A visão dos professores se distancia da
visão dos coordenadores, no entanto, quando se referem à autonomia dos primeiros em fazer
seus planejamentos. Atribuem o fim da proposta a este fato.
Palavras-chave: Escola Municipal Tia Ciata. Representações sociais. Meninos e meninas de
rua. Trabalho docente.
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ABSTRACT

This study aimed to investigate the social representations about the differentiated pedagogy of
Municipal School Tia Ciata, from the testimony of teachers who worked there from 1983 to
1989. This school was the only public educational institution in state of Rio de Janeiro and
Brazil who performed in a specific school for street boys and girls and needy a teaching work,
and in 1992 the school began to serve only boys from the neighboring communities of the
first segment of elementary school. Through teaching developed in Municipal School Tia
Ciata was important to know the studies around this issue of street boys and girls and their
training in order to understand learning and student development homeless inserted into
regular education class. The aim is therefore to understand the vision of these teachers today
about the pedagogy practiced in that period. The results showed that most teachers considered
teaching in Municipal School Tia Ciata as a milestone in their careers, especially with regard
to continuing education in service. However, the predominant view of the difficulties of
teaching-learning process focused on customers as then met by the school. The changes in the
work of the school after the period are allocated, by the majority, to the political factors
external to the institution, although it was admitted that some teachers wanted to work with a
distinct audience from the original proposal.
Key words: Escola Municipal Tia Ciata. Social representations. Street kids. Teaching work.
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CAPÍTULO I

1.1 INTRODUÇÃO

Diante dos elevados índices de violência e da desestruturação familiar, cada vez mais a
escola vem sendo convocada a assumir um papel social de maior relevância dentro da
formação de nossos cidadãos. Este trabalho intenta abordar a educação de crianças e jovens
que vivem nas ruas das grandes cidades, um dos casos mais sérios de exclusão de grupos
sociais minoritários do acesso à escolarização formal.
A inclusão de meninos e meninas de rua em escolas regulares tem sido tema de
algumas pesquisas como Minayo (1992), Campos (1997), Alves-Mazzotti (1994), entre
outros. A pesquisa realizada por Alves-Mazzotti (1994) aponta a exclusão educacional dos
meninos e meninas de rua, considerando que muitos deles já frequentaram as escolas
tradicionais. Segundo a autora, eles não conseguem formar vínculos positivos com a
instituição, pois esta não dá sentido à relação entre os conhecimentos repassados e a realidade
de vida e trabalho dos jovens. Além disso, o próprio ambiente escolar é visto como pouco
acolhedor, já que o quadro da maioria das escolas destinadas às classes populares é de
desorganização e descaso (ALVES-MAZZOTTI, 1994). Para a pesquisadora, tal fato pode ser
compreendido a partir das representações sociais construídas pelos profissionais da Educação,
bem como pela sociedade como um todo, sobre esta específica clientela.
O acesso, permanência e conclusão com êxito desses meninos em escolas regulares
tem sido tema de várias pesquisas (ALVES-MAZZOTTI, 1994; LEITE, 1991) e os resultados
têm apontado a existência de diversos estigmas e estereótipos sobre o processo de
aprendizagem e desenvolvimento destes. Esse fato vem gerando muita preocupação no meio
científico e educacional, uma vez que essas crianças, assim como as demais, são detentoras de
identidades sociais que precisam ser consideradas e valorizadas. Tal estigma está presente na
imagem que muitos professores constroem do aluno carente e que, consequentemente,
influencia o relacionamento estabelecido com ele (ALVES-MAZZOTTI, 1994; CASTRO,
2012). A deficiência e a demora na aprendizagem ainda são vistos por muitos como uma
marca fixada no sujeito e, por esse motivo, alguns educadores passam a ter atitudes
indiferentes com esses alunos, levando-os à segregação pedagógica e social.
A exclusão educacional é um desafio não só para alunos, mas também para
professores. Villela (2006) afirma que o trabalho docente se torna mais intenso à medida que
assume novos requisitos sobre as condições, a natureza e a organização do ensino, o que se
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caracteriza como um desafio para os professores. A autora destaca ainda a necessidade de se
olhar as coisas de outra forma, a fim de considerar novas perspectivas, para que seja possível
adotar posturas mais abertas e mais compreensivas em relação aos desafios postos ao trabalho
docente. Nesse novo contexto de estudo sobre a docência, Nóvoa (2006) ressalta que cabe ao
professor reestruturar seu trabalho perante as expectativas e pressões da condição social, de
forma a manter a qualidade do ensino oferecido e tentar eliminar os eventuais obstáculos com
os quais o docente se depara no dia a dia.
Em virtude dessa situação, acredita-se como fundamental para o sucesso da política
pedagógica, conhecida como inclusão na escola e em outros programas sociais, a análise do
papel docente em projetos que conseguiram êxito ao ensinar esse grupo de crianças e
adolescentes portadores de características tão peculiares. Esta análise mostra-se rica para
fornecer subsídios a práticas semelhantes. Assim como ocorre com as demais crianças e
jovens pobres, os chamados “meninos de rua” sofrem com a estigmatização que lhes é
imputada. São tidos como incapazes de aprender, devido à dificuldades de aprendizagem
inerentes a sua realidade (CASTRO, 1990), são objeto de baixas expectativas quanto a sua
capacidade e projetos para o futuro. Tal visão influencia o trabalho docente com esses
meninos, conforme mostrou Castro (1990).
Esta dissertação organiza-se da seguinte forma: o primeiro capítulo é composto desta
introdução e de dois outros tópicos, um onde vamos tratar do problema da pesquisa, partindo
de sua contextualização até esclarecer os objetivos e questões a serem analisadas. Ainda nesse
capítulo, vamos analisar um pouco da história dos meninos de rua no Brasil e das tentativas
direcionadas para sua assistência e escolarização. No segundo capítulo, será apresentado o
referencial teórico que baliza a pesquisa, articulando a Teoria das Representações Sociais e a
História Oral, entendida tanto como teoria quanto método para coletar e analisar dados sobre
fatos passados. O terceiro capítulo dedica-se a explicitar a metodologia utilizada, a qual se
serve do método da História Oral e do Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA) para
análise dos dados. Finalmente, são apresentados e discutidos os resultados, cotejando-os com
o aparato teórico desenvolvido até o momento e com resultados de pesquisas sobre o tema.
São também feitas algumas sugestões inferidas dos resultados obtidos.

1.2.CULTURA ESCOLAR NO CONTEXTO SOCIAL DA DÉCADA DE 1980

Ao longo da história do Brasil, a rua foi concebida como um espaço de oposição ao
lar, onde só se encontravam as populações excluídas da sociedade. Nessa visão, a rua era o
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lugar da sujeira, da vadiagem, dos pobres e de tudo o que contrariava as normas sociais
(CASTRO, 1997). A vida nas ruas das grandes cidades brasileiras passa a ser considerada
mais intensamente como problema social, segundo Castro (1997), após a abolição da
escravatura, já que esta não foi acompanhada por uma política pública de inserção dos exescravos no mundo do trabalho livre. Nas palavras de Santos (1999, p.134), a promulgação da
Lei Áurea, ao contrário do que se supunha, piorou a situação dos negros brasileiros: “[...] esta
lei, no seu laconismo, causou a marginalização [grifo do autor] do negro, transformando-o de
escravo, com lugar definido no sistema produtivo, em pária social”.
Após esse período, portanto, os negros se viram nas ruas tentando lutar pela
sobrevivência, o que foi malvisto pela sociedade da época, donde, segundo Castro (1997),
surgiu a ideia de que o negro, por natureza, era resistente ao trabalho. Castro (1997) entende a
existência das atuais populações de rua como remanescentes desses escravos libertos, ambos
tendo em comum o fato de não possuírem nada além do próprio corpo. Do final do século
XIX até hoje, pouco mudou a situação desses despossuídos, sendo os meninos e meninas de
rua o elo mais frágil dessa corrente:
Não sendo reconhecidos nem como cidadãos nem como crianças ou adolescentes,
são vítimas de todo tipo de agressão. [...] São os “menores”, segundo a
denominação dos órgãos encarregados da sua “educação”. Vadios, como seus
ancestrais. Trazem no corpo a marca da escravidão passada e da miséria presente.
(CASTRO, 1997, p. 26-27).

Conforme Castro (1997) são punidos por existirem. Ao mesmo tempo, aprenderam a
dividir o espaço das ruas com outros habitantes, na maioria das vezes temporários, com quem
fazem acordos tácitos para se manterem onde estão. Sua posição de desvantagem, porém,
torna-os vítimas da violência e de frequentes maus tratos.
Por sua condição, os meninos e meninas de rua são ainda desprovidos dos mais
básicos direitos de cidadania. Historicamente, no Brasil e em boa parte das sociedades
ocidentais, as crianças e os adolescentes pobres só eram vistos e lembrados quando cometiam
delitos. Assim, as políticas públicas destinadas a essa parcela da população visavam ao
recolhimento e isolamento destes das “pessoas de bem”. Com essa finalidade, foram criadas
instituições de recolhimento e formação para o trabalho dessas crianças e jovens. Entretanto,
como ressalta Castro (1997), essa formação era voltada para trabalhos de pouca ou nenhuma
qualificação, transformando esses jovens em mão de obra barata para a exploração do capital.
A autora faz notar, ainda, que não é possível se pensar em formação para o trabalho sem
escolarização, o que torna a realidade dos programas de atendimento ainda mais grave, pois
“a grande maioria dos meninos atendidos por esses programas chega aos 18 anos sem sequer

11

ter concluído o primeiro grau [ensino fundamental]. Que tipo de profissionalização é possível
nesse caso?” (CASTRO, 1997, p.52). Restavam aos jovens atendidos as posições de trabalho
mais subalternas, sem perspectiva de melhoria, perpetuando, assim, o ciclo da pobreza.
Decorrente da “abertura política” surgiu um novo cenário nacional: vários movimentos
levantaram as questões dos Direitos Humanos, pondo em xeque o sistema punitivo
apresentado pelo antigo Código de Menores. Percebe-se a incidência de uma intensa
movimentação social na busca da promoção dos direitos infanto-juvenis, tentando coibir,
acima de tudo, o tratamento igual direcionado tanto aos maiores imputáveis como às crianças,
o qual, além de atentar contra o ideal de reeducação preconizado pela Doutrina da Proteção
Integral1, também rejeitava o princípio basilar do respeito à dignidade humana. No meio
educacional foi um importante instrumento codificador dos direitos e garantias que devem ser
deferidos em favor das crianças e adolescentes, prestigiando a sua condição peculiar de
pessoas em desenvolvimento, que os tornam merecedores de um tratamento mais digno e em
consonância aos direitos de cidadania e proteção já conferidos pela Constituição Federal.
Contudo, com o advento da luta dos movimentos sociais – no Brasil, notadamente a
partir da década de 1980, começou o desafio no sentido de aprimorar as estruturas e se
apropriar das mudanças no contexto sociopolítico existente. Como culminância desses
movimentos, em 1988 foi promulgada a Carta Magna (BRASIL, 1988), a qual reconhece os
direitos sociais como aspirações da sociedade brasileira, garantindo-os a toda a população e
representando um instrumento essencial à luta pela equidade de direitos (CASTRO, 1997). A
partir deste marco legal, foram aprovadas outras leis igualmente relevantes para os
movimentos sociais. Como exemplo, podemos citar a promulgação, dois anos depois, da lei
que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990), sancionada no dia
13 de julho de 1990.
Com a entrada em vigor do ECA, várias mudanças conceituais e estruturais ocorreram.
O estatuto substituiu o antigo Código de Menores (BRASIL, 1979), que enfatizava o aspecto
punitivo e não os direitos das crianças e dos adolescentes. No entanto, a escolarização dos
jovens em situação de rua, bem como dos numerosos excluídos do sistema educacional,
continuava sem alcançar resultados práticos, pois o sistema educacional era direcionado a um
aluno visto como “ideal”, oriundo de uma classe social e com um “capital cultural”
1

A Doutrina da Proteção Integral norteia o conjunto de leis específicas (incluindo o ECA) surgidas no Brasil a
partir da luta dos movimentos sociais, nas décadas de 1970 e 1980, as quais consideraram, pela primeira vez na
história do País, as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Opõe-se à Doutrina da Situação Irregular,
vigente até o antigo Código de Menores (1979) e que procurava resguardar a sociedade das infrações cometidas
por “menores” (LIMA & VIEIRA, 2012).
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específico. Assim, a escola tradicional afastava aqueles não enquadrados em seu modo elitista
de ver a sociedade (PATTO, 1997).
Como exemplo da luta pelos direitos das populações infanto-juvenis em condições de
maior vulnerabilidade socioeducacional, em 1987, a Escola Municipal Tia Ciata foi pioneira
no Brasil a realizar um trabalho específico de escolarização para meninos e meninas de rua. O
valor dessa experiência para fundamentar políticas públicas educacionais no Brasil motiva a
preservação da memória histórica do trabalho ali realizado, para servir de inspiração às
futuras gerações de educadores.
Devido ao fato de o histórico da Escola Municipal Tia Ciata não estar disponível,
optamos por calcar esta exposição no livro de Leite A magia dos invencíveis (1991) e nos
projetos elaborados sob a coordenação da mesma autora, já ela que dirigia a escola no período
pesquisado. Dentre os estudos citados, foram coletadas informações da proposta de pesquisa
“Os herdeiros da Tia Ciata: uma experiência de educação com meninos de rua”, enviado e
aprovado pela FAPERJ em 2011.
Dentre diversos projetos que trabalham com crianças e adolescentes que tanto
precisam de proteção, a Escola Municipal Tia Ciata chamou a atenção pela sua metodologia e
abordagem diferenciadas das demais escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Essa
instituição, ao ter como base o reconhecimento do aluno como sujeito de sua aprendizagem,
conseguiu de forma mais eficaz e duradoura a reinserção desses jovens ao convívio social.
A inserção das concepções psicológicas construtivistas (PATTO, 1997) dentro do
pensamento pedagógico é fruto das mudanças que ocorrem na forma de ensinar no final do
século XIX e que, ao se organizarem e intensificarem no início do século XX, originaram o
modelo conhecido como “nova pedagogia”, o qual tem como principais características o
estudo dos aspectos socioafetivos durante o processo de aprendizagem e a superação das
práticas autoritárias aplicadas indiscriminadamente na pedagogia tradicional. A partir dessa
mudança, a aprendizagem passa a ser considerada como um processo de construção do
conhecimento efetuado pelo aluno, tendo o professor, nessa dinâmica, o papel de “facilitador”
do processo ensino-aprendizagem (PATTO, 1997).
Tais concepções psicológicas tiveram sua influência dentro da técnica de ensinar, bem
como da representação dos professores sobre o “aluno ideal” – o aluno já viria à escola
“preparado para a alfabetização” por um background cultural obtido em seu meio familiar e
social (PATTO, 1997). Essas novas concepções fundamentaram muitas das ações ocorridas na
década de 1980, quando também se destacava a abordagem que veio a ser conhecida como
Educação Popular. Eram então muitas as novidades e havia um terreno fértil para o trabalho
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docente com populações específicas. A equipe que dirigiu o trabalho pedagógico na Escola
Municipal Tia Ciata conhecia estas novas abordagens, que serviram de base para o trabalho
que lá foi realizado.
Este estudo focalizará as representações sociais do trabalho docente na Escola
Municipal Tia Ciata, considerando sua experiência com meninos e meninas de rua, entre
outros jovens não alfabetizados, e os aspectos específicos do que lá era realizado visando
responder os desafios colocados pela situação em que se encontravam.

1.3.A ESCOLA DE EDUCAÇÃO JUVENIL TIA CIATA: APRENDENDO E TECENDO
COMPREENSÕES
A Escola de Educação Juvenil Tia Ciata 2 surgiu em 1983 no Rio de Janeiro, a partir
da constituição de um grupo de educadores com o objetivo de estudar opções para o problema
do analfabetismo. O Governo Estadual, ao traçar sua linha de ação, elegeu como prioridade a
educação do povo, numa tentativa de resgatar para a sociedade a maior parte da população
carente (LEITE, 1991). Como vice-governador e Secretário de Cultura, o professor Darcy
Ribeiro proporcionou uma discussão sobre o tema da educação tendo como premissa,
“recuperar para si mesmos e para o Brasil milhares de jovens adolescentes privados de sua
cidadania e dos instrumentos de uma sociedade letrada – ler, escrever e contar” (Plano
Quadrienal de Educação e Cultura – 1987 apud LEITE, 1991). A importância dessa escola é
descrita por Darcy Ribeiro, no prefácio do livro de Leite (1991):
O que mais se aproximou, aqui no Brasil e no mundo, da minha ideia de fazer um
lugar para essas crianças onde elas pudessem fugir e onde não se sentissem presas,
foi a proposta de Ligia ao criar uma escola para a criança de rua, capaz de respeitála, de tratá-la com seriedade e de recuperá-la. Essa experiência é comparável à de
Makarenko, na Rússia. [...] Ligia conseguiu colocar [na escola] mais de 500
crianças. (RIBEIRO apud Leite, 1991, p. 14).

Neste contexto surgiu a Escola de Educação Juvenil Tia Ciata, que tinha como meta
atender aos considerados “invencíveis culturais” (LEITE, 1991), ou seja, as crianças e
adolescentes moradores de rua que devido as suas perspectivas econômicas e sociais estavam
atrasados nos estudos e apresentavam grande resistência disciplinar. Seu objetivo principal era

2

“Tia Ciata (1884-1924), negra, baiana, chega ao Rio de Janeiro no inicio do século XX, fixando-se na Cidade
Nova, onde foi construído o novo prédio da Escola, próximo ao Sambódromo. Tia Ciata se confunde com a
própria origem do samba e com a afirmação da religiosidade negra. Sua casa tornou-se a capital da Pequena
África no Rio de Janeiro, local de resistência cultural afro-brasileira” (LEITE, 1991, p. 26, n. 1).
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“atuar no cerne do problema da adolescência pobre: a falta de escolaridade, como um
obstáculo à integração ao mundo letrado” (LEITE, 1991).
Quem, nesse mundo, pegou 500 diabos, diabas, pivetes, delinquentes, colocando-os
numa escola, respeitando-os e fazendo com que eles amassem a escola? O fato é
que as crianças se “adonaram” daquele espaço. Nunca houve um roubo, uma
parede pichada, uma violência, porque aquela era a casa da não-violência, a casa
onde essas crianças eram escutadas, amadas e não tinham a obrigação de uma
escolaridade do tipo comum, mas onde aprendiam tudo o que eram capazes de
aprender (RIBEIRO apud Leite, 1991, p. 15).

Segundo Leite (1991), o projeto teve início dentro do Sambódromo3, quando acabava
de ser construído, e em apenas dois anos de funcionamento houve um aumento considerável
de matrículas. Como forma de ajudar a promover a cidadania dos alunos, percebeu-se a
necessidade de expandir o trabalho para outros campos, e, dessa forma, a nova meta da Escola
Municipal Tia Ciata passou a ser promover a entrada de seus alunos no mercado formal de
trabalho. Para realizar tal feito iniciou um processo de parcerias em conjunto com órgãos
públicos, sensibilizando-os a abrir estágios remunerados e qualificação na prática de seus
alunos. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana, (COMLURB), Empresa de Turismo do
Município do Rio de Janeiro (RIOTUR) e uma construtora de Centros Integrados de
Educação Pública (CIEP) abriram vagas para trabalhadores mirins, e a coordenação da escola
acompanhava-os em supervisões semanais para discussão das questões que perpassavam essa
prática, em um subprojeto de educação para o trabalho (LEITE et al, 2011).
Os educadores da unidade defendiam a necessidade de escolarização dos jovens como
modo de promover sua inserção social e no mundo do trabalho, pois o ato de ler, escrever e
contar é a verdadeira profissionalização, como ele afirmava Ribeiro (1984).
Naquela época constatou-se por meio do censo escolar que mais de um milhão de
jovens entre 14 e 18 anos podiam ser considerados analfabetos funcionais. Em outras
palavras, sabiam desenhar o próprio nome ou ler símbolos presentes nas ruas e nos
anúncios publicitários, mas não eram capazes de receber ou transmitir qualquer
mensagem ou informação escrita. Marginalizados no que se refere à principal forma
de comunicação de uma sociedade letrada, ficavam condenados a serem também
marginais nas esferas socioeconômicas (LEITE et al, 2011, p.2-3).

A escola integrava a Rede Estadual até 1986, sendo inicialmente Polo de Ensino
Supletivo (PES), quando passou a pertencer à Rede Municipal de Ensino. A Escola de
3

A Passarela Professor Darcy Ribeiro, popularmente conhecida como Sambódromo, localiza-se na Avenida Marquês de
Sapucaí, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. A maior parte da passarela situa-se no Centro da cidade, porém a sua porção
final, após a Avenida Salvador de Sá, pertence ao bairro Cidade Nova. O seu projeto, de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer,
foi implantado durante o primeiro governo fluminense de Leonel Brizola (1983-1987), visando a dotar a cidade de um
equipamento urbano permanente para a exibição do tradicional espetáculo do desfile das escolas de samba. Inaugurada em
1984, marcou o início do sistema de desfiles das escolas de samba em duas noites. Sua estrutura, em peças pré-moldadas de
concreto, possui cerca de 390 metros de comprimento e capacidade para 75 000 pessoas.
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Educação Juvenil Tia Ciata começou como escola experimental para oferecer escolaridade
para jovens entre 12 e 24 anos. Chegou a ter mais de 500 alunos, divididos em turmas de até
15 estudantes. Foi pensada como uma escola não seriada com terminalidade na 4ª série do
ensino fundamental. Sua metodologia e funcionamento foram aprovados pelo Conselho
Estadual de Educação do Rio de Janeiro (LEITE et al, 2011).
Pelo tipo de trabalho educacional que realizou e articulação em rede social, essa escola
conquistou o reconhecimento público e dos próprios alunos.
Ainda em 1987, seus coordenadores foram convidados a participar do grupo inicial de
discussão que fundamentou as transformações na lei federal N° 8.069/90 – Estatuto da
Criança e do Adolescente. Em decorrência, em 1998 foi selecionada pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como um modelo a ser
multiplicado em outras cidades, recebendo recursos do Fundo para Investimento
Social (FINSOCIAL) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para
construir e montar uma sede própria na Praça Onze, além de verba para capacitar os
professores que ali trabalhavam. Neste ano, por decreto do prefeito da cidade, a
experiência passa a chamar Escola de Educação Juvenil Tia Ciata (EEJTC)
(LEITE et al, 2011).

Em janeiro de 1989, a escola teve sua equipe de coordenação e planejamento
exonerada das funções, sob a alegação de que esta não pertencia ao mesmo partido político do
prefeito que assumiu o mandato. Com as mudanças administrativas, os alunos abandonaram a
escola e mais de 50% deles vieram a engrossar as estatísticas de jovens exterminados,
conforme levantamentos divulgados pelo Juizado da Infância e Juventude (1996). Leite et al
(2011, p.2) constataram que enquanto a escola funcionava era “como um antídoto à
criminalidade e à vida nas ruas. Jovens terminavam a 4ª série, voltavam ao convívio com seus
familiares, orgulhosos com os certificados, que não julgavam serem mais capazes de
conseguir”.
Os jovens atendidos na EEJTC, de acordo com Leite (1991) eram divididos em quatro
grupos:
1. Meninos e meninas de rua, que não tinham família, dela foram expulsos ou se
autoexcluíram por não corresponder ao perfil desejado. Alguns sabiam até achar a
família, ou os seus escombros se quisessem, e até o faziam quando se sentiam
seguros de algo que os valorizasse diante dela, mas geralmente referiam-se a ela
com medo de serem encontrados. Viviam nas ruas, nos chafarizes, nas praças,
ociosos, pedindo esmolas ou comida, dormindo sob as marquises. A maior parte
deles nunca entrou numa escola. Tinham idade média entre 11 e 15 anos e
correspondiam a 30% das matrículas da escola.
2. Meninos e meninas na rua, que tinham como referência uma família ou
moradia distante, eventualmente visitada. Viviam da venda de jornais, balas,
guardando e lavando carros estacionados, engraxando sapatos, enfim, inventando e
criando meios de obter dinheiro para contribuir no sustento da família. Tinham
idade média entre 13 e 16 anos e correspondiam a 40% das matrículas.
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3. Meninos e meninas que por diversas vezes repetiram a 1ª série do ensino
fundamental (alguns durante seis anos) sem conseguirem ser alfabetizados,
totalmente passivos, permaneciam na escola até completar 14 anos, idade limite da
obrigatoriedade escolar. Correspondiam a 5% das matrículas e eram encaminhados
ao completar 12 anos, na maioria das vezes, pelas próprias escolas que
frequentavam, sem aprender.
4. Meninos e meninas com idade média entre 16 e 22 anos, moradores dos
morros da região, adultos fisicamente, apesar de imaturos afetivamente. Muitos já
com família constituída (mulher ou marido e filhos) antes mesmo de 18 anos de
idade. Saíram das escolas revoltados por não conseguiam aprender, introjetavam a
culpa pelo fracasso escolar e até por não serem aceitos. Tinham uma visão muito
negativa deles mesmos e se autointitulavam de “burros” ou “aqueles que não deram
certo na vida”. Correspondiam a 25% das matriculas (LEITE, 1991, p. 86-87).

Segundo Leite (1991), para a EEJTC começar, foi formulado um projeto e feitos
inúmeros estudos, tendo como base a realidade da rede escolar municipal, especialmente os
livros didáticos empregados nas classes de alfabetização, nas zonas mais pobres da cidade.
Esses estudos mostraram que as cartilhas tinham conteúdos desestimulantes e ignoravam a
origem cultural e social do aluno que iria aprender com elas. Consequentemente, como afirma
Alves (1984 apud LEITE, 1991, p. 7).
o aluno não tinha sucesso na escola, continuava analfabeto e não raro “assumia” a
culpa pela repetência, se achava incapaz de aprender etc. Nem sempre eles e suas
famílias conseguiam perceber que esse “não aprender” era resistência em aprender
um conteúdo desestimulante e empobrecedor do sistema de ensino. “Por vezes, a
maior prova de inteligência se encontra na recusa em aprender. [...] Afinal de
contas as escolas são instituições dedicadas à destruição das crianças. Algumas, de
forma brutal. Outras, de forma delicada”.

Esses jovens já tinham passado por inúmeras experiências escolares, todas elas
provocavam o mesmo sentimento neles.

O maior desafio da EEJTC era mostrar que esses jovens eram capazes de aprender.
Sua proposta fazia eco com as novas ideias que surgiam naquele momento e que
rompiam com as visões – até então aceitas e difundidas como verdades absolutas –
de que os alunos sofriam de carências econômicas, nutricionais e afetivas tão
grandes a ponto de impedi-los de aprender ou, em outra perspectiva, de que a causa
da repetência escolar estava no método de alfabetização empregado, que precisava
ser mudado. [...] O projeto da EEJTC partia da hipótese de que uma escola pública
pode e deveria escolarizar os alunos, quaisquer que sejam suas origens ou
condições socioeconômicas. Para corroborar essa hipótese, a equipe responsável
pela escola propôs-se à tarefa de atender aos jovens que não conseguiam progredir
nos estudos: os excluídos de outras escolas, os que já estavam nas ruas, os que
nunca haviam entrado numa escola e os repetentes crônicos da 1ª série do ensino
fundamental. Seu objetivo principal era “recuperar para si mesmos e para o país,
cerca de 100 mil jovens entre 14 e 20 anos, que não educamos.” (RIBEIRO, 1983
apud LEITE et al, 2011, p. 3).
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O problema não seria solucionado apenas com incentivos, como conversar e
premiações. O conteúdo pedagógico deveria incentivar o aluno o aluno, interresá-lo

a

persistir nos estudos e ajudarem sua integração profissional. Eram jovens que tinham
necessidades financeiras urgentes cujas opções eram geralmente o crime ou o tráfico de
drogas.

A coordenação pedagógica ficava a cargo de uma equipe interdisciplinar
(composta de professores com graduação em pedagogia, matemática, história,
geografia, ciências e artes), que se dedicou à pesquisa da história de vida dos
alunos para, com ela, elaborar o currículo escolar do primeiro segmento do
primeiro grau. Essa equipe supervisionava a prática dos professores da escola,
a montagem dos planos de aula e todas as demais questões decorrentes da
relação professor-aluno, era recorrente a presença da coordenação regendo
aulas em conjunto com a professora da turma. Para o acompanhamento do
desenvolvimento escolar, foram criadas fichas individuais de avaliação da
aprendizagem nos eixos propostos, para que cada um dos alunos fosse
avaliado de acordo com seu ritmo. Isso permitiu que cada um dos jovens
adquirisse em tempos diferentes os conteúdos exigidos para ingresso na 5ª
série supletiva. [...] Os profissionais que ali trabalhavam também eram
fortemente estigmatizados pela sociedade. Seus colegas, em outras escolas da
mesma rede pública de ensino, os viam com piedade e argumentavam que o
trabalho que desenvolviam era totalmente inútil, equivalente a “malhar em
ferro frio” (LEITE, 1991, p. 167). Eram demonstrações de profundo
preconceito e que refletiam o incômodo que a simples presença irreverente dos
alunos causava àquele ambiente escolar dirigido a estudantes aparentemente
mais controláveis e adaptados. Os alunos não adaptados a esse padrão, muitas
vezes, acabavam indo para a Tia Ciata. (LEITE et al, 2011, p. 3-4).

Nem sempre os professores da escola estavam lá por assumirem a proposta pedagógica
como ideal ou mesmo possível, mas escolhiam trabalhar nesta pela localização no Centro da
cidade, com fácil acesso aos transportes públicos.
Preconceituosos, não queriam trabalhar com aquele tipo de aluno, revoltavam-se
contra a organização daquela “antiescola” e, assim que conseguiam ser
remanejados para outras unidades, desabafavam: “Vocês falam muito em
democracia, mas se o corpo docente deliberasse vocês não estariam aqui”.
Alegavam que a coordenação pedagógica “passava a mão na cabeça dos alunos”,
dificultando o trabalho dos professores e impedindo que eles “aplicassem as
punições necessárias para a ressocialização dos alunos”, como expulsão da sala de
aula, suspensão ou mesmo a convocação dos responsáveis (LEITE et al, 2011, p.45).
Isto aconteceu no início do trabalho, mas pouco a pouco os professores começaram a
demonstrar maior adesão à proposta.
No primeiro ano de trabalho foi importante deixar aflorar essas opiniões para poder
conhecer a visão de mundo e selecionar o corpo docente da Escola, identificando
professores que desejavam investir naquele trabalho e que adotavam postura
diferente, apoiando diretamente o trabalho da coordenação e rejeitando a intenção
de punição dos alunos desobedientes. Diziam que “castigo não faz diferença, pois a
vida para eles, alunos, já é um castigo e a escola não vai ter nunca punições no
nível das que eles já conhecem” (LEITE, 1991, p. 134). Houve também uma
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professora que declarou, ao se aposentar, nunca haver sido professora antes de
passar dois três anos na EEJTCTia Ciata. (LEITE et al, 2011, p.5).

Quando a escola ainda atendia à clientela para a qual foi idealizada, Castro (1990)
aponta para o fato de que a visão sobre os objetivos e práticas pedagógicas da escola era
distinta de acordo com os grupos participantes daquela empreitada. A autora detalha as
diferentes concepções desses grupos e como estas contribuíram para as ações implementadas
na EEJTC. Apresenta como obstáculo ao sucesso escolar, o entendimento da realidade do
aluno não como um ponto de partida, mas como explicação das dificuldades de aprendizagem
deste. Estas, segundo ela:
Vem com um valor negativo, evidente no discurso dos professores, no sentido de
que essa realidade, cultura, vivência do aluno é marca de deficiências,
desvantagens, rebeldia, alienação, insanidade ou, por vezes, ócio. Assumindo
roupagens próprias em cada discurso, mesmo quando aparece em justificativas,
defesas ou afetuosidade para com o aluno, acusam a certeza de um limite
intransponível: esse aluno nunca aprenderá até onde outros, considerados de nível
sociocultural mais alto, aprendem, nem com o mesmo ritmo (CASTRO, 1990, p.
50-51).

Assim, a autora conclui que as divergências entre docentes, alunos e políticas
governamentais (notadamente estas últimas, depois da mudança da Prefeitura Municipal em
1989) ocasionaram o declínio do modelo proposto, passando a escola a ser uma instituição
comum da rede municipal de ensino (CASTRO, 1990).
A EEJTC foi a única instituição educacional pública do Estado do Rio de Janeiro e do
Brasil que realizou um trabalho de escolarização com meninos e meninas de rua e carentes em
um período determinado (1983 a 1989), sendo que em 1992 a escola passou a atender aos
alunos do primeiro segmento do ensino fundamental, nos moldes convencionais.
“Ainda hoje (em 2013) não se conhecem propostas com sua dimensão, inovação e
abrangência, desenvolvidas dentro das redes públicas de ensino, e seu método pedagógico é
um modelo aplicável para ser multiplicado pelas redes de ensino e proteção da juventude no
Brasil e quiçá no exterior”, como bem salientam Leite et al (2011 p.1), “apesar de seu método
não ter sido adotado como uma política educacional”. (LEITE et al, 2011, pag.6).
Considerando-se os dados citados, esta pesquisa pretende analisar as representações
sociais dos professores sobre as práticas desenvolvidas nesse contexto específico, baseado na
história e experiências educacionais dos docentes que lá trabalharam no período de 1984 a
1989. Para isto, pretende-se responder às seguintes questões norteadoras:
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1. Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da EEJTC, no
tempo em que era para adolescentes ainda analfabetos? Como os professores
diferenciam a pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras escolas?
2. Como os professores perceberam a formação que lhes foi oferecida pela equipe que
coordenou a escola?
3. Como o professor diferencia os alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de outras
escolas?

Segundo Castro (1990), cada docente interpretou e aplicou de forma particular a
proposta pedagógica da escola, gerando práticas diversas que constituíram diferentes modelos
para se lidar com a educação de meninos e meninas de rua. Partindo desse fato, justifica-se
uma pesquisa sobre o legado dessa experiência educacional. Para tanto, serão pesquisadas as
representações sociais constituídas ao longo dos 30 anos passados da fundação oficial da
referida instituição, pelos docentes que trabalharam diretamente com essa proposta
pedagógica, procurando compreender as transformações sofridas durante esse período,
disponibilizando outras versões sobre essa história.
Esse estudo está vinculado ao projeto de pesquisa denominado “Os herdeiros da Tia
Ciata: uma experiência de educação com meninos de rua”, mencionado acima. O objetivo
deste
é a construção da historia e experiências educacionais, com a criação de um acervo
virtual de material didático da produção educacional feita pelo corpo docente e
discente que trabalhou na escola. A partir desse acervo, da construção da história da
experiência e da produção de livro didático com DVD, o conteúdo desta prática será
divulgado, e propiciará a realização de outras pesquisas sobre a experiência e
intervenções paralelas. A realização dessa pesquisa-documentação abrirá espaços para
interlocução entre profissionais, gestores, academia e outras instâncias que educam
essa população de jovens, assim como problematizar e discutir, em espaços
governamentais e não governamentais o papel e eficácia de haver articulação nas redes
sócio-assistenciais, que incluam educação, saúde, lazer e inserção no mundo do
trabalho, como foi a abordagem da EEJTC. (LEITE et al, 2011, p.1)

Aprofundar o conhecimento sobre uma experiência de tão grande importância e cuja
história ainda pouco se comece, justifica este estudo. Esperamos, desse modo, estar
contribuindo para uma melhor compreensão do trabalho docente dirigido a este grupo
estigmatizado.
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CAPÍTULO II

2.1.TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Como vimos no capítulo anterior, o fazer pedagógico na EEJTC e as práticas
inspiradas pelos saberes constituídos a partir daquele foram decisivamente influenciados pelo
pensar e pelas representações dessa escola de cada educador e do conjunto deles sobre a
proposta da escola e o público-alvo desta. Para fundamentar a análise sobre tais
representações, contaremos com o aporte teórico da Teoria das Representações Sociais.
Atualmente recebe destaque na literatura sobre o tema, o psicólogo Serge Moscovici, que em
1961 introduziu o estudo sobre a representação social da psicanálise. Alguns autores como
Jodelet (2005), Abric (2003), Campos (2003) e Alves-Mazzotti (2010) destacam que a
intenção de Moscovici era redefinir o campo da Psicologia Social a partir daquele fenômeno,
com ênfase na função simbólica e em seu poder de construção do real.
Sendo assim, seguindo os ensinamentos de Moscovici (2010), podemos conceituar as
representações sociais como sendo a união estruturada, organizada e hierarquizada da função
do individuo dentro da sociedade; essa associação cognitiva, submetida à dupla lógica social e
influenciada pelo contexto socioeconômico resulta na visão que o sujeito cria de si mesmo
frente à comunidade em que reside, ressalta a importância de se compreender os significados
e as experiências reproduzidas pelas pessoas no mundo.
As Representações Sociais devem ser vistas como uma maneira especifica
de compreender e comunicar o que nós já sabemos. Elas ocupam, com
efeito, uma posição curiosa, em algum ponto entre conceitos, que tem como
objetivo abstrair sentido do mundo e introduzir neles ordem e percepções,
que reproduzam o mundo de uma forma significativa (MOSCOVICI, 2010,
p. 14).
As Representações Sociais funcionam, portanto, como uma organização, que é
formada por diferentes dimensões, e não como um conjunto de acontecimentos e processos
puramente cognitivos; dessa forma as representações refletem, como espelhos, o pensamento
social da comunidade analisada, que é muitas vezes permeado por valores afetivos.
Ponto digno de nota ao enfocarmos a dimensão afetiva é que esta não se constitui em
uma estrutura paralela, nem em uma subestrutura secundária, mas sim de acordo com as
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diferentes situações, ou seja, a representação é ativada de modo mais normativo ou funcional
dependo da situação fática e podem ser ativados elementos mais, ou menos, carregados com
afeto. É necessário frisar também que Jodelet (1990), como principal contribuinte de
Moscovici, assume a tarefa de sistematização do campo e contribui para o aprofundamento
teórico, procurando aprofundando o conceito e os processos formadores das representações
sociais. O conceito de representação social é por ela definido como:
Uma forma específica de conhecimento, o saber do senso comum, cujos
conteúdos manifestam a operação de processos generativos e funcionais
socialmente marcados. De uma maneira mais ampla, ele designa uma forma
de pensamento social (JODELET, 1990, p.360).
As representações sociais são modalidades práticas de pensamento orientadas para a
compreensão e o domínio do ambiente social, material e ideal. Apresentam características
específicas no plano da organização dos conteúdos, das operações mentais e da lógica.
É essa estrutura que explica como as representações sociais são consensuais, mas
permite a integração das experiências (de riqueza de significado) individuais; a estrutura que
permite entender como novos membros, aportando novos significados (crenças, opiniões,
práticas, atitudes etc.), podem introduzir o embrião da mudança em uma representação de um
coletivo de indivíduos (JODELET, 1990).
A representação não é então um simples reflexo da realidade, é uma
organização significante. E este significado depende ao mesmo tempo de
fatores contingentes, das circunstâncias, natureza e limites da situação e de
fatores mais gerais (ABRIC apud CAMPOS, 2003, p. 15).
Assim, para Campos (2003), os pesquisadores que trabalham com a perspectiva
estruturalista no estudo das representações promovem a retomada do que genericamente se
pode chamar de dimensão afetiva, assimilando esta dimensão ao que chama de dimensão
atributiva, a dimensão afetiva é importante à medida que influencia, às vezes organiza ou
determina cognições ou comportamentos avaliativos.
Estabelecidas as devidas considerações em relação aos aspectos afetivos que
permeiam as Representações Sociais, convêm expor os três eixos principais que fornecem a
base de tais representações, sendo estes respectivamente: o conjunto, a comunicação e a
reconstrução do real; observa-se que tais eixos não devem ser estudados de forma
independentemente, mas sim de maneira em que possam se inter-relacionar, uma vez que as
Representações Sociais são o conhecimento social e grupal em sentido amplo. Isto supõe um
conjunto de informações e imagens mentais criadas pelo sujeito das coisas que existem no
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mundo em concreto; destaque-se que não é algo simplesmente material ou puramente social,
porém algo cognitivo em que o homem tenta descobrir o que ele representa dentro do seu
convívio social.
Seguindo essa linha de pensamento, Loureiro (2003) destaca que as Representações
Sociais estão diretamente relacionadas com a nossa vida quotidiana como um todo, sendo a
sua essência as questões que nos afligem em nosso dia a dia: formas de lidar com temas que
escapam à compreensão do senso comum. Ressalte-se, porém que tal conceito não deve ser
confundido com os de outros institutos como a arte, a religião e a filosofia, uma vez que o já
citado autor estabelece terem tais matérias critérios de formação muitas vezes opostos ao das
Representações Sociais. Destaca o supracitado autor que “A abordagem das Representações
Sociais pode trazer uma nova luz sobre a compreensão dessa questão, muito embora ainda não
existam absolutamente as repostas” (LOUREIRO, 2003, p. 23).
Observando as mesmas considerações expostas por Loureiro, porém com o foco nos
contornos educacionais, Mazzotti (2005) ressalta que os estudos das Representações Sociais
procuram acrescentar aos aspectos teórico-metodológicos utilizados nas áreas de produção de
conhecimento, em especial da educação, o desenvolvimento cognitivo, de forma a apontar os
caminhos promissores para uma compreensão mais ampla do fenômeno educacional.
Moscovici (2010) apresentou a visão mais completa do que seriam as Representações
Sociais, uma vez que, para o supracitado autor, as Representações Sociais são uma tentativa
de atender à necessidade da coletividade de uma ciência que estudasse os valores existentes
no centro da vida social. Sendo assim, em sentido amplo, as Representações Sociais são o
saber que permite aos sujeitos compreender e explicar a realidade.
Com base nestas considerações, o presente trabalho intenta utilizar-se deste referencial
teórico para compreender as representações sociais de um grupo delimitado de atores sociais
envolvidos na EEJTC – os professores desta na época em que estava voltada a atender a
meninos e meninas de rua. Tomando-se as representações desses docentes sobre o projeto
pedagógico diferenciado e a clientela atendida, espera-se que a Teoria das Representações
Sociais contribua para compreender como fatores sociais e grupais influem na compreensão
dos professores sobre o processo que ali ocorreu, bem como nas práticas desenvolvidas com
os alunos.

2.1.1. Funções aplicadas das Representações Sociais
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Por oportuno, convém ressaltar que a definição ampla vista no item anterior possui
subdivisões de acordo com a função desempenhada pela Representação Social; dessa forma,
podemos classificar as Representações Sociais em: identitária (define a identidade dos
grupos, permitindo assim a defesa de especialista deste mesmo grupo) e de orientação (guia
os comportamentos e as práticas). Em resumo, as Representações Sociais apontam que o
comum é aquilo que a comunidade define – ainda que de forma inconsciente – como tal; é,
portanto, a justificativa que permite aos sujeitos motivarem posteriormente as tomadas de
posição e os comportamentos adotados (ABRIC, 1994).
Em suma a Teoria das Representações Sociais propõe que o sujeito inserido em um
dado conteúdo social constrói um saber da sua realidade especifica que o envolve, sem
ruptura entre o universo exterior e o universo interior, de onde se obtêm o seguinte postulado:
“não existe realidade objetiva a priori, mas toda realidade é representada, quer dizer,
apropriada pelo individuo ou pelo grupo, reconstruindo seu cognitivo” (ABRIC, 1994, p. 47).
Dessa forma como o sujeito representa o seu contexto, o estudo das Representações
Sociais propõe vários elementos para a prática. Não foi ainda estudada sistematicamente as
representações sociais da prática dos professores que trabalharam com meninos de rua na
EEJTC, mas existe um estudo dos valores, atitudes e crenças dentro do meio sócio-histórico,
tendo por base as hipóteses da representação social. Por isso, optamos por estudar as
representações sociais de forma a dar maior ênfase nas suas características globais, ou seja,
quando analisamos os valores atribuídos a cada ação pelo grupo ou comunidade estudada.
As representações sociais podem ser estudadas quando nos apegamos às posições
emitidas por sujeitos sociais (indivíduos ou grupos), a respeito dos objetos socialmente
valorizados ou conflitantes. Elas serão tratadas como campos estruturados, isto é, conteúdos
cujas dimensões (informações, crenças e opiniões, imagens etc.) são coordenadas por um
princípio organizador (atitude, normas, esquemas culturais, estrutura cognitiva etc.)
(JODELET, 2005).
Por conseguinte, as Representações Sociais funcionam como importante mecanismo
de compreensão de como se organiza o grupo social no qual o agente está inserido, ou seja,
através das representações sociais é possível delimitar os valores e crenças que são do
conjunto daquelas que são específicas do individuo que está sendo analisado. Propõe-se,
portanto, uma nova forma de entender os comportamentos humanos, ultrapassando assim a
simples análise classificativa que determina uma conduta como correta ou errônea. No caso
dos professores da EEJTC, tal foco possibilita a compreensão dos valores e motivações que
nortearam as formas pelas quais esse ambicioso projeto foi posto em prática, levando em
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conta não apenas as concepções individuais da realidade apresentada, mas também como os
professores, como grupo, se prepararam para lidar com esse mundo singular que lhes era
mostrado no dia-a-dia da escola.
A fim de proporcionar melhor entendimento da abordagem teórica a ser utilizada para
os fins acima descritos, passa-se a analisar os principais conceitos da Teoria das
Representações Sociais.

2.1.2. Sujeito e objeto das Representações Sociais

Apresentaremos, com fundamento na conceituação de Jodelet (2005), as noções
básicas da Teoria das Representações Sociais que foram utilizadas neste estudo. A autora
propõe três perguntas que ligam o sujeito ao objeto:
Quem sabe e de onde sabe? Cujas respostas apontam para o estudo das
condições de produção e circulação das representações sociais;
O que e como se sabe? Que corresponde à pesquisa dos processos e estados
das representações sociais;
Sobre o que se sabe e com que efeito? O que leva a uma ocupação com o
estatuto epistemológico das representações sociais. (JODELET apud SÁ,
2007, p. 32).
Neste conjunto identificam-se, segundo Sá (2007) “cultura” “linguagem e
comunicação” e “sociedade” para agregadas ao grupo gerarem Representações Sociais. Estes
são elementos que se organizam para revelar uma imagem social de um grupo ligado a uma
prática social.
As Representações Sociais ajudam a reestruturar a realidade para compreender as
atitudes e experiências anteriores do sujeito com relação ao objeto pesquisado. Assim, é
possível, segundo Abric (2000, p. 28), “definir a representação como uma visão funcional do
mundo, que, por sua vez, permite ao individuo ou ao grupo dar sentido às suas condutas e
compreender a realidade através de seu próprio sistema de referências”.
Para compreender o sujeito social e o grupo, suas condutas e sua realidade, é
necessário conhecer o processo de constituição de Representações Sociais, bem como seu
pensamento prático e como se constrói a ligação da representação com a prática. Assim,
segundo Sá (2007, p. 50), deve-se compreender que a representação social que liga o sujeito e
o objeto de uma pesquisa é um saber efetivamente praticado, que não deve ser apenas suposto,
mas sim detectado em comportamentos e comunicações que de fato ocorram
sistematicamente.

25

Sendo assim, as Representações Sociais atribuem ao sujeito e ao objeto um dinamismo
cultural de relações complexas de diferentes níveis reconstruindo uma história
simultaneamente de sujeito-objeto, os quais constroem o psicossocial aprofundado pelo
grupo. Segundo Jodelet (1984, apud SÁ, 2007), o sujeito produz uma representação que
reflete as normas institucionais que decorrem de sua posição ou das ideologias ligadas ao
lugar que ocupa.
2.1.3. Processo de formação das Representações Sociais

A formação de uma representação social se dá em um processo de interações sociais
entre os membros de um grupo, sedimentando conceitos e valores consensuais e
compartilhados por todos. Esse processo dialético será exposto aqui para a fundamentação
teórica das análises a serem feitas dos dados da pesquisa. Para tanto, tomaremos por base os
conceitos formulados por Moscovici (2010) e desenvolvidos por outros autores (ALVESMAZZOTTI, s/d; JODELET, 1993) sobre o tema.
Moscovici (2010) explica o processo de formação das representações sociais a partir
de dois conceitos interligados: a ancoragem e a objetivação. Para o autor, a ancoragem
consiste na apropriação de ideias novas ou estranhas ao grupo, enquadrando-as nos
referenciais cognitivos e valorativos já conhecidos e principalmente aceitos pelo grupo. Este
processo permite, assim, relativizar os valores desconhecidos, mantendo a estabilidade e a
segurança daquele sistema social. O autor ainda ressalta: “Mesmo quando estamos
conscientes de alguma discrepância, da relatividade de nossa avaliação, nós nos fixamos nessa
transferência, mesmo que seja para podermos garantir um mínimo de coerência entre o
desconhecido e o conhecido” (MOSCOVICI, 2010, p. 61).
Alves-Mazzotti (s/d) complementa a teorização de Moscovici, situando a ancoragem
como instrumentalização do saber grupal. Nas palavras da autora, a ancoragem permite a
mediação entre os membros de um grupo e a sociedade em geral:
Os elementos da representação não apenas exprimem relações sociais, mas
contribuem para constituí-las. A estrutura imaginante torna-se um guia de
leitura da realidade e, por “generalização funcional”, referência para
compreender a realidade. O sistema de interpretação tem uma função de
mediação entre o indivíduo e seu meio e entre os membros de um mesmo
grupo. É um código comum que permite classificar os indivíduos e
acontecimentos, comunicar-se usando a mesma linguagem e, portanto,
influenciar (ALVES-MAZZOTTI, s/d, p. 8).
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Moscovici (2010) defende a importância da ancoragem para manutenção da estrutura
social como fator de assimilação de fatos e valores desconhecidos. O autor afirma que
nenhum dado pode passar por um sistema social em uma condição de “neutralidade”, mas que
a própria comunidade se encarrega de atribuir ao fato um valor positivo ou negativo, de
acordo com a escala de valores compartilhada por aquele grupo social.
Para Moscovici (2010), a ancoragem sempre tem como ponto de partida os
paradigmas estocados em nossa memória. Alves-Mazzotti corrobora tal assertiva dizendo que
“a representação sempre se constrói sobre um ‘já pensado’, manifesto ou latente” (s/d, p. 9) e
afirma que o conhecimento novo tanto transforma quanto é transformado pelos esquemas
cognitivos já existentes4. Para tanto, cita um exemplo da obra de Moscovici, sobre a
representação social da psicanálise, onde se expõe que “quando se compara a psicanálise à
confissão para integrá-la em um universo de referência, ambos os conceitos são deformados”
(ALVES-MAZZOTTI, s/d, p. 9).
Outro conceito importante elaborado por Moscovici (2010) para a formação das
representações sociais é o de objetivação, o qual se liga diretamente ao de ancoragem e pode
ser definido como a transformação de ideias abstratas em concretas. Caracteriza-se como
outra fase da formação da representação, concomitante a ela, possibilitando a assimilação de
um dado desconhecido pela comparação com fatos e valores do cotidiano do grupo. Utiliza-se
frequentemente de comparações e metáforas relativas a fatos familiares ao grupo.
Segundo Alves-Mazzotti (s/d), para se configurar o fenômeno da objetivação, as
estruturas significantes da representação devem depender da reconstrução feita pelo
pesquisador, denotando a impossibilidade de os sujeitos pesquisados elaborarem ideias
abstratas sobre o fato em estudo. Portanto, nesses casos, eles precisam recorrer a explicações
concretas. Moscovici (2010, p. 72) exemplifica a objetivação nos seguintes termos:
“Comparar é já representar, encher o que está naturalmente vazio, com substância. Temos
apenas de comparar Deus com um pai e o que era invisível, instantaneamente se torna visível
em nossas mentes, como uma pessoa a quem nós podemos responder como tal”.
Alves-Mazzotti (s/d) ressalta ainda como se dá a interação entre as representações e os
comportamentos engendrados com base nelas. Assim, partindo dos esquemas cognitivos já
compartilhados previamente com o grupo, a autora pode inferir que “aos protótipos que
orientam as classificações correspondem expectativas e coerções que definem os

4

O conceito de esquema cognitivo, como outros da teoria moscoviciana, sofre nítida influência da epistemologia
genética de Piaget, como explicita aquele autor em Moscovici, 2010, p. 283 e ss.
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comportamentos que se adota em relação às pessoas que eles classificam e aqueles que lhe são
exigidos” (ALVES-MAZZOTTI, s/d, p. 10).
Jodelet (1993), complementando a exposição teórica contida na obra principal de
Moscovici (2010) sobre a ancoragem, abordada acima, localiza a ancoragem e a objetivação
no nível dos processos de formação das representações, dizendo que tais conceitos
“consideram a interdependência entre a atividade cognitiva e suas condições sociais de
exercício, nos planos do agenciamento dos conteúdos, das significações e da utilidade que
lhes são conferidas” (JODELET, 1993, p. 13). Ou seja, reafirma a conceituação moscoviciana
das representações sociais como uma relação dialética entre o cognitivo e o social, as ideias e
os comportamentos (MOSCOVICI, 2010).
Em suma, pudemos observar, neste item, o movimento dialético de influência entre as
representações sociais e as atitudes, crenças e comportamentos encontrados nos coletivos
socialmente organizados (JODELET, 1993). Com o concurso dos processos de ancoragem e
objetivação, a mudança contínua nas concepções de um grupo convive lado a lado com a
manutenção dos pressupostos balizadores da convivência social (MOSCOVICI, 2010). Cabe
ao pesquisador, portanto, analisar a complexidade desses processos, a fim de entender a
origem dos comportamentos sociais daí decorrentes. É o que se pretende com o presente
trabalho e, para tanto, passaremos a compatibilizar a Teoria das Representações Sociais com a
da Histórica Oral e a descrever o método a ser utilizado nessa investigação de objeto em
pauta.

2.2.PESQUISA ATRAVÉS DO MÉTODO DE HISTORIA ORAL: VISÃO, VALORES E
EXPERIÊNCIA DOS DOCENTES DA TIA CIATA

Como a referida escola encerrou suas atividades em 1989, este estudo utilizará como
método a História Oral: “um recurso moderno usado para a elaboração de registros,
documentos, arquivamento e estudos referentes às experiências sociais de pesquisa e de
grupos. Ela é sempre uma história do tempo presente e também reconhecida como história
viva” (MEIHY, 2010, p. 17).
A partir de depoimento dos professores e coordenadores teremos conhecimento de
como eles percebem hoje o que aconteceu naquela época, e de como eles representaram a
pedagogia praticada e sua clientela na referida instituição de ensino. Até este momento, a
única versão existente dos fatos é a dos idealizadores do projeto. A História Oral deverá fazer
falar as vozes dos professores de maneira a promover o aparecimento de outras versões e
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assim avaliar sob outro ângulo o trabalho pedagógico da Escola Municipal Tia Ciata junto
com os meninos e meninas de rua.
A história oral, ao valer-se da memória, estabelece vínculos com a identidade do grupo
entrevistado e assim remete à construção de comunidades afins, dando acesso às
Representações Sociais de objetos formadas no interior desses grupos. A formulação de
documentos através de registro eletrônico é um dos objetivos desde projeto; esses registros
serão analisados a fim de favorecer estudos de memória coletiva, como afirma Alberti:
“História oral é um método de pesquisa que privilegia a realização de entrevistas com pessoas
que participaram, ou testemunharam acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como
forma de se aproximar do objeto de estudo” (MEIHY, 2010, p.18):
Um processo de aquisição de entrevista no “tempo presente” e deve
responder a um sentido de utilidade prática, social e imediata. Isso não quer
dizer que ela se esgote no momento de sua apreensão, do estabelecimento de
um texto e da eventual análise das entrevistas (MEIHY, 2010, p.19).
Os sujeitos do estudo serão todos os professores e coordenadores pedagógicos que
forem localizados através de documentos de cadastro da escola. Fizemos esses contatos
através de telefones, endereços, e indicação dos mesmos.
Como forma de recuperar o passado e deixá-lo registrado, iniciamos a pesquisa com a
metodologia de História Oral, que é fundamentada na relevância da abordagem para
investigação que se pretende realizar, segundo Meihy (2010, p. 30).

2.2.1

História Oral: atividades e experiências

Tendo em vista que os valores dos professores, seu modo de vida e experiências
pessoais interferem diretamente em sua atividade profissional, nessa escola focalizaremos as
representações sociais dos saberes e experiência adquiridos em função dos anos de trabalho e
com a interação estabelecida com outros professores e alunos no processo ensinoaprendizagem, caracterizando as dimensões da atividade e da experiência.
A partir do referencial teórico acima explicitado, serão discutidas neste estudo as
representações sociais construídas pelos professores da EEJTC, tendo em vista que o referido
conceito propiciará a compreensão dos efeitos psicossociais do método pedagógico utilizado
pela instituição de ensino sobre uma categoria de agentes criadores (coordenadores
pedagógicos) e executores (professores) desta metodologia inovadora para a época.
Segundo Alves-Mazzotti (1994, p. 4), “A marca social dos conteúdos ou dos processos
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se refere às condições e aos contextos nos quais emergem as representações, às comunicações
pelas quais elas circulam e as funções a que elas servem na interação do sujeito com o mundo
e com os outros”.
A maior relevância deste estudo é a pedagogia diferenciada que os professores
construíram no período de 1984 a 1989, período em a escola trabalhou com meninos e
meninas de rua. A escola se encontra funcionando até hoje como escola da rede municipal
com ensino regular. No acervo que estamos construindo, documentaremos a historia da
EEJTC através dos depoimentos de professores que lá trabalharam esclarecendo a versão
destes sobre a proposta pedagógica que vivenciaram.

2.2.2. História e memória oral

Segundo Bosi (2003), a memória oral é um precioso instrumento na crônica do
cotidiano, à medida que pode funcionar como uma espécie de elo entre diferentes tempos.
Valoriza a atualidade da tradição oral e afirma que a formação de identidade se alimenta dos
vínculos com o passado.
Neste trabalho, a memória será considerada para dar conta do trabalho docente
realizado na EEJTC, na visão de seus atores, englobando sua participação na história, da
cultura da sociedade na qual estava inserida, bem como seus estudantes. A memória social
será vista sob uma perspectiva psicossocial.
A memória pode ser vista como um conceito, oriundo de uma antiga psicologia
filosófica, que se expandiu de modo a abarcar uma quantidade de fenômenos ou mesmo de
temáticas ou hipóteses de trabalho científico. Nesse sentido, numerosos envolvimentos
acadêmicos, bem como as incursões leigas sobre o assunto, têm produzido uma rica e
diversificada adjetivação dos fenômenos ou manifestações da memória em sociedade (SÁ,
2007, p. 292).
A construção da história oral consegue identificar o valor significativo, aparentemente
paradoxal, dos esquecimentos da memória, como Nora afirma:
[...] a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido,
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de
repentinas revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática
do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo
vivido no eterno presente; a história uma representação do passado (NORA,
1993, p. 9).
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E ainda Sá complementa, definindo um tipo específico de memória particularmente
relevante para este estudo: as memórias históricas orais (SÁ, 2007, p. 294), as quais ele
define como englobando os fenômenos sociais não documentados pela história oficial. Tais
fenômenos são objeto, portanto, da História Oral. Segundo este autor, a memória histórica
oral constitui-se de forma diversa da história tradicional, pois, “[...] por não contar com
documentos sobre os quais se apoiar ou por repudiar aqueles porventura existentes, vale-se
apenas de recursos ‘internos’ – no sentido de uma memória não exteriorizada em suportes
materiais –, como a rememoração e a transmissão orais” (SÁ, 2007, p. 294).
O fato de a memória oral não preencher uma construção monocromática não implica
dizer que ela seja mais autêntica que a versão oficial ou que não sofra influência de ideologias
que representem a memória coletiva, afirma Bosi (2003).
É a partir desse panorama que o trabalho se desenvolve compreendendo a experiência
nessa ação das reapresentações sociais. Mais do que um modo de interpretação da realidade
cotidiana, estas se caracterizam como conhecimento prático que não apenas reproduz, mas
constrói significados, carregando em seu bojo a autonomia e a criação coletiva (JODELET
apud TEVES, 1999, p. 128).
Assim, o trabalho a ser apresentado aqui pretende explicitar significados, constituído
segundo valores, vivências e crenças docentes. Relatar a experiência vivida há mais ou menos
vinte anos, a partir da voz docente, torna-se possível através do uso da metodologia da história
oral, defendida por Meihy (1996) como um recurso moderno para sua época, uma vez que seu
conceito nasceu, oficialmente, no ano de 1947, em Nova York, quando Allan Nevins
organizou um arquivo e oficializou o termo.
As entrevistas são formas especiais de conversação, sendo assim interativas. As
narrativas produzidas podem ser limitadas, se resultantes de respostas fechadas, ou elaboradas
como são os relatos de histórias orais (HOLSTEIN; GUBRIUM, 1997); a diferença se
estabelece nos níveis de interação criados. No âmbito das representações e da produção de
sentido, as entrevistas são tratadas como encontros sociais, nos quais conhecimentos e
significados são ativamente construídos no próprio processo da entrevista; entrevistador e
entrevistado são, naquele momento, coprodutores de conhecimento. Participação, neste nível
de interação, envolve ambos em um trabalho de produção de sentido, no qual o processo de
produção é tão importante para a pesquisa como o é o sentido produzido.
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CAPÍTULO III

3.1.METODOLOGIA E FUNDAMENTOS

A metodologia adotada está inserida dentro dos fundamentos das pesquisas
qualitativas, as quais, segundo Alves-Mazzotti (2004), podem ser definidas como originadas
a partir das limitações encontradas nos paradigmas das ciências naturais, caracterizando-se
“por uma multiplicidade de abordagens, com pressupostos, metodologias e estilos narrativos
diversos.” (ALVES-MAZZOTTI, 2004, p. 128). As pesquisas qualitativas são caracterizadas
pela existência de multimetodologias, isto é, usam uma grande variedade de procedimentos e
instrumentos de coleta de dados.
O paradigma se aproxima do construtivismo social, uma vez que seu objetivo é
“interpretar as ações dos indivíduos no mundo social e as maneiras pelas quais os indivíduos
atribuem significado aos fenômenos sociais” (SCHUTZ, 1967, p. 11), ou seja, é a crença de
que, em vez de descobrir uma realidade objetiva e independente, o ser humano constrói o
conhecimento através de suas interações sociais.
Como forma de recuperar o passado e deixá-lo registrado, iniciamos a pesquisa com a
metodologia de História Oral, que é fundamentada na relevância da abordagem para
investigação que se pretende realizar segundo as considerações de Meihy (2010, p. 30). Sendo
assim, formulamos as questões da pesquisa para entrevista oral a fim de colher os dados que
possam caracterizar de forma satisfatória a visão do professor que trabalhou na EEJTC:
Nome; idade; profissão; endereço atual (às vezes, o professor não gosta de dar o
endereço, pode então pedir o bairro); situação atual na rede: aposentada ou na ativa; tempo de
magistério (se cumpriu totalmente o tempo para a aposentadoria; ou se estando na ativa, há
quantos anos atua e quantos anos faltam para se aposentar); quanto tempo atuou na EEJTC; há
quanto tempo deixou a EEJTC; quantos anos tinha quando começou suas atividades nesta
escola; já tinha, no início de suas atividades na EEJTC, experiência no magistério; em que
séries atuava na EEJTC?
Os sujeitos foram selecionados para as entrevistas com base no critério de ter
trabalhado na EEJTC no período de 1983 a 1989. Daqueles localizados, foram entrevistados
professores e coordenadores. Os dados foram colhidos através de entrevista semiestruturada
conforme roteiro em anexo (Anexo 1). Além do roteiro, foram aplicados os métodos de
entrevista não-estruturada.
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3.2.APRESENTANDO O MODELO DA ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA (MEA)

Os relatos seguirão o roteiro da história oral e a coleta se organiza em cinco
momentos: gravação de entrevistas semiestruturadas; estabelecimento do documento escrito e
sua seriação; e, por último, análise do material conforme o Modelo da Estratégia
Argumentativa (MEA)5. O MEA é baseado na Teoria da Argumentação proposta por
Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992) e se propõe a explicar os momentos de negociação
presentes nos diálogos quando um sujeito tenta convencer o outro de sua tese. Para tanto, as
pessoas são estimuladas a falar, sobretudo quando existem controvérsias.
A análise utilizando o MEA considera a argumentação segundo dois vieses: o primeiro
diz respeito à sua ocorrência em situações nas quais os sujeitos interagem em um contexto
diverso, trata-se da argumentação viva que ocorre no interior das práticas sociais. Já o
segundo considera a possibilidade de compreensão do discurso através do diálogo
estabelecido com a finalidade de analisar as intenções do interlocutor e os processos
argumentativos empregados pelo emissor. (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011, p. 72). Sendo
assim, consideramos que o MEA possibilita a apreensão das Representações Sociais no
interior da história oral dos acontecimentos da EEJTC.
Falar de aprendizagem, no entanto, implica falar de conhecimento, pois a
ação de ensinar/aprender supõe explicita ou implicitamente um
comprometimento com o que se entende por conhecer. (CASTRO;
BOLITE-FRANT, 2011, p. 25).
O MEA consiste na reconstrução dos argumentos utilizados, seja na interação dos
sujeitos em diferentes contextos ou no diálogo instaurado quando o objetivo é analisar as
interações de terceiros. Entretanto, Castro ressalta:
O sentido e a eficácia de um argumento só raramente poderão ser
compreendidos sem ambiguidades. Por isso, quando destacamos um
esquema argumentativo, somos obrigados a preencher os vazios deixados no
interior das falas por implícitos: pressupostos ou subentendidos. A
identificação do pensamento do locutor com o esquema argumentativo
destacado é, portanto, uma hipótese entre várias possíveis (CASTRO, 1997,
p. 83).
De uma forma resumida, os passos gerais para análise em pesquisas qualitativas
compreendem: organização dos dados; estudos comparativos dos dados; esboço de resultado;

5

O Modelo da Estratégia Argumentativa está estruturado em 10 passos e encontra-se baseado na Teoria da
Argumentação proposta por Perelman (1999).

33

interpretação; apresentação dos resultados, para tornar compreensíveis os dados ao maior
número de pessoas possíveis (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011, p. 78). No MEA estas
etapas são organizadas em dez passos, os quais serão abordados em detalhe no próximo item.

3.2.1 Aprendendo os dez passos do MEA

O Modelo da Estratégia Argumentativa é uma das maneiras de analisar depoimentos,
agrupar os aspectos semelhantes e sugerir novos métodos de interpretação dos fatos, de modo
a reforçar os laços de troca de conhecimentos entre o docente e o seu fazer pedagógico.
Segundo Castro e Bolite-Frant (2011, p. 92), este modelo busca analisar o argumento
utilizado pelo orador em seu discurso a fim de reconstruí-lo, passo a passo, para se identificar
e avaliar as ideias do sujeito sobre sua tese. Tal estratégia visa conhecer os argumentos que a
sustentam, bem como compreender as atividades assumidas pelo indivíduo e a função da
enunciação no próprio argumento.
Simplificadamente apresenta-se os dez passos do MEA:
Um – leitura exaustiva; para assimilação da fala do sujeito e adequação do
sujeito e a pesquisa. Dois – a constituição do corpus de análise; devem ser
analisadas segundo o objetivo da pesquisa. Três – a localização das
controvérsias; buscar momentos de controvérsia e afirmações defendidas
pelo locutor mesmo implícito. Quatro – a enunciação das teses do locutor;
escritos pelo analista, estas devem ser resumidas e claras. Cinco – a busca
dos argumentos utilizados; o interlocutor sustenta seu ponto de vista. Seis –
aplicação da tipologia de analise; analise dos argumentos encontrados,
resumidos e classificados para provocar efeito no auditório. Sete – a
montagem do esquema; montagem de forma resumida de um esquema
explicativo do sujeito que faça sentindo para o locutor e o auditório. Oito –
interpretação; tem como finalidade verificar o sentido das afirmativas
apresentadas na montagem do esquema fazendo sentido para o sujeito. Nove
– a busca pelas evidencias da interpretação; se a interpretação realizada e o
esquema apontado faz sentido para o entrevistado. Dez – critério de
validação; para finalizar e da confiabilidade aos resultados (CASTRO;
BOLITE-FRANT, 2011, p. 82-85).
Dada assim a estrutura lógica do MEA, realizaremos os passos necessários para a
realização da pesquisa. Para maximizar a confiabilidade dos resultados, será realizado um
estudo comparativo dos dados, com o objetivo de estabelecer relações, entre as ocorrências
encontradas na pesquisa, buscando a aplicação de um esquema de perguntas-resposta que
confira coerência aos dados.
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3.3.REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

Dentre as fontes (CASTRO, 1990; 1997; LEITE, 1991) utilizadas a fim de analisar a
experiência do momento dos professores na Escola Tia Ciata, predominam as fontes orais, as
quais, segundo Costa (2006, p. 16) são intercomplementares, uma vez que “os procedimentos
metodológicos que orientam as pesquisas que trabalham com o corpus oral pouco diferem dos
procedimentos usados no corpus escrito”. Ambos ancoram-se nos procedimentos da pesquisa
histórica.
Como se trata de uma pesquisa qualitativa, vários instrumentos de coleta de dados
foram utilizados: entrevistas livres e semiabertas com os entrevistados, documentos escritos
coletados na EEJTC. As fontes orais foram aliadas às fontes escritas. Quanto às suas
modalidades, a história oral tem sido classificada em: história oral de vida ou tradição oral.
Nesse estudo, pela história oral foram observadas as questões sobre a memória entendida
como uma reconstrução do passado, mediado pelas experiências do presente. As experiências
vividas pelos entrevistados, a riqueza e a diversidade das interpretações dos fatos por eles
vivenciados e narrados, foram olhadas em seus significados, como também as diferenças e as
contradições contidas nas narrativas.
Por esse motivo, os documentos oficiais não se constituíram em foco de preocupação
central do trabalho de coleta de dados da pesquisa (mesmo porque poucos foram
encontrados). Apesar disso, ressalta-se sua importante contribuição para as análises e
configurações. Embora muitos considerem que os registros tidos como oficiais na maioria das
vezes retratam a visão de mundo da classe dominante, parte-se do pressuposto que podem
propiciar um diálogo muito rico, permitindo uma análise com diferentes expressões e
significados sobre uma mesma realidade vivenciada por diferentes segmentos e personagens,
como também possibilitar ao pesquisador a análise argumentativa em relação ao objeto
estudado.
Corpus oral: As entrevistas foram realizadas privilegiando a história oral de vida sobre
a escola, as práticas escolares e a história de vida dos professores da Escola Tia Ciata
ampliando o diálogo entre o passado e o presente dos personagens que participaram na
composição das suas experiências cotidianas reconstruídas. Os entrevistados foram os
coordenadores e os professores, que compartilharam da construção do conhecimento sobre as
experiências de escolarização na EEJTC no centro do Rio de Janeiro no período de 1983 a
1989.
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As entrevistas “piloto” e as exploratórias, como ensina Thompson (1998, p. 254-255),
tiveram o objetivo de mapear o campo de investigação, colhendo ideias e localizando as
fontes de informações genéricas no início da elaboração de um projeto, contribuem para um
melhor delineamento dos percursos. Nesse sentido é que foram realizadas de início entrevistas
livres, com apoio de um roteiro, apresentado no anexo 2.
A análise dos dados organizou as entrevistas segundo seu aspecto argumentativo.
Partiu-se da procura dos temas controversos para os sujeitos, da procura dos momentos em
que eles argumentavam sobre essas controvérsias, mesmo quando estas ficavam implícitas. O
locutor antecipa possíveis controvérsias com seu interlocutor e argumenta sobre elas. A isto
Castro e Bolite-Frant (2011) denominam acordos. Estes podem ser considerados como
“premissas que o locutor crê aceitas pelo seu auditório e que ele escolhe para apoiar sua
argumentação” (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011, p. 87). Portanto, a fala se estrutura
segundo um movimento dialético, pois o emissor precisa considerar o receptor do diálogo
para elaborar e enunciar seu discurso.
Os acordos estabelecidos determinam os argumentos para utilização em um discurso.
Segundo as autoras (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011), os argumentos passíveis de
utilização em um discurso não atingem formas inteiramente lógicas, as quais seriam próprias
do raciocínio matemático. Para elas, os argumentos podem ser: quase lógicos, fundados na
estrutura do real e fundantes de um novo real.
Para a pesquisa ora em pauta, foram investigados, a partir do conteúdo das entrevistas,
os tipos de acordos percebidos no discurso das entrevistadas, em relação à pesquisadora. A
classificação destes seguirá o modelo proposto por Castro e Bolite-Frant (2011). Decorrente
dessa análise verificou-se também os tipos de argumentos utilizados e como estes revelam as
Representações Sociais dos objetos considerados. Os termos mais frequentes na fala dos
sujeitos da pesquisa possibilitarão investigar as representações sociais dos alunos da Escola
Tia Ciata por seus professores e quais delas foram mantidas ao longo dos anos após o fim da
referida instituição de ensino.
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CAPÍTULO IV

4.1 RESULTADO DAS ENTREVISTAS

A história oral se situa em meio ao desenvolvimento dos métodos qualitativos de
investigação. Uma vez entendido que este método tem como centro de interesse o próprio
indivíduo na história, começamos procurando os professores através de uma das
coordenadoras da EEJTC, que forneceu o telefone para contato de dez (10) professoras. Ao
fazer contato com as docentes, percebemos que algumas, mesmo tendo afirmado terem vivido
uma boa experiência com a EEJTC naquela época, não queriam conceder entrevista.
Passamos então a considerar somente naquelas que queriam ser entrevistadas. A metodologia
utilizada foi útil para reunir depoimentos dos docentes da EEJTC, os quais serviram como
pano de fundo para pensarmos sobre a história oral como uma forma de refletir acerca das
questões norteadoras do estudo.
Ao total contatamos dezenove (19) professores, dos quais quatro (04) não quiseram
conceder entrevista, quatro (04) concederam a entrevista, mas não quiseram assinar o termo
de consentimento nem deixaram gravar as falas. Estas respondiam às perguntas do roteiro
com poucas palavras, de acordo com o que lembravam.
Como mostra o quadro abaixo:

Concederam e gravaram
entrevista

22%

22%

56%

Não concederam
entrevista

Entrevistados sem
registro

Figura 1: Número de entrevistados em relação ao total de contatados.

Esse quadro é importante para verificar que mesmo os docentes que não concederam a
entrevista avaliaram de forma positiva sua experiência na EEJTC. Como exposto, por motivos
diversos, alguns não quiseram conceder entrevistas, outros estão aposentados e não moram
mais no Rio de Janeiro. Com estes últimos, o contato foi feito apenas por telefone e as

37

entrevistas não foram contabilizadas. Quanto aos docentes que não deram entrevista, é
importante ressaltar que foi feito o contato, porém na hora e local marcados, conversei com
elas e por motivos diversos não concederam a entrevista. Tal fato causou surpresa por essas
docentes trabalharem há tempos na área da Educação e muitas vezes não saberem os usos e
finalidades de um trabalho acadêmico. Entre as queixas ouvidas, algumas relataram que a
dissertação viraria um livro e que eu iria ganhar muito dinheiro, outras falaram que se sentem
usadas e depois descartadas. Como descrito no quadro acima, embora elas falassem muito
bem da EEJTC daqueles anos e que sua experiência foi boa, não iriam conceder entrevista.
Dos quinze (15) entrevistados, três (03) eram coordenadores e doze (12) professores.
A coordenação era por disciplina do ensino fundamental do 1º segmento. A coordenação
apresentava a teoria e as melhores aplicações práticas para esta, tinham tempo para estudar e
mediar conflitos entre alunos e professores. Transmitiam também as regras da escola para os
alunos e professores. Nesta parceria, quem saía ganhando eram o aluno, o professor e a
escola.

Coordenação

Professor

Aluno

Figura 2: Dinâmica das relações entre os membros da comunidade escolar.

A partir dessas considerações, pode-se traçar um perfil dos alunos: rebeldes,
carregavam uma defasagem de conteúdos; sendo meninos e meninas de rua, não precisavam
de documentos para fazer a matricula, nem de responsável para assinar os documentos.
Podiam sair da aula que não fosse interessante (fosse para ir ao banheiro ou fumar). Os alunos
que ficavam na sala de aula tinham que estudar e prestar atenção. Queriam uma aprendizagem
rápida, tinha uma afetividade muito aflorada, apesar da rotatividade de alunos.
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Quanto aos professores: tinham de ter o emocional bem resolvido ou saber como lidar
com eles, esperava-se deles uma atitude de escutar os alunos, aconselhar, ter paciência em
dobro com estes. Quando o professor se desestabilizava por algum problema emocional
(saúde, família outros), a primeira coisa que faziam era simplesmente abandonar a escola. Tal
fato, segundo as entrevistadas, se deve às dificuldades de lidar com os alunos, pois entendiam
a dedicação como igual à doação.

4.2 ANÁLISES DOS DISCURSOS INDIVIDUAIS

As análises serão apresentadas primeiramente separadamente, isto é, de cada
professor. Em seguida, iremos discutir o discurso do conjunto de depoentes. Esta estratégia
ajuda a aprofundar o que cada sujeito julgou importante, mesmo que outros não tenham a
mesma opinião. Não são apresentadas cronologicamente por julgarmos que a cronologia aqui
não acrescenta significados.
A versão apresentada, portanto, será a dos profissionais que lá trabalharam no período
considerado, levando em conta as diferentes versões sobre os fatos. Para tanto, foi
estabelecido contato com a prefeitura do Rio de Janeiro, mais especificamente a Secretaria
Municipal de Educação (SME), e solicitou-se através de processo autorização para pesquisar
na Tia Ciata. Preenchidos todos os requisitos burocráticos, a próxima etapa consistiu na ida
até a EEJTC, onde a Diretora Adjunta permitiu entrevistar os professores, sem permitir, no
entanto, cópia de documentos da escola, apenas vista destes. No final da visita, ela alegou
excesso de trabalho, inviabilizando acesso ao referido material.

Análise do Professor P1
Esta depoente atuou como professora e, posteriormente, como coordenadora no
período considerado.

Sobre os significados do fazer docente da EEJTC, no tempo em que era para meninos e
meninas de rua.

As teses enunciadas pela professora indicam que o trabalho docente na EEJTC era um
trabalho marcado por uma intensa prática em sala de aula e para esta professora essa prática
era um desafio diário.
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A prática era um desafio diário
Era umdodesafio
diário de ir para a sala de aula
Essa prática
coordenador

Era um desafio diário
Então eu achava interessante entrar e atuar, não só olhar o que o professor
fazia e discutia com ele, atuar também, discutir a própria atuação do
coordenador. Era um desafio diário
A professora acreditava que esta troca do coordenador com o professor era a diferença
da pedagogia da Escola, que planejava o que ia acontecer na sala de aula. Discutir com o
professor um novo conteúdo organizava o trabalho docente. A entrada do coordenador na sala
de aula garantia certa conformidade com a proposta que ia se construindo com o auxílio da
coordenação.
Eu acho que um era fazer acontecer na sala de aula aquilo que a gente
achava que seria interessante para resgatar num espaço menor de tempo a
escolarização daqueles meninos. A ideia era de como a escola não era
seriada, que quem sabe eles ganhassem tempo de vida, com aquela
sistematização que a gente fazia dos conteúdos, diferente da escola regular,
da escola tradicional.
A ideia de resgate do tempo era considerada por outros projetos da Secretaria de
Educação, o que deve ter influenciado a opinião da professora. Todo ensino para alunos com
defasagem leva em conta esta questão do tempo. A diferença aqui é o fato de o planejamento
ser feito com o coordenador, semanalmente.

Sobre a diferenciação da pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras escolas.

Acho que tinha uma diferença crucial: o trabalho pedagógico bem cuidado
Para P1, o grande diferencial da escola era o cuidado com o pedagógico que se
traduzia, entre outras atividades, em encontros semanais do coordenador com o professor para
discutir o plano de aula. Este trabalho ajudaria o aluno morador de rua a ter o conhecimento a
partir das atividades propostas para ele, com o objetivo de fazer a escolarização acontecer em
um tempo menor.
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A pedagogia praticada baseava-se no respeito ao aluno e nos eventos que aconteciam
naquele momento para contextualizar as aulas, bem como reconhecia e utilizava o
conhecimento prévio do aluno para a elaboração destas.
aproveitando cultura, aproveitando ponto de partida de acontecimentos
políticos, acontecimentos sociais das coisas que tinham no momento, e dali
a gente tirava as atividades didáticas, aí para lidar com o conteúdo escolar.
Para a professora, nessa proposta pedagógica, mostra-se a preocupação da
coordenação em aplicar atividades que faziam sentido para o aluno, favorecendo a
assimilação do conteúdo.
Entretanto, a entrevistada ressalta aspectos negativos do trabalho pedagógico, no
tocante ao relacionamento entre os membros da equipe. Mesmo assim, enfatiza que tais
dificuldades contribuíram para seu desenvolvimento profissional e afirma a importância de
uma equipe coesa para a realização do trabalho educativo, devido às peculiaridades da
proposta e do público-alvo.
Eu acho que às vezes as relações de equipe que eram difíceis, a relação
entre os profissionais nem sempre foi fácil, às vezes tinham umas
diferenças, uma inveja, umas competições, foi por aí que ficou o lado não
tão feliz, porque tudo isso que se enfrentava, eu acho que foi uma
aprendizagem de vida maravilhosa, isso eu enfrentaria de novo.
acho que até dois anos de funcionamento, e tinha a historia de uma
professora que tinha saído pela janela e nunca mais retornou nunca mais a
gente soube dessa professora, eu só ouvi falar, então era uma escola que eu
acho que precisava ali da equipe estar muito junta, estar de fato
organizada, em função daquilo que acontecia dentro da escola, tanto em
nível de relacionamento quanto em nível do trabalho pedagógico
propriamente dito, para dar uma sustentação ali para que de fato aquilo
acontecesse.
P1 também falou sobre sua atuação como coordenadora pedagógica, destacando a
preocupação com a formação dos professores. No entanto, pelo depoimento, percebe-se a
visão do professor como alguém que tem de ser “ensinado a fazer seu trabalho”, por não ter,
segundo ela, “formação suficiente”. Isto fica claro a partir da declaração dela sobre “entrar na
sala de aula e dar aula na presença do professor”, como vemos abaixo:
Eu costumava às vezes entrar na sala de aula para dar aula na presença do
professor, eu dava aula também, de língua portuguesa, por quê? Porque eu
percebia que às vezes o professor não tinha uma formação para levar
adiante aquela proposta idealizada ali no plano, a coisa acontecia, vamos
dizer assim, porque os professores que iam para aquela escola eles estavam
sensibilizados, com aquele projeto, com aquelas ideias, mas muitas vezes
pro ponto da gente da coordenação a gente queria, mas, muitas vezes não
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acontecia como a gente gostaria, até que acontecesse. Eu acho que, se esse
projeto tivesse ido adiante, uma das vertentes dele poderia ter sido a
formação de professores.
A formação de professores em serviço fazia parte da proposta pedagógica, tal como
consta no projeto da escola. Como coordenadora, possivelmente teve acesso à leitura do
projeto, e, por isso, reconhece a necessidade de os docentes se apropriarem deste, através da
formação continuada. Portanto, sua fala denota a defesa das ideias básicas constantes da
proposta.

Sobre a diferença dos alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de outras escolas.

A tese central da professora era a de que esses alunos tinham conhecimentos, que
traziam de suas vidas, das interações que vivenciavam com diferentes grupos, na rua ou em
outros ambientes. Para ela, o conhecimento trazido pelo aluno poderia ser sistematizado num
espaço de tempo mais curto. Isso acarretaria, segundo ela, uma possibilidade de se reintegrar
na escola da rede em menos tempo.

Os alunos tinham conhecimentos.

Os conhecimentos já
estruturados,
mas
sistematizados.

eram
não

Eram refratários à escola.

Então a gente precisava conversar com eles, sensibilizá-los às
vezes, até para desejar ir para a escola, porque às vezes não
desejavam. Eram muitas frentes de trabalho, eram muitos
desafios.
Os alunos chegavam à escola pouco interessados e a coordenação precisava
sensibilizar e conversar com esse aluno. Como a professora afirma, essa frente de trabalho era
cansativa, provocava estresse emocional, mas vencer esse desafio para o professor era a
recompensa do trabalho. Não se nota da parte dela, entretanto, questionamentos sobre os
motivos da falta de vontade dos alunos em ir à escola, diretamente ligados à realidade em que
viviam, conforme visto em Castro (1997); Patto (1997) e já abordado no primeiro capítulo
deste trabalho.
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O trecho abaixo corrobora esta percepção, mostrando que a professora interpreta o
desejo dos estudantes a partir de seu próprio referencial, pertencente a uma classe social
distinta da deles.
e uma das coisas que a gente percebia na coordenação, a coordenação
percebia naquela época, que era muito interessante, é que era verdade o
desejo desses meninos com toda a possibilidade de marginalidade que já
existia na vida deles, o que eles queriam era pertencer ao todo social, ter
carro, casa, tanto que o maior elemento que eles desenhavam era casa.
É possível inferir de sua fala que um dos motivos que os alunos tinham para estudar
era obter itens valorizados pela sociedade a qual pertencem, ter casa, ter carro. Para ela, isso
ao mesmo tempo os livrava da marginalidade que se oferecia a eles de modo muito intenso.
A fala desta professora a identifica mais com a coordenação da escola do que com o grupo de
professores.

Análise do Professor P2
Esta depoente atuou como professora e, posteriormente, como coordenadora no
período considerado.

Sobre os significados do fazer docente da EEJTC, no tempo em que era para meninos e
meninas de rua.

porque sempre foi um aprendizado

Tia Ciata foi uma experiência muito boa
pra vida

A menção à experiência como uma experiência de vida foi recorrente nos
depoimentos. Para essa professora, além do desenvolvimento profissional, a experiência
proporcionou um aprendizado de vida.
a gente aprendeu muita coisa lá
Foi um grande aprendizado.
perceber a humanidade naquelas coisas que tanto aterrorizavam a
princípio. Esse lado foi um lado muito interessante.
Sim, não tenha dúvidas, porque sempre foi um aprendizado ali. Qualquer
coisa que você se dedique, que você se interesse, a gente cresce, a gente
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vai... Tem colegas, por exemplo... é inegável... Olha só, é inegável que, é
aquilo que eu falei pra ti, a Tia Ciata foi uma experiência muito boa pra
vida da gente, a gente aprendeu muita coisa lá
A entrevistada dá grande ênfase à palavra aprendizado, a qual pode ser considerada
como uma palavra-chave para compreender sua vivência na EEJTC. O aprendizado ao qual
ela se refere em sua fala é o do profissional que trabalhou naquele ambiente, contribuindo
para o desenvolvimento profissional e pessoal dos envolvidos.
Ela ainda afirma ter “percebido a humanidade” no trabalho na referida escola,
“naquelas coisas [os alunos?] que tanto aterrorizavam a princípio”. Pode-se depreender desta
fala uma visão anterior estereotipada sobre o público-alvo da instituição, a qual se modificou
ao longo do tempo e da convivência. Sua fala sugere uma aproximação com problemas que
ela não conhecia e que a experiência proporcionou e a fez mudar.

Sobre a diferenciação da pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras escolas

O trecho abaixo mostra o fazer coletivo que caracterizava a pedagogia da EEJTC, com
a participação ativa de todos os envolvidos no processo, tanto no planejamento como na
execução das ações.
Organizamos nas bases, todo mundo participava era muito interessante
isso.lá tudo mundo tinha voz, seguíamos juntos e falavam e faziam, foi
muito bom esse processo era todo registrado
A professora aborda o processo de alfabetização dos alunos e as dificuldades
encontradas. Ela não escapa do senso comum aos professores de diversas redes de ensino: a
culpabilização do aluno pela não-aprendizagem (PATTO, 1997), alocando os problemas em
pretensos “problemas internos” deste, ou de sua família, ou ainda da ausência de família
estruturada.
E como eu tava dizendo, as crianças queriam aprender a ler rapidamente e
isso é um processo, você não consegue, então tinha uma frustração muito
grande. Agora, nós tínhamos professores dedicadíssimos, que se
empenhavam, mesmo, e que conseguiu resultado sim. Mas tinha algumas
crianças que tinham problema, tinha um rapaz que ficou famoso, era um
rapaz que ele não conseguia. Ele ficou lá na escola anos pra aprender
alguma coisa e, realmente, tinha uma dificuldade muito grande, porque
todo o empenho que todos tivemos em cima dele, ele realmente... É o caso
do século na Tia Ciata...é, essa questão do ensino-aprendizagem, nós temos
problemas que advêm de outras questões, porque pra alfabetizar, qualquer
método de alfabetização alfabetiza.
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O aluno citado, mesmo para ela, fugia à regra. Ela o apresenta como algo raro. No
entanto, fala genericamente de “problemas” que os alunos teriam, o que reforça a tese inferida
acima.
Ela afirma que “qualquer método de alfabetização alfabetiza”, mas sem mencionar que
o sucesso de determinado método depende, entre outros, da adequação deste a este ser
complexo que é o aluno, pois é o método que tem de se adaptar ao aluno, e não o contrário.
Deixa claro, portanto, que a proposta da EEJTC não era meramente um método, mas estava
relacionada a todo o funcionamento da escola.
porque nós fazíamos uma avaliação diferenciada.que era relatada era isso,
mas as outras escolas precisavam era de uma transferência
formal...precisou também trabalhar, porque nós trabalhávamos lá.fizemos
tudo implantamos a direção colegiada, que era uma direção que a
Secretaria de Educação Municipal não trabalhava mas a gente fazia desse
tipo.
Aqui ela explicita a distinção entre a EEJTC e as demais escolas da rede municipal na
época, com os conflitos que isso gerava em relação à avaliação dos alunos e os registros
acadêmicos necessários em caso de transferência para outras escolas. Afinal, como encaixar
em uma série o estudante vindo de uma escola não-seriada? Outro destaque positivo, na
opinião da entrevistada, estava no pioneirismo da direção colegiada, onde o coletivo tomava
as decisões.

Sobre a diferença dos alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de outras escolas.

Embora a professora perceba as diferenças no aprendizado de crianças de classes
sociais diferentes como resultante de um conjunto de fatores – fato já ressaltado por vários
estudiosos do tema, entre eles Patto (1997) – ela ainda atribui, como no trecho a seguir,
algumas dificuldades a fatores orgânicos, os quais podem ser utilizados para eximir o
professor de seu dever de educar.
o negócio é... O problema passa por quê? Primeiro, que você tem que ter
uma certa vivência. Por que os nossos filhos aprendem com velocidade?
Tem um ambiente que favorece isso, tem a questão da leitura tá presente, a
escrita tá presente. É, a oralidade é que tá presente, essa questão da leitura
e da escrita não tá presente. É um dos aspectos, tem uma série. Agora, tem
umas crianças que têm uma dificuldade, que aí já passa por uma questão
neurológica
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Faz menção à diferença de vida destes alunos dos alunos de outra escola. Morar na rua
é um dado importante para ela, pois os alunos demonstravam uma característica imediatista
forte, em função das demandas que a própria rua apresenta.
porque os meninos de rua não havia possibilidades de trabalhar, era de um
imediatismo tal...[...] porque a gente tava vendo que o serviço oferecido
pela prefeitura não iria adiantar contra esta questão...de menino de rua...
porque [dar] balanço é até mesmo ingênuo, porque é um processo
diferente, não é a escola que vai dar conta disto...isso tinha que ser uma
coisa [equipe] multidisciplinar no sentido de multi secretarias...tinha que
ter a saúde bem remendada para poder segurar a peteca...porque não é um
professor que vai dar conta de resolver isso...a rua chama muito a rua
resolve muito...
Com esse trecho a entrevistada expressa o que ela acredita serem as limitações do
trabalho realizado, mas sempre as relacionando à clientela e afirmando a necessidade de um
trabalho conjunto com outros setores do serviço público. Por isso, ela assume ter defendido
que a instituição atendesse a outro público-alvo, como vemos no depoimento a seguir:
Uma escola sozinha não dá conta disso ... isso ficou muito claro para
gente... então nós voltamos para questão do aprendizado que era o nosso
foco... objetivo...era esse... consolidar isso.. e começamos a fazer campanha
para encher a escola com os meninos da comunidade.que eram os
repetentes que tinham problema nas escolas regulares... que era o foco
inicial da Tia Ciata... em 1991 começou com a A. na Direção.regularizamos
a escola Tia Ciata municipalizamos que fica na presidente Vargas.
Assim, observamos que nem todos os docentes envolvidos concordavam com a
proposta da escola de educar os meninos de rua; vê-se que não houve somente os fatores
políticos, mas também reivindicações internas para que a escola mudasse sua proposta.
Ressaltamos que ela se refere a mudanças de orientação no período que se iniciaria em 1991,
portanto, depois que a direção colegiada foi tirada da escola. Ela demonstra estar de acordo
com a mudança de proposta assumida pela nova direção.

Análise do Professor P3
Esta depoente atuou como professora no período considerado.

Sobre os significados do fazer docente da EEJTC no tempo em que era para meninos e
meninas de rua.
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Existem duas importantes teses no discurso de P3. Na primeira afirma a tese de que o
trabalho docente na EEJTC era um trabalho experimental, apoiado pela secretaria de educação
e que foi se perdendo com o tempo.

A Tia Ciata naquela época
era uma escola experimental

Tia Ciata era a menina dos
olhos da Educação.

Todo nosso trabalho, trabalhar
na realidade do aluno, cada
dia era um flash na Tia Ciata.

Tudo o que a Secretaria
queria experimentar a gente
executava.

Bom, a Tia Ciata naquela época era uma escola experimental, eu via assim
a gente não pode colocar assim, mas eu via assim. E tudo o que a
secretaria. naquela época a Tia Ciata era a menina dos olhos da educação,
então tudo o que a secretaria queria experimentar a gente executava. Aí
anos depois, quando veio a modificação, eu vi muita coisa na modificação
que nos fazíamos no Tia Ciata naquela época, todo nosso trabalho,
trabalhar na realidade do aluno, cada dia era um flash no Tia Ciata né, eu
acho que contribuiu bastante eu não sei se para a educação de uma
maneira geral.
Importante assinalar que nenhuma das Secretarias de Educação (Estadual e Municipal)
interferiu no trabalho da escola. Por isso, não foi possível inferir o motivo dessa afirmação,
pois quem propunha as atividades era a coordenação. O argumento sugerido pela metáfora
“menina dos olhos” ao referir-se à pedagogia da escola deve também ser entendida como
ligada a experiências anteriores, já que não havia interferência. No entanto, em algumas
ocasiões houve visitas de membros das Secretarias que elogiaram o trabalho, o que também
pode explicar esta menção.
Outro argumento condensado em outra metáfora que chama a atenção é comparar o
trabalho docente da escola com um “flash” esta referência relaciona-se com o fato de que a
realidade do dia a dia da escola era muito intensa, cheia de surpresas. Esta professora afirma
que a pedagogia da escola contribuiu para a educação, porém não fornece exemplos disso,
trata-se possivelmente do seu próprio reconhecimento da importância do trabalho ali
realizado.
Em uma segunda tese, ela atribui toda carga de sua experiência à EEJTC e queixa-se
de que em outras escolas não encontra esse espaço para trocas.
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Porque infelizmente as coisas vão se perdendo pelo meio do caminho, vem
coisas novas e as coisas vão se perdendo, mas para aquela época eu acho
que nos fomos muito importantes, eu acho também que assim para as
pessoas que trabalharam lá naquela época, por exemplo se eu tenho essa
minha carga, que modificou a minha vida totalmente, se eu tenho essa
carga que eu venho trabalhando há quase 30 anos, vou fazer 30 anos em
2014, se eu tenho essa carga eu agradeço muito ao Tia Ciata, ao dia a dia
daquilo ali, e eu sinto muita falta de uma coisa que a gente fazia ali que eu
acho importantíssimo, todo dia nos parávamos o grupo todo para discutir
aquele dia, o que tinha dado certo em cada sala de aula em cada espaço do
Tia Ciata e o que. que tinha dado errado. e eu sinto muita falta desse
espaço hoje em dia nas escolas. a gente não tem espaço para sentar e
conversar são poucos os momentos, para sentar com o grupo todo e
conversar.
Se eu tenho essa carga eu
agradeço muito ao Tia
Ciata.

E eu sinto muita falta desse espaço hoje em
dia nas escolas. a gente não tem espaço para
sentar e conversar são poucos os momentos,
para sentar com o grupo todo e conversar.

O argumento que afirma que a escola tinha esse espaço para trocas é mencionado
como a razão da experiência obtida. Esta, para ela, mostra-se a característica mais importante
da pedagogia da escola, a sua experiência obtida nos espaços proporcionados pela pedagogia
diferenciada. A comparação de sua experiência como uma “carga” confere um significado de
desafio, dificuldade, peso, no trabalho que realizava. Esta comparação, no entanto, está
repleta de positividade. A “carga” é algo que carrega com orgulho, que lhe faz se sentir uma
boa profissional.

Sobre a diferenciação da pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras escolas.

Para a professora 3 o importante era a execução do planejamento, como havia uma
grande rotatividade de alunos, sua preocupação era começar e terminar a aula.
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A gente experimentava.

A gente procurava muito a realidade.

Começar um assunto e ter que acabar.

Experimentar para ela era adaptar-se ao aluno, o que ela descreve como sendo
principal: a realidade do aluno e, por consequência, ter a cada aula uma terminalidade no
assunto, já que os alunos não eram frequentes.
A gente experimentava, sentava, conversava não vamos fazer isso vamos
fazer aquilo. a L. ela nos passou a ideia né principal e agente conseguiu
detectar três grupos, os analfabetos mesmo, os mais ou menos alfabetizados
e os alfabetizados então a gente trabalhava assim nesse sentido naquela
época logo no inicio da Tia Ciata.
O grande diferencial da escola para P3 era experimentar o conteúdo aplicado com os
alunos e depois na reunião dividi-los em grupos para planejar um conteúdo adequado a
realidade do aluno. Para ela, o mais importante era falar aos alunos sobre coisas que eles
reconheciam, falar da realidade deles.
a gente planejava algumas coisas e dali partia-se porque o grupo que eu
tinha a noite dentro da sala de aula, eu talvez tivesse amanhã eu não tinha
certeza que aquele aluno iria voltar amanhã, então a minha preocupação
de começar um assunto era de acabar o assunto...e a gente procurava assim
muito a realidade deles para poder segurá-los na sala de aula eles
levantavam saiam,no inicio foi bastante difícil, mas depois eles foram se
acostumando a esse ritmo.
O trabalho docente diferenciava-se fortemente pelas trocas constantes entre
professores e entre professores e coordenação e pelo funcionamento diferenciado da escola,
que se adaptava ao modo de ser daquele aluno. Em outras escolas, as regras eram feitas para
um aluno considerado ideal, que não correspondia à realidade desta escola.
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Sobre a diferença dos alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de outras escolas.

P3 destaca dois grupos de características dos alunos: o primeiro aborda o
comportamento (eles têm jogo de cintura), enquanto que o segundo agrupa fatores
situacionais: sem moradia, sem família, carentes etc.

Comportamentos

Mas
tinha
uma
grande
diferença, eles tinham um
grande jogo de cintura, de
sobrevivência que eu não tenho
hoje, com toda a idade que eu
tenho.

Fatores situacionais

Eles só tinham a diferença
que eles não tinham
moradia.

Carente de tudo, problemático,
mais
desconfiado,
muito
desconfiado de tudo, ele refletia
bem o que ele vivia.
Para a P3 os alunos eram carentes, problemáticos e desconfiados e ela tinha que ser
uma pessoa de confiança para esse aluno como um parente próximo.
Ah era mãe e filho, tia e sobrinho, avó e neto, professor e aluno, era tudo...
era um sentimento todo misturado.
A grande diferença para os outros alunos era a falta de residência e ela admirava neles
a perseverança na sobrevivência, que ela diz até hoje não ter atingido.
Carente de tudo, problemático, mais desconfiado, muito desconfiado de
tudo, ele refletia bem o que ele vivia, bem mesmo.
Nenhum, aluno é aluno. Eles só tinham a diferença que eles não tinham
moradia, mas também muitos alunos têm a moradia, mas não tem a família.
Eles não tinham a moradia, não tinham a família, e alguns tem a moradia,
mas não tem a família então os problemas eram praticamente os mesmos.
Mas tinha uma grande diferença, eles tinham um grande jogo de cintura, de
sobrevivência que eu não tenho hoje, com toda a idade que eu tenho.
Para ela, estes eram alunos como os outros, só que tinham uma vida mais
problemática. Com isso, sugere que não havia problemas de aprendizagem diferentes dos
alunos de outras escolas. Portanto, mesmo os aspectos negativos apontados não
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representavam para ela uma grande diferença. Embora identificasse os problemas que eles
enfrentavam, argumentou que eles não eram empecilho para o dia a dia da sala de aula.
O fim da escola significa para ela mais um abandono desses alunos.
Foi uma pena, uma pena mesmo a Tia Ciata não continuar da maneira que
era né...porque os meninos de rua continuam né... esparramados pela rua
afora e não tem mais aquele espaço.
Para ela, o fim da pedagogia diferenciada da escola marcou um vazio para estes
meninos, uma vez que ficariam de novo sem escola.

Análise do Professor P4
Esta depoente atuou como professora no período considerado.

Sobre os significados para o fazer docente da EEJTC, no tempo em que era para
meninos e meninas de rua.

A tese enunciada pela professora informa que o trabalho docente na Escola Tia Ciata
poderia ser resumida no slogan “aprender fazendo”, um trabalho dinâmico, em que a
aprendizagem acontecia no momento em que eles ensinavam. Com apoio da coordenação,
elaboravam, discutiam projetos e planejavam.

Aprender fazendo

Pra mim como profissional foi um
divisor de águas com certeza. Apoio
pedagógico.

Você teve uma passagem que foi
única, na vida profissional, único
e de muito valor.
Mas é aquilo, você está jogada aos
leões, então eu acho que é até mais
fácil você estar jogada aos leões sem
saber previamente o que vai acontecer.

Para a professora, o trabalho junto ao professor da coordenação pedagógica é muito
valorizado. Sugere que este seria o grande diferencial da proposta pedagógica.
Olha o que mais me marcou foi primeiro a nível pedagógico porque eu
nunca mais encontrei na rede as condições em que o professor tinha
naquela escola, que era o apoio pedagógico, com o apoio de profissional de
português, profissional de matemática, profissional de história onde
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semanalmente nos tínhamos reuniões para debater novos projetos,
elaborarmos novos projetos, era uma escola em que você podia falar, que
você podia colocar suas duvidas, as suas duvidas com certeza eram
resolvidas, eram sanadas, então é aquilo você foi aprendendo fazendo.
Assim como para seus colegas, a experiência para ela foi tão significativa que atribui
como única, impactando sua vida profissional em um todo.
Tia Ciata, então quer dizer você vê que aquilo tudo foi importante na sua
vida profissional, a grande questão é essa, você teve uma passagem que foi
única, na vida profissional único e de muito valor.
Pra mim foi um divisor de águas, pra mim enquanto profissional foi, agora
com relação à rede municipal eu acho que não, porque a própria rede
desmontou toda essa estrutura não sabem por que cargas d’água nunca me
envolveram nisso eu sei que foram problemas políticos, mas pra mim como
profissional foi um divisor de águas com certeza.
A metáfora “divisor de águas” acentua uma mudança em sua vida profissional e
mesmo pessoal que ela considera muito importante. Existe neste divisor de águas um antes e
um depois, ela diz não mais ser a mesma profissional depois de passar pela escola. Ressentese de as outras escolas não proporcionarem o mesmo apoio que recebeu na EEJTC. Embora
animada com sua experiência, argumenta a dificuldade que ela significava utilizando-se da
metáfora “jogada aos leões”.
Olha a capacitação era as dinâmicas que tinham semanalmente o que eu
disse aprendíamos fazendo, lógico, evidente que no inicio tinha sempre uma
entrevista com uma das coordenadoras, mas é aquilo você está jogada aos
leões, então eu acho que até mais fácil você estar jogada aos leões sem
saber previamente o que vai acontecer, e você dali das experiências que
você tem você levar para coordenação e assim debater levar para as
colegas debater procurar e ver que alternativas as colegas tiveram para
aquela situação, que alternativas nós enquanto grupo podemos ter quanto
àquela situação, quer dizer era um eterno aprendizado a experiência
enquanto corpo docente era uma eterna aprendizagem em prol do aluno.
A experiência na EEJTC foi um fazer cheio de dificuldades e que exigiu muito dela.
Enfrentou os “leões” com bravura e carregou consigo um tipo de fazer pedagógico que
considera muito importante.

Sobre a diferenciação da pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras escolas.

Um diferencial apontado pela professora já foi comentado, o fato de a escola ter uma
coordenação interdisciplinar atuando diretamente com os professores. Outra grande diferença
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apontada pela professora era o fato de trabalharem com materiais e conteúdos trazidos pelos
próprios alunos. A professora afirma que os trabalhos dos alunos eram colecionados como se
fossem troféus e que eles não imaginavam em concretizar a aprendizagem daquela forma, em
um trabalho que guardavam e que os valorizava como alunos.

A gente procurava com que o aluno trabalhasse
com o que ele trazia, e o que ele trazia nós
transformávamos em conteúdo.

A gente ia colecionando (o que os alunos traziam)
como se fosse uma grande coleção.

Eles valorizarem aqueles trabalhos porque muitas
vezes eles não acreditavam no que eles faziam

A dinâmica do trabalho relatado pela professora mostra a singularidade do que faziam
nesta escola, diferentemente das outras.
Olha só era uma sala de aula que a gente procurara com que o aluno
trabalhasse com o que ele trazia, e o que ele trazia nos transformávamos
em conteúdo.
... era que ele percebesse que o que ele estava aprendendo o que ele estava
colocando ali, registrando, ali era valorizado, era valorizado na medida em
que a gente expunha tudo, era uma sala da vida, da vida dos alunos, as
paredes cheias de trabalho mostrando o que eles faziam cada avanço que
eles davam, nos fazíamos sim caderninho de vida, e fazíamos questão de
guardar trabalhinho, eu lembro que eu fazia pastinha com os trabalhos que
eles faziam para eles valorizarem aqueles trabalhos porque muitas vezes
eles não acreditavam no que eles faziam, então essas coisas ficavam
guardadas para depois mostrar, a gente ia colecionando como se fosse uma
grande coleção.
Na EEJTC, tudo que os alunos faziam era valorizado. A professora era cuidadosa neste
aspecto, pois acreditava que os alunos ao verem seus trabalhos valorizados, do que eram
capazes, aprenderiam cada vez mais. O diminutivo usado para mencionar o trabalho dos
alunos é muito comum entre professores, mesmo que trabalhem com jovens e adultos. Não há
conotação negativa, senão afetiva nesta menção.

Sobre a diferença dos alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de outras escolas.

53

Segundo a professora, os alunos eram resistentes ao novo, principalmente quanto ao
conteúdo. Eles eram muito carentes, afetivos, mas interessados quando queriam aprender.

Resistente ao novo e ao conhecimento

Muito afetivos, por serem muito
carentes e, na medida em que havia
identidade, eles queriam saber,
queriam aprender, tinham interesse
em aprender.

Cobrança
e
a
diferença da Tia Ciata

Muitos deles tinham prazer de ir porque
era a escola Tia Ciata.
Aparentemente contraditório, a P4 afirma que eram resistentes a novos conhecimentos
ao mesmo tempo em que eram interessados.
Olha resistente, aluno resistente, hum... Mas muito afetivo, resistente ao
novo ao conhecimento, mas de contrapartida, muito afetivo por serem
muitos carentes e na medida em que havia identidade, eles queriam saber,
queriam aprender, tinham interesse em aprender.
Cabe aí ressaltar que o interesse desses alunos, para ela, era proporcional ao tipo de
aula que era dada. Quando a aula era boa, eram interessados, se a aula era desinteressante eles
não participavam. Atrás dessa aparente contradição existe a resistência desses alunos devido a
suas experiências anteriores com outras escolas, que não respeitavam sua maneira de ser.
A EEJTC fazia cobrança, mas mesmo assim os alunos gostavam da escola.
Eu trabalhei em outras escolas os outros alunos eles já vêm com uma
bagagem, talvez mesmo aqueles novinhos que estão entrando na escola com
seis aninhos, para serem alfabetizados pela educação infantil, muitos já
vem achando que a escola é aquele lugar que vai ter que fazer, vai ter que
seguir só aquelas regras, então você tem que se enquadrar o que é um erro
porque. mas ela não precisa ser uma escola, como é que vou dizer, uma
escola que alguns alunos tem até medo de ir, não gostam de ir porque
acham que vão ser só cobrados. vai ser só cobrança, cobrança e a
diferença da Tia Ciata era isso eles ali, eram cobrados, mas eles muitos
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deles tinham prazer de ir porque era a Escola Tia Ciata não era uma coisa
chata, tinha a pessoa o professor que você vai chegar.
Para ela, a diferença mais clara desses alunos para os de outras escolas é que não
aceitavam regras que não faziam sentido para eles, mas quando estimulados por aulas
interessantes, mostravam-se interessados em aprender. Para ela, então, o grande desafio era
fazê-los ter interesse nas aulas.
...Olha prazer era a conquista né. conquistar aquele aluno, e conquistar
depois para o pedagógico.
A preocupação de fazer sempre aulas interessantes era, possivelmente, um trabalho
árduo do qual a professora se orgulha. Para falar na conquista do aluno, ela demonstra se
orgulhar de seu próprio trabalho.

Análise do Professor P5
Esta depoente atuou como professora no período considerado.
Sobre os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da EEJTC, no tempo
em que era para meninos e meninas de rua.

Esta professora destaca a prática pedagógica da Escola Tia Ciata como favorecedora
do desenvolvimento profissional. A utilização da metáfora “crescer”, no sentido do
desenvolvimento profissional, sugere que a entrevistada dá importância aos efeitos do
trabalho desenvolvido sobre sua própria vida e carreira.

Estímulo ao
profissional.

desenvolvimento

Me estimulou muito a procurar
conhecer mais, a ler mais a
descobrir novos autores novas
experiências então estimulou

Sempre no magistério se você
não é estimulado a desenvolver,
a conhecer novas coisas, você
acaba estagnando e ficando na
mesmice e é enfadonho é ruim
e não vai a lugar nenhum e
você não cresce
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A proposta pedagógica da escola teria favorecido seu desenvolvimento profissional e
pessoal.
É como eu falei né me estimulou muito a procurar conhecer mais, a ler mais
a descobrir novos autores novas experiências então estimulou. Sempre no
magistério se você não é estimulado a desenvolver, a conhecer novas
coisas, você acaba estagnando e ficando na mesmice e é enfadonho é ruim e
não vai a lugar nenhum e você não cresce. Então a melhor coisa que tem é
você ter esse estímulo de querer crescer, querer melhorar, querer sempre
uma coisa diferente.
Ela se refere ao fato de ter procurado por si mesma ler, estudar, por influência do tipo
de trabalho realizado na escola. O ambiente da escola favorecia seu crescimento, coisa que
não encontrou em sua docência em outras escolas, às quais se refere fazendo alusão a um
trabalho enfadonho e ruim.

Sobre a diferenciação da pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras escolas.

Para P5, destacam-se as peculiaridades da clientela, a qual, segundo as palavras da
professora, era rejeitada pela maioria das escolas. O diferencial da pedagogia da escola seria,
portanto, consequência de sua clientela. Para trabalhar com esses meninos, a pedagogia
praticada em outras escolas não daria certo, daí a necessidade de outra proposta, que fosse
diferente do que se fazia. Além disso, considerava que os alunos não tinham desenvolvimento
até ali.
um tratamento diferente porque o grupo já não tinha tanto desenvolvimento.
porque a maioria das escolas rejeitavam né...então eles acharam uma
escola que aceitava vários tipos diferentes..que não eram..que não
frequentavam até então.
Conforme o depoimento, a escola aceitava vários tipos diferentes, excluídos do
sistema de ensino tradicional. Por isso a avaliação era diferenciada.
Ela opõe o planejamento pedagógico da EEJTC ao de outras escolas – caracterizadas
como “fechadas” e “quadradas”, dando ênfase à formação e desenvolvimento dos professores,
os quais, com esta formação, se capacitariam para o atendimento aos alunos.
É como eu falei eram reuniões frequentes, em que nós nos juntávamos, nós
professores de artes, de música, de educação física, os professores de
turma, os coordenadores e daí saia o planejamento do grupo.
Era isso né...era tentar... primeiro né tentar fazer com que o grupo
pedagógico se especializasse, discutisse mais as coisas, lesse mais,
procurasse desenvolver né... dentro do seio acadêmico também porque é
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importante, além da pratica né que a gente fazia aqui com os alunos né...
com o grupo, era quer dizer tentar desenvolver cada vez mais e não ficar só
com aquela camada só coisa fechada e quadrada que normalmente as
escolas fazem e passam para os alunos.
era um projeto de educação juvenil, mas diferente daquele que era da
prefeitura, nos éramos de uma outra linha de trabalho, tínhamos uma
direção colegiada, tudo era muito discutido, tínhamos grupos de estudo,
então isso era uma coisa diferente era uma coisa que realmente foi um
acréscimo muito grande para quem participou dessa época.
Destaca a diferença em relação aos demais projetos municipais da época, sobretudo no
que concerne à direção colegiada praticada na EEJTC.
A professora explica como funcionava a progressão asseriada da escola, a qual
dependia de uma avaliação individualizada, pois o aluno era promovido de acordo com seu
desenvolvimento, de forma qualitativa.

Sistema
asseriado.

de

avaliação

As avaliações eram feitas de acordo
com cada um, se ele tinha um
desenvolvimento maior ele [aluno] ia
para um outro grupo senão ele
continuava
naquele,
tudo
era
conversado e discutido através do
grupo.

É tinha um grupo de professores e coordenadores e as avaliações eram
feitas de acordo com cada um, se ele tinha um desenvolvimento maior ele
[aluno] ia para um outro grupo senão ele continuava naquele, tudo era
conversado e discutido através do grupo.
sim, nós tínhamos a entrada, tínhamos a divisão por serie, por
desenvolvimento o que era mais interessante e não por...o seriado
propriamente dito, no inicio principalmente era asseriado de acordo com o
desenvolvimento você ia passando de nível e não porque era aquela série e
você poderia passar mais rápido ou mais lentamente isso de acordo com o
desenvolvimento de cada um, então era uma coisa que era bastante
interessante.
Em sua explicação sobre a não-seriação das turmas, ela acaba por referir-se a séries,
talvez por hábito, ou a níveis, como era tratado pelos membros da coordenação. Os
professores decidiam se um aluno trocava ou não de nível, isto é, turma, se ele apresentasse
diferenças com o grupo ao qual pertencia. Desse modo, a avaliação era qualitativa, não havia
nota, provas eram dadas, mas não eram atribuídas notas para computar o desenvolvimento do
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aluno. Eram os professores que verificavam no dia a dia esse desenvolvimento e decidiam em
que grupo ou turma o aluno ficaria.

Sobre a diferença dos alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de outras escolas.

A depoente fala sobre a diferença entre as duas fases da EEJTC: a primeira, com foco
na escolarização da população de rua, demandava estratégias pedagógicas diferenciadas. Já a
segunda, assemelhada às demais escolas municipais, adotou metodologias semelhantes,
perdendo os diferenciais que a caracterizavam, em período posterior a 1989.
Bom teve algumas fases né...na época que era no sambódromo eram mais
praticamente adultos e adolescentes..adultos... era mais já um grupo mais
velho a gente fazia um trabalho mais dirigido a essa população já era um
tipo de trabalho mais para adulto, depois com o grupo de rua já era quando
saímos do sambódromo e viemos aqui para o prédio da praça XI já eram
garotos mais novos, garotas mais novas e já tinham um tratamento
diferente porque o grupo já não tinha tanto desenvolvimento.
Não se referiu a características dos alunos em outros aspectos, apenas diferenciou os
que lá estudaram na primeira fase (abarcada por esta pesquisa) e na segunda fase, posterior.

Atendia a adolescentes e
adultos – população de
rua.

Após mudança
de sede

Atende a crianças e
jovens
das
classes
populares.
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Embora tenha mencionado as duas fases da escola, não falou da saída de membros da
coordenação que determinou a mudança de orientação pedagógica. Ela atribui a mudança à
mudança de sede da escola, do sambódromo para a Praça XI.

Análise do Professor P6
Esta depoente atuou como professora no período considerado.
Sobre os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da EEJTC, no tempo
em que era para meninos e meninas de rua.

A tese central do discurso do Professor 6 é a de que toda sua experiência profissional
foi adquirida na EEJTC. O professor atribui dois argumentos que sustentam essa tese: o
primeiro é a nova abordagem pedagógica do trabalho realizado com os meninos de rua e o
segundo são as reuniões que aconteciam com os coordenadores e professores semanalmente
onde ocorria troca de informação para superar os desafios do cotidiano escolar.
Sim, pois apresentou uma nova abordagem pedagógica e educacional ao
trabalho realizado com meninos e menina de rua.
Antes não, entretanto uma vez realizado o trabalho semanalmente ocorriam
reuniões didáticas entre o grupo, de forma que um ajudava o outro.
A tese defendida pela depoente reforça a ideia de que houve na escola uma pedagogia
reconhecidamente diferenciada, com intervenção direta da coordenação interdisciplinar.
Reforça também a ideia de que os professores que lá trabalharam reconhecem que o trabalho
feito teve um impacto importante em suas vidas.
Tudo que eu sei veio da Tia
Ciata

apresentou uma nova abordagem
pedagógica

trabalho realizado semanalmente
Para o professor os desafios eram superados porque o grupo (coordenadores e
professores) era unido e comprometido com a escola e o desafio era a grande rotatividade dos
alunos.
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Conforme os desafios ocorriam, o grupo criava formas de superá-los, todos
ali estavam comprometidos com o trabalho.
A alta rotatividade de alunos, eu não sabia se o aluno de hoje estaria
presente na aula seguinte.
O argumento afirma que como os alunos não tinham moradia certa ficava muito difícil
permanecer em uma escola comum regulamente. Por isso, a atividade docente tinha que
prever esta situação e se adaptar a ela, uma vez que os alunos eram exatamente aqueles que
tinham sido excluídos de outras escolas.

Sobre a diferença dos alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de outras escolas.

Segundo o professor todos os alunos são iguais, como qualquer aluno de outra escola.
Este igual deve ser lido de forma a dar sentido ao que afirma sobre eles serem os excluídos de
outras escolas. Eram iguais, mas eram aqueles que não se adaptaram às escolas tradicionais.

Um aluno igual aos outros.

Era um refúgio, um lugar em
que era tratado com
dignidade.

Como qualquer aluno, que
às vezes reclamavam de uma
ou outra atividade.
O argumento afirma que a EEJTC era um refúgio onde os alunos moradores de rua
eram tratados com dignidade, condição que favorecia a aprendizagem.
um aluno igual aos outros.
como qualquer aluno que às vezes reclamavam de uma ou outra atividade.
era um refúgio um lugar que era tratado com dignidade.
O argumento deve ser entendido no contexto em que a escola funcionou. Este igual
afirmado por ela, possivelmente foi um acordo entre os professores que lá trabalharam
durante o período considerado. Meninos e meninas com uma vida tão peculiar não são iguais
a outros meninos. A referência que ela faz está mais ligada à sala de aula, a como eles
conviviam dentro da escola, ao slogan de que todo aluno é igual.
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Análise do Professor P7
Esta depoente atuou como professora no período considerado.
Sobre os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da EEJTC, no tempo
em que era para meninos e meninas de rua.

A tese que o professor sustenta é que a EEJTC foi um grande aprendizado para ela, a
partir deste aprendizado ela consegue planejar seu trabalho com mais flexibilidade e o
argumento que reforça essa tese é o fato de haverem reuniões com a equipe de coordenadores
e professores, contribuindo para esse aprendizado. Ao mesmo tempo afirma que a escola não
significou nada para ela. Exibe, nesse caso, uma aparente contradição, já que a professora
afirma que o trabalho não significou nada para sua vida, mesmo tendo aprendido tudo com
ele.

Contradição

Foi um grande aprendizado

O trabalho não significou nada

Ver o atual com mais flexibilidade

Reunião periódica de equipe

A professora fala que o fazer docente foi um grande aprendizado, tendo ajudado a
olhar o planejamento atual, seu trabalho com mais flexibilidade que as reuniões de equipe
contribuíram muito para esse aprendizado. A afirmação de que a escola nada significou para
ela deve ter ligação com o modo com que a coordenação saiu no final do período. Muitos
professores externaram insatisfação com relação a este fato. Afirmaram terem sido
abandonados por essa coordenação e que o trabalho foi finalizado quando saíram. Há em suas
palavras uma espécie de mágoa. No entanto, todos reconhecem que o trabalho foi uma
experiência inovadora. Trabalhar com meninos marginalizados era um desafio.
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Medo no início que não conhecia o trabalho, e as crianças marginalizadas
a minha experiência era de colégio particular.
A professora só tinha experiência na rede particular, quando iniciou seu trabalho na
EEJTC, justifica um medo inicial por falta de conhecimento e convivência com meninos e
meninas de rua. Ela sugere ter logo vencido esse medo.

Sobre como os professores diferenciam a pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras
escolas.

A professora 7 argumenta que a experiência dela com a Tia Ciata fez com que
enxergasse os moradores de rua de forma diferente.

Uma forma diferente de ver meninos e meninas de rua.

O trabalho está sempre ligado às características daquelas crianças. O trabalho tinha
que ser diferente porque as crianças eram diferentes. O trabalho a teria feito enxergar a
existência deles e poder ver que pessoas em situação diferente da dela eram pessoas, com
histórias em suas vidas.
Uma experiência ver o outro de uma forma diferente, ver que todos são
seres humanos, um aprendizado incrível.
Afirma que a experiência foi única pela forma diferenciada principalmente no trato
com os alunos.

Sobre como o professor diferencia os alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de
outras escolas.

A professora afirma que havia uma mistura de emoção: no mesmo instante via pontos
negativos, pois eles eram violentos entre si e a dificuldades de ensino-aprendizagem; os
alunos tinham de positivo uma relação boa com os professores.
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Pontos negativos

eles eram violentos

Pontos positivos

Uma mistura de emoções

dificuldade de aprendizagem

a relação professoraluno era boa

A professora descreve o aluno como violento, com dificuldades de aprendizagem,
porém com uma relação boa com os professores. A maioria não tem família, o que ela alega
como motivo para facilitar a violência entre eles.
A maioria deles não tinha família, mas os problemas eram a mesma
dificuldade de aprendizagem.
Gostava da participação e não gostava da violência entre eles.
A dificuldade de aprendizagem está sempre associada às classes populares, daí ela se
referir a isso com certa naturalização. Crianças de escola pública, de uma maneira geral, são
vistas pelos professores como tendo dificuldades de aprendizagem (PATTO, 1997).
O fato de não terem família para orientação de princípios básicos como ética e moral
aumentava a responsabilidade dos professores nessa orientação. A entrevistada disse que os
alunos gostavam muito da aula de educação física, a participação era boa, era a aula com que
eles mais se identificavam por trabalhar com o corpo.

Análise do Professor P8
Esta depoente atuou como professora no período considerado.
Sobre os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da EEJTC, no tempo
em que era para meninos e meninas de rua.

Esta entrevista, de forma geral, foi lacônica, com o professor se limitando a responder
às questões do roteiro, sem acrescentar outras informações.
A Tese do professor 8 é a afirmação de o fazer docente da EEJTC ter significado para
a vida dele um grande aprendizado, os argumentos se baseiam no fato de que o trabalho para
ele foi importante, pois as reuniões periódicas com os coordenadores e professores
influenciaram de forma positiva sua vida profissional.
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Significou um aprendizado

Todos influenciaram
positiva

Um trabalho importantíssimo

de

forma

Reuniões periódicas

Refere-se também às trocas de experiências que fazia com os colegas sobre seu
trabalho, o que considerou importantíssimo.

Sobre como os professores diferenciam a pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras
escolas.

A tese do professor 8 é de que a Metodologia foi a diferença da pedagogia da EEJTC,
uma vez que havia o planejamento semanal com os coordenadores e professores e o
acompanhamento diário dos alunos, que caracterizavam de forma positiva a metodologia
adotada.

Metodologia

Planejamento

Acompanhamento
Segundo este professor, a metodologia da escola consistia em trabalhar com o
conteúdo conhecido pelo aluno. O planejamento era feito de forma semanal e o
acompanhamento diferenciado dos alunos também distinguia a pedagogia da EEJTC da das
outras escolas.
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Sobre como o professor diferencia os alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de
outras escolas.

O professor argumenta que não havia diferença entre os alunos da EEJTC e os alunos
dos outras escolas, mas também argumenta que a EEJTC era a única escola que aceitava o
trabalho de educar meninos e meninas de rua.

Nenhuma diferença

A única escola que os aceitava

Não fala sobre a diferença entre esses meninos e meninas e outros de outras escolas.
Possivelmente, a diferença não era considerada para seu trabalho.

Análise do Professor 09
Esta depoente atuou como professora no período considerado.
Sobre os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da EEJTC, no tempo
em que era para meninos e meninas de rua.

A entrevista realizada não obteve informações muito aprofundadas, pois as respostas
foram lacônicas.

Experiência adquirida

Quais os significados que
vidaosprofissional
professoresdedão
forma
para
positiva.
o
‘fazer docente’ da escola
Tia Ciata, no tempo em
que era para meninos e
meninas de rua.
Reuniões frequentes com a coordenação.

Tudo foi marcante, foi tudo novo.

tudo foi marcante, foi tudo
Anovo.
tese do professor 9 é de que a escola foi uma grande experiência adquirida que
influenciou
sua vidaadquirida
de forma
Experiência
na positiva e as reuniões semanais com a coordenação e os
Tia Ciata
tem me ajudado
professores,
por contarem
com a participação democrática de todos, foram de grande
até hoje.
importância para sua vida profissional.
( experiência na
continuidade da sua vida
profissional Pós-Tia Ciata)
todos estão ligados
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Sobre como os professores diferenciam a pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras
escolas.

A professora se limita a dizer que não havia diferença entre a pedagogia da EEJTC e a
das demais escolas, como expressam as palavras: “uma sala comum igual a toda sala”.
uma sala comum igual a toda sala tínhamos muito trabalho expostos na
parede dos alunos.
mais ou menos era de acordo com a necessidade do aluno. como ele
chegava.
Não identifica, ao contrário dos demais entrevistados, as características próprias desta
instituição.

Sobre como o professor diferencia os alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de
outras escolas.

Para P9 os alunos eram carentes, gratos pela atenção que a escola dava.

Um aluno talvez mais carente

Eles percebiam que tinham atenção
que as outras escolas não davam.
...a relação professor-aluno era boa.
...e que lá era o único lugar que entendia os alunos.
O professor argumenta que a relação professor – aluno era boa e que os alunos sempre
falavam que a EEJTC era o único lugar que ouvia e entendia os alunos moradores de rua. Sua
fala é sempre muito econômica.

Análise do Professor P10
Esta depoente atuou como professora no período considerado.
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Sobre os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da EEJTC, no tempo
em que era para meninos e meninas de rua.

Ela descreve como ocorria a formação continuada dos profissionais da EEJTC, de
forma individualizada, contradizendo as afirmações de outros entrevistados quanto ao caráter
coletivo das capacitações.
Capacitação individual
com intervenção da
coordenação.

Na maioria das vezes elas nos
ajudavam, levavam ajuda. as nossas
buscas eram sempre bem resolvidas

A professora destaca a atuação da coordenação nessa formação continuada, dizendo
que vários setores da escola auxiliavam nesta, mas sempre respeitando a autonomia do
professor em sala de aula.
A capacitação muitas vezes era feita individualmente, na maioria das vezes
elas nos ajudavam, levavam ajuda. as nossas buscas eram sempre bem
resolvidas.
A coordenação interferia bastante.

Interessante também frisar na fala da professora que, após sua passagem pela EEJTC,
não aprendeu mais nada novo, apesar de a Prefeitura continuar oferecendo formação
continuada. Isto denota que a formação em serviço oferecida pela escola naquela época foi
significativa.

Sobre como os professores diferenciam a pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras
escolas.

P10 atribui o diferencial pedagógica da EEJTC principalmente a dois fatores: redução
do número de alunos em cada sala e atuação da coordenação pedagógica da instituição.

Número de crianças na sala.

Atuação da coordenação.

eram poucos alunos, o
número ideal de crianças em
sala, eles participavam

coordenadores que atuavam que
não tinham medo de estarem
junto que entravam em sala.

67

Segundo ela, o número de alunos facilitava o desenvolvimento das atividades, pois
permitia maior expressão de cada um; e os coordenadores estavam sempre próximos aos
professores, auxiliando quando necessário.
A Tia Ciata era ótimo, eram poucos alunos, o número ideal de crianças em
sala, eles participavam, eles mostravam que queriam, o desejo deles, e a
gente crescia. Eles tinham muitas dificuldades...muitas...tinha criança que
avançava dois dias depois voltava, tinham crianças que voltavam para rua
isso era desesperador, mas a gente construía alguma coisa sim, uma
relação de afeto que era grande e que ajudava muito.
Tia Ciata, volto a dizer, pra mim foi a grande pedagogia da minha vida,
coordenadores que atuavam que não tinham medo de estarem junto que
entravam em sala.
Ela levanta o ponto das dificuldades de aprendizagem, atribuindo-as a alguns alunos.
Segundo ela, a solução para estas seria a relação de afeto de professores e alunos, relação esta
que se traduzia nas conquistas dos alunos, na opinião da professora.
O que me dava grande prazer era ver o crescimento era ver aquela criança
que não escrevia nem seu nome, escrever seu nome e tirar a carteira de
identidade e vim me mostrar. O que me causava desgosto era ver o ir
embora dele e não voltando, porque ou ia pelas drogas ou ia pelo não
aprender nada porque muitos não conseguiam aprender nada.
A gente tinha uma maneira de começar o trabalho todos os dias, e a gente
conserva todos os dias, como eu vejo educação infantil claro que não era
uma rodinha, mas a gente sentava junto e começava a falar sobre aquele
dia anterior, sobre as nossas ansiedades e dali a gente fazia um trabalho
registro, as sugestões de Estudos Sociais às vezes viam falando de
localizações aí a gente começava a conversar sobre aquilo e todo o
trabalho crescia ali.
Nota-se, por esse discurso, que o fato de alguns alunos não continuarem os estudos era
fonte de “desgosto” para a professora, sem que ela considerasse, no entanto, os fatores que os
levaram a isso. Mesmo assim, ela relata as experiências positivas desse período como
significativas para sua atuação posterior.

Sobre como o professor diferencia os alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de
outras escolas.

Assim como no caso da formação docente, a professora dá relevância ao afeto como
fator preponderante na educação dos alunos, devido às suas origens. Para ela, o afeto seria o
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ingrediente fundamental na educação desses alunos, visto que eles seriam carentes desse fator,
e era papel do professor suprir esta “falta”.

Educação pelo afeto.

Ele não era obrigado a entrar,
ele vinha porque queria

porque se você não fizesse
uma relação afetiva ele não
voltava.

Como demonstrado no esquema acima, o afeto era o que garantia a permanência do
estudante na escola, possibilitando todo o trabalho subsequente.
Porque ele tava ali porque ele queria aprender,
Ele não era obrigado a entrar, ele vinha porque queria
porque se você não fizesse uma relação afetiva ele não voltava.
não tinham pais.
Observa-se, pela fala da entrevistada, que a família (tal como concebida por ela) era
constituinte do aprendizado. Podem-se problematizar as concepções de “afeto” e “família”
apresentadas aqui, pois os meninos de rua também formam grupos entre si, buscando
justamente afeto e proteção contra os perigos a que estão sujeitos.

Análise do Professor P11
Esta depoente atuou como professora e, posteriormente, como coordenadora no
período considerado.
Sobre os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da EEJTC, no tempo
em que era para meninos e meninas de rua.

A tese principal de P11 se refere à mudança de paradigma educacional representada
pela EEJTC, a qual abriu possibilidades de novos tipos de escolarização, para atender a
clientelas diferenciadas.
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Tia Ciata provocou
mudanças na Educação.

a Tia Ciata foi um divisor,
porque ela começou a dizer
para educação que não havia
necessidades
de
um
escolaridade é... Fechada.

Ela também cita a metáfora do “divisor de águas”, simbolizando este novo paradigma.
Aqui, o divisor de águas pode significar uma nova maneira de pensar a Educação, livre dos
antigos modelos seriados e do currículo preestabelecido e imutável.
eu aprendi na Tia Ciata eu coloquei nas escolas que eu fui passando, que a
Tia Ciata foi um divisor, porque ela começou a dizer para educação que
não havia necessidades de um escolaridade é... Fechada que o aluno pode
mudar de serie que isso era uma coisa... O aluno tem o saber ele tem um
saber tá e você tem que perguntar e ele como é que ele chegou a aquela
conclusão, o que eu mais via lá é todos eles faziam qualquer conta, agora
põe como você faz a conta faz a conta o algoritmo era muito difícil para
eles, mas o resultado da conta chegava em um segundo, e eu até hoje
respeito o saber que o aluno traz. E coloco isso em todos os lugares.
A professora, com a experiência na EEJTC, passou a valorizar o conhecimento prévio
dos alunos como forma de construção do conhecimento escolar. Cita no exemplo acima as
metodologias de ensino de matemática.
Foi a única escola que eu amava as paredes eu não tenho amor por
nenhuma, tanto que eu estou nesta escola aqui cumprido meus últimos dias
da minha matrícula mais antiga e eu não quero laço nenhum foi lá dou
minha aula trato bem os alunos me dedico planejo mas eu não quero laço
eu saio e não volto mais não volto nem para dar adeus e a Tia Ciata eu
amava as paredes.
Também destacou a experiência na escola como única, tendo afetado as relações
estabelecidas em outros locais de trabalho, onde ela diz não querer criar vínculos afetivos,
pois o laço afetivo com a EEJTC foi muito intenso.

Sobre como os professores diferenciam a pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras
escolas.
Para a depoente, o objetivo principal da escola era “tirar as crianças da rua”, dando a
estas novas oportunidades de inserção social através da escolarização.
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Tirar as crianças da rua.

não tinha aqueles livros com leituras que você lia
era o dia a dia mesmo o que ele trabalha ele é gari
ele faz conta. ele entendeu era isso aí.
Observa-se que, embora os professores respeitassem a diversidade dos alunos, ainda
existia o objetivo de fazê-los “sair dessa vida”, adequando-se aos padrões sociais.
Ninguém tinha aquela aula assim construída certinha sabe que se o aluno
faltar hoje, amanhã ele não sabe onde está gente começava de onde parou
tá. e o trabalho era um trabalho assim prazeroso a gente trabalhava com o
dia a dia tá... não tinha aqueles livros com leituras que você lia era o dia a
dia mesmo o que ele trabalha ele é gari ele faz conta. ele entendeu era isso
aí. Quando eu cheguei lá esse garoto comia numa lata a água vinha em
latinha sabe um barraco em cima de uma pedra naquela favela aquela
primeira favela do Brasil aquela atrás da central sabe lá em cima era
realmente muito triste.
Na realidade o que os professores mais esperavam era tirar os alunos
daquela vida, era o maior prazer.
A professora ainda fala da diversidade sexual existente entre alunos e professores,
relatando dificuldade para deixar o preconceito de lado. Mesmo assim, ainda nomeia esses
relacionamentos como “casos”, termo que traz conotação de “doença”.
A dificuldade foi realmente o que a secretaria fez para acabar com a Tia
Ciata e foi começando a minar eu tive que aprender a conviver com a
diversidade sexual da Tia Ciata tá porque lá tinha muitos casos tanto dos
alunos como dos professores. E eu vim daquela coisa muito certinha e eu
tinha que aprender a lidar com isso o homossexualismo era uma coisa
muito forte.
Esta fala também exemplifica a dificuldade da professora de lidar com realidades
diferentes da sua, similar ao desejo de “tirar as crianças da rua”, sem questionar qual seria o
desejo destes jovens.
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Sobre como o professor diferencia os alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de
outras escolas.

No relato anterior, vimos que foi gratificante para a entrevistada fazer com que alguns
alunos “mudassem de vida”, deixando as ruas. Mas também aparece no discurso da professora
a frustração por não ter conseguido seu intento, considerando um “fracasso” em sua atuação.
Tirar as crianças das ruas.

Fracasso do
objetivo

Eu já tentei lhe dar tanta
coisa e você não quis.

O relato abaixo é significativo, pois a entrevistada apresenta a situação de um ex-aluno
que “não saiu dessa vida” e continua nas ruas.
E o aluno não era obrigado a ficar na sala e quando ele chegava ele pegava
o bonde tá.
Eu tenho um aluno que foi meu da Tia Ciata e pede esmola até hoje na
porta da igreja de Botafogo aí quando ele passa e pede esmola eu digo
assim eu não te dou nada eu já tentei lhe dar tanta coisa e você não quis, e
ele fica me olhando assim...
O discurso dela “eu já tentei lhe dar tanta coisa e você não quis” pode denotar que ela
considera já ter feito sua parte, vendo este ex-aluno como “caso perdido”. Não há
questionamento sobre que outros fatores podem ter contribuído para a situação atual desse
homem.

Análise do Professor P12
Esta depoente atuou como professora no período considerado.
Sobre os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da EEJTC, no tempo
em que era para meninos e meninas de rua.
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Este depoimento centra-se na burocracia das escolas tradicionais, configurada pela
professora como fator de exclusão de vários alunos. Para a entrevistada, as exigências
governamentais acabam por afastar justamente os grupos que mais precisam da escola para
romper o ciclo de pobreza e violência em que estão inseridos.
Tia Ciata minimizou a burocracia das
escolas tradicionais, incluindo estudantes
antes excluídos.

A escola era por demais burocrática, a
própria burocracia da escola barrava a
entrada da criança na escola, porque
pediam milhões de documentos e esses
meninos não tinham documentos.

Você consegue fazer com que ela se sinta
parte do mundo em que ela vive, você
consegue dar uma cidadania pra essa
criança.
Há uma oposição, em seu discurso, entre o sistema tradicional e a educação que
possibilita ao estudante a cidadania.
A importância do trabalho da Tia Ciata, é que se mostrou que você podia
alfabetizar crianças, vamos dizer, que tinham se evadido da escola, outra é
que a escola era por demais burocrática, a própria burocracia da escola
barrava a entrada da criança na escola, porque pediam milhões de
documentos e esses meninos não tinham documentos, porque criança não
tem documento, os pais não tem o documento, e a criança não vai à escola
porque se exige uma certidão de nascimento, até dos pais também. Então,
acho que uma das coisas foram essas. A outra coisa é que se você faz um
trabalho bem feito, uma educação em cima da realidade das crianças, se
você valoriza o discurso da criança no processo de alfabetização, você
consegue alfabetizar essa criança, você consegue fazer com que ela se sinta
parte do mundo em que ela vive, você consegue dar uma cidadania pra essa
criança.
A entrevistada relata também como esta experiência influiu em sua prática
profissional:
Foi uma experiência muito rica,
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A gente sempre leva essa experiência pro município, pra alunos em
repetência, aqueles alunos com problema de disciplina. então, eu acho que
essa questão de você ficar mais sensível, é uma série de eventos que
acontecem em sala de aula.
então, era uma coisa que tava sempre pesquisando, dinâmicas novas pra
facilitar a aprendizagem. Era uma coisa muito viva, buscando sempre uma
forma lúdica de aprendizagem pras crianças, e as crianças realmente
gostavam da escola, a gente sentia isso.
Este discurso mostra como a formação continuada (teórica e prática) obtida na EEJTC
foi benéfica para docentes e alunos, pois ambos se beneficiam até hoje das metodologias
aprendidas.

Sobre como os professores diferenciam a pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras
escolas.

A exemplo de outros sujeitos desta pesquisa, P12 atribui as qualidades da proposta
pedagógica da EEJTC ao número de alunos por turma e à autonomia do professor.

Turmas pequenas (20 alunos).

Autonomia do professor.

Pela primeira vez no município, você tem
uma escola funcionando dessa maneira.
Pela primeira e última vez.

A professora lista também os fatores que, segundo ela, fizeram a diferença na
pedagogia da EEJTC. Tais fatores faziam desta a “escola ideal”, tendo ela ressaltado ainda
que esta experiência não se repetiu na rede municipal.
A gente trabalhava com as casas de acolhida. Então você tinha as casas de
acolhida, tinha a escola.
Outra coisa são as turmas pequenas, turmas de vinte alunos, então você
consegue ter uma educação de qualidade, a realidade que a gente tinha ali
era uma educação de qualidade, e isso foi muito importante, porque se
falava assim,
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Os professores tinham autonomia grande dentro do projeto, e se discutia
muito, se faziam muitas reuniões, se trabalhava muito, se trocava muita
experiência, se conhecia cada aluno.
Então, eu acho que era a escola ideal, vamos assim dizer. Então, eu
acredito que sim, porque, pela primeira vez no município, você tem uma
escola funcionando dessa maneira. Pela primeira e última vez.
Fala também sobre o desenvolvimento das atividades em sala de aula.
um pouco de história da arte, atividades de desenho, dinâmicas de criação,
técnicas de desenho, um pouco livre, um pouco direcionado, mas sempre
trazia uma proposta de atividades pra eles, não era aquela coisa de “ah,
chega, vamos desenhar”, não. Tinha uma proposta, uns projetos,
Era feito em conjunto, as pessoas traziam propostas de atividades, também,
e o grupo se unia, porque a gente tinha mais ou menos o pé no chão, a
gente já conhecia a clientela.
E o próprio trabalho, o próprio grafismo vai melhorando, os desenhos vão
ficando mais ricos, eles vão aprendendo a usar cor, os recursos dos
materiais. então o próprio trabalho, você olha um trabalho, olha outro e
você já vê o avanço. A própria avaliação tá aí, é o próprio trabalho.
É relevante destacar na fala acima como a diversidade de atividades contribuiu para o
desenvolvimento do aluno, pois estes eram avaliados pelo que conseguiam atingir a partir de
seu próprio conhecimento prévio.

Sobre como o professor diferencia os alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de
outras escolas.
Na fala da professora é marcante o peso atribuído por ela à “falta de limites” dos
estudantes, como se vê abaixo:

Rebeldia

Era um aluno que tinha
muita liberdade.

Alunos que viviam
muito sem limite.

O conceito de “rebeldia” é a base para todo o discurso de P12 sobre esses alunos,
podendo-se inferir que tal concepção vem do fato de eles viverem nas ruas.
era um menino que era muito rebelde, crianças de rua... menino que ele era
negro, ele assustava, tinha uma figura que assustava, adorava a aula, era
um doce, era um crianção, menino muito tímido.
Era um aluno que tinha muita liberdade. Eu acho que ele tinha muito
liberdade, que eram alunos que viviam muito sem limite. Nem sempre a
gente conseguia dar esse limite, mas que a gente via essa... O aluno da Tia
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Ciata era criança que chegava sem limite nenhum, que chegava largado,
literalmente largado, ele ia adquirindo hábitos.
Como solução para este problema, a professora acredita numa relação afetiva com o
aluno, como se pode ver no discurso a seguir.
então o menino tava, vamos dizer, tava a salvo, porque você tinha como dar
escolaridade pra essas crianças, como dar uma formação, e eu ouvi
depoimentos de aluno que foi da Tia Ciata, que eu tenho contato hoje, que é
o João, e o João falou, "olha, a minha professora foi a minha mãe, foi a
referência que eu tive de educação, porque meu pai me abandonou, minha
mãe era alcoólatra, minha irmã era quem cuidava de mim, mas minha irmã
trabalhava, não era sempre que minha irmã podia me dar assistência, e
quem me deu assistência, quem foi minha mãe, foi a minha professora." Ah,
porque eles começavam a aceitar esses limites e a viver dentro desses
limites. Chegava uma hora que eles sabiam que as regras eram aquelas, se
ele quisesse continuar na escola, ele tinha que seguir as regras.
Este depoimento mostra como a professora, por acreditar que precisava suprir a
carência afetiva dos alunos, assumia um papel de “mãe” destes, falando disto com orgulho.
No entanto, vale lembrar que tal concepção pode levar a um esvaziamento do papel
profissional, na medida em que este se confunde com o pessoal.

Análise do Professor P13
Esta depoente atuou como professora no período considerado.
Sobre os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da EEJTC, no tempo
em que era para meninos e meninas de rua.
O depoimento desta professora enfatiza o trabalho interdisciplinar (entre docentes e
coordenação) como destaque do trabalho desenvolvido.

Trabalho interdisciplinar e
articulado com o cotidiano do
aluno.

Toda uma discussão pedagógica e
metodológica,
tinha
uma
discussão política, do papel
político da escola, do professor
junto àquele menino.

Essa coisa do desafio e de
uma população diferente, uma
contribuição diferente.
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Este trabalho, que se concretizava nas frequentes discussões sobre o fazer pedagógico
e a realidade dos estudantes, ajudou a professora a lidar com suas próprias inseguranças e
dificuldades.
Todo o trabalho da equipe de pensar de verdade de forma interdisciplinar,
de como lidar com os professores, de como lidar com os temas que tão no
cotidiano da escola e que a escola não dá conta.
Toda uma discussão pedagógica e metodológica, tinha uma discussão
política, do papel político da escola, do professor junto àquele menino.
E as questões eram discutidas de uma forma muito legal, politicamente,
pedagogicamente, cumprindo um papel que a escola não tem que cumprir.
A discussão dela, da prostituição e colocar os professores de frente pra sua
sexualidade. A escola não discute isso, aquela escola discutiu isso.
Esta fala realça as discussões realizadas pela equipe sobre as atividades e os temas do
cotidiano, fazendo-os repensar suas concepções e práticas.

Sobre como os professores diferenciam a pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras
escolas.

A tese da professora relaciona dois espaços vistos como distintos: a escola, lugar da
ordem e do convencional; e a rua, onde imperam a liberdade e os desafios. O papel do
profissional da Educação, nesse contexto, era mediar essa relação a fim de contribuir para a
aprendizagem.

Convivência entre o espaço da
escola e o da rua.

Então mediar essas relações, essas
questões também era um desafio.

Às vezes os professores não
diferenciavam muito não, aí
traziam suas metodologias de
alfabetização da outra escola pra
dentro da Tia Ciata.
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As respostas à entrevista demonstram a premência dessa dicotomia escola – rua no
pensar e no fazer pedagógico, resultado semelhante ao que encontrou Castro (1997) em
pesquisa feita com educadores de rua. Mediar estes dois extremos, na fala desta professora,
era um desafio constante.
como é que a gente transformava esse espaço, esse estar? Como é que essa
rua ia se adaptando ao espaço da escola e a escola aquele espaço de rua...
Então mediar essas relações, essas questões também era um desafio.
às vezes os professores não diferenciavam muito não, aí traziam suas
metodologias de alfabetização da outra escola pra dentro da Tia Ciata e ai
eu acho que a gente não teve tempo pra amadurecer isso. A proposta, o
projeto foi abortado ainda sem tempo pra consolidar algumas coisas. Acho
que a gente fez alguns experimentos, imprimiu novas metodologias,
abordagens e que nem eram tão novas, eram metodologias adotadas em
outras escolas, mas pra rede pública sim, mas não teve tempo de
consolidar.
A professora ressalta ainda a relevância do trabalho desenvolvido para os profissionais
participantes, atribuindo as mudanças na proposta pedagógica a questões políticas, fala
recorrente entre os entrevistados.
eu acho que quem viveu aquela época não esquece desse trabalho. Tem esse
trabalho vivo na memória.
isso era uma questão política séria. E aí os enfrentamentos com a secretaria
que eu acho que isso era mais com a L., era a parte política. E a gente
ficava nesses desafios pedagógicos.
Para ela, o trabalho realizado poderia ter se consolidado como política pública geral,
caso tivesse continuado nos mesmos moldes então praticados.

Sobre como o professor diferencia os alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de
outras escolas.

Nesta parte do depoimento, a entrevistada fala sobre os meninos de rua conferindo a
estes características positivas, as quais colaboravam para o processo ensino – aprendizagem.

Meninos e Meninas de
rua.

A rua assusta, a rua dá medo, a rua
faz com que você fique com a sua
vida exposta o tempo todo.

Um cara criativo, que tinha uma
energia enorme pra produzir
coisas, mas que vinha com uma
baixa estima imensa.
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Quando discorre sobre as dificuldades encontradas, transmite uma impressão de
impotência diante da situação, expressa na fala “a gente não tinha muito que fazer”. Mesmo
assim, reconhecia a necessidade de se apresentar àquele aluno uma escola diferente do
modelo de exclusão a que todos estavam habituados.
As dificuldades que mais atrapalharam, acho que é isso... o próprio
contexto que é positivo e negativo, tem o bom e tem o ruim nessas historias,
tem o vai-e-vem aí quer escola seriada que é aquela que ele saiu, então
como é que não tem serie e ai a gente fazer todo esse debate... A maioria
dos meninos trazia a roupa pra dentro da escola – e aí como é que era
trazer a roupa pra dentro da escola? Como é que a gente transformava esse
espaço, esse estar? Como é que essa rua ia se adaptando ao espaço da
escola e a escola aquele espaço de rua... Então mediar essas relações, essas
questões também era um desafio.[...]
Então a gente não tinha muito além disso que fazer. Às vezes ia lá
procurava encontrava na rua, aí levava um papo, aí via com o educador de
rua se dava conta de trazer de volta.
O aluno da Tia Ciata pra mim era um cara criativo, que tinha uma energia
enorme pra produzir coisas, mas que vinha com uma baixa estima imensa e
que tinha dito assim: “olha, eu não quero esse modelo que vocês me
oferecem, eu quero uma coisa diferente”.
No extrato abaixo, a professora, diferente dos outros entrevistados, apresenta um
quadro da vida nas ruas que foge ao senso comum, ao defender que a rua “tem regras, tem lei,
tem uma lei dura, que às vezes se paga com a vida”.
Então ele rompia com a família, ele rompia com a escola, ele rompia com a
comunidade e ia pra rua. E todo mundo dizia assim “eles vão pra rua
porque aí não tem limite, que aí tem liberdade”. Isso não é verdade. A rua,
na verdade, também aprisiona. Essa história de “na rua tem liberdade, na
rua faz o que quer”, mas a rua assusta, a rua dá medo, a rua faz com que
você fique com a sua vida exposta o tempo todo, você cria outros grupos
familiares, você organiza sua família de uma forma diferente, tem regras,
tem lei, tem uma lei dura, que às vezes se paga com a vida. E por outro
lado, a gente começa a aprender que ele também tem medo da gente...
Assim, ela se mostrou sensível à realidade de seus alunos como algo que colaborava
para o andamento do trabalho pedagógico.

Análise do Professor P14
Esta depoente atuou como professora no período considerado.
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Sobre os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da EEJTC, no tempo
em que era para meninos e meninas de rua.

A tese principal sustentada pelo depoimento desta professora era sobre a valorização
do aluno como diferença entre a EEJTC e as outras escolas. Ela afirma que as crianças
atendidas eram “iguais às outras”, dando importância à valorização destas para poderem ser
“seres humanos normais”.

Aluno como dono da escola.

Depois que você convivia com
eles, eram crianças iguais às
outras, precisando apenas de
uma mãozinha na cabeça, um
colo para serem seres humanos
normais.

No trecho que se segue, é enfatizada a característica de acolhimento por parte da
escola, pois outros alunos e pais da comunidade, além dos meninos de rua, a procuravam.
na minha vida profissional hoje, eu não posso dizer quer eu ainda vivencio
o que aprendi na Tia Ciata, quando tenho a oportunidade de falar de
escola, falar de criança, falo sempre da Tia Ciata
eram eles que eram os donos da escola, não éramos nós professores.
foi um divisor de águas, porque a Tia Ciata era procurada, não só por
crianças carentes, mas por mães que tinham filhos problemáticos
depois que você convivia com eles, eram crianças iguais às outras,
precisando apenas de uma mãozinha na cabeça, um colo para serem seres
humanos normais.
A ideia do aluno como “dono da escola”, enfatizada por ela, denota a centralidade do
aluno nesta proposta pedagógica, pois todas as ações da escola eram pensadas por eles, com
eles e para eles.

Sobre como os professores diferenciam a pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras
escolas.

Quanto a esta questão, a tese levantada por P14 é similar à de outros entrevistados, ou
seja, de que havia resistência à proposta apresentada, por parte de alguns professores,
habituados ao método e à clientela tradicionais (ou idealizados?) das escolas. Assim mesmo,
ela é a única que fala abertamente sobre este tema.
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Resistência
de
alguns professores.






Como não dar lição?
Como não tomar dever?
Como não cobrar?
Vai ficar essa zorra?

Como solução para esta dificuldade, ela aponta a construção da metodologia no dia-adia, através do diálogo entre alunos e professores.
o contato com os professores, porque a metodologia que a escola propunha
era uma metodologia bem aberta, partindo da vida das crianças. Não
tínhamos nada pronto, tudo era construído no dia-a-dia, a partir dos fatos,
dos acontecimentos, e isso para os professores era meio difícil. “Como não
dar lição?”, “Como não tomar dever?”, “Como não cobrar?”, “Vai ficar
essa zorra?”, como elas diziam. E, entretanto, era essa zorra, porque fazia
com que as crianças ficassem na escola, e aprendessem, e gostassem da
escola, porque a vida delas realmente não era uma vida organizada, não
era uma vida de silêncio, era uma vida de balbúrdia.
de que é possível você trabalhar com qualquer clientela, que não existe este
ou aquele, mais educado, bem educado, que todos são possíveis de se
trabalhar, desde que se ame e se acredite que o ser humano é capaz de
aprender.
Este último fragmento permite deduzir os conflitos diários entre os que aceitavam esse
desafio. A conclusão a que P14 chega é positiva, pois, segundo seu relato, ela passou a
acreditar, com a experiência vivida, que é possível ao professor trabalhar com qualquer
clientela.

Sobre como o professor diferencia os alunos que estudavam na EEJTC dos alunos de
outras escolas.

No tocante aos alunos atendidos, a visão da professora é permeada pelas ideias de
“carência” e “rebeldia”, as quais explicam, para ela, o comportamento dos alunos.
rodeada de pessoas carentes, criança rebelde, eram diabinhos
geralmente, era um motivo deles, era um problema que estava acontecendo,
era o fulano que bateu no cicrano, era o fulano que tava com um caco de
vidro no bolso, era o outro que tinha uma arma
aluno abandonado pela sociedade
no sentido de carência, de pobreza, a única diferença é a família [...]
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Diante desse contexto, a entrevistada não consegue ver solução possível para a
educação de meninos e meninas de rua, entendendo o objetivo da EEJTC como utópico, no
sentido de “impossível”.

Objetivo da escola como utopia.

Num projeto onde a escola tenta dar
conta de uma situação que está bem
longe dela, que não foi ela quem criou
que não é dela, ela sonhava demais e
em alguns momentos o medo batia.

Segundo a entrevistada, a solução para a questão dependeria da articulação de diversas
políticas públicas. Porém, podem-se perceber outras possibilidades de enfrentamento do
problema, a partir da seguinte fala:
é claro, num projeto onde a escola tenta dar conta de uma situação que está
bem longe dela, que não foi ela quem criou que não é dela, ela sonhava
demais e em alguns momentos o medo batia, principalmente quando as
crianças estavam drogadas e que nós não podíamos entregá-las para a
polícia, nós tínhamos que mantê-las, ficar com elas ali, deixar melhorar,
para que elas retornassem pras ruas. E outro sofrimento era esse, não ficar
com eles deixá-los voltar pras ruas, sabendo que eles iam dormir no frio, ao
relento, na chuva e isso realmente dava uma agonia muito grande. “Vale a
pena dar escola para essa criançada?” “E vai servir de alguma coisa?”.
Em alguns momentos a dúvida chegava, mas no dia seguinte, que você
assistia, que você via o sorriso daquela criançada chegando, com beijo, “oi
tia, como é que tá?”, “tudo ok?”...
No segmento acima, fica claro o ponto de vista da professora sobre o trabalho
desenvolvido como “não dando conta” de resolver uma situação muito mais complexa do que
a simples escolarização. Entretanto, percebe-se na última frase uma compensação, advinda da
relação afetuosa com os alunos.

Análise do Professor P15
Esta depoente atuou como professora no período considerado.

Sobre os significados para o fazer docente da EEJTC, no tempo em que era para
meninos e meninas de rua

As teses enunciadas pela professora indicam que o trabalho docente na EEJTC era um
trabalho marcado por uma formação em serviço.
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Eu acredito nesta prática do ensinar
a fazer.

[As aulas eram] mais interessantes,
mais diversificadas, usavam outro tipo
de material, outro tipo de linguagem,
então as aulas acabaram sendo mais
interessantes, mais dinâmicas e aí
acabava que as coisas fluíram mais.

Eu aprendi a dar aula na
Escola Tia Ciata.

Havia uma distância grande
entre o grupo de coordenadores
e o de professores.

Esta professora em particular acreditava no trabalho que lá era feito e dava para ele sua
total adesão, exceto no que diz respeito à relação entre coordenadores e grupo de professores,
do que ela se recente de uma aprendizagem mais teórica. Tratava-se de uma pedagogia
diferenciada que levava em conta o contexto em que ocorria e que facilitava o trabalho
docente.
Sentiu necessidade de argumentar sobre cada tese enunciada, como se fosse difícil ao
interlocutor acreditar no que ela experienciou. Para ela, o trabalho lá desenvolvido era
considerado difícil, para enfatizar este fato utiliza-se da metáfora “O trabalho docente na
Escola Tia Ciata é um bicho de sete cabeças”.
...é diferente . não era uma escola formal então assim as pessoas achavam
que aquilo deveria ser uma bagunça generalizada e não era uma bagunça
generalizada...
... pintavam o bicho mais feio do que ele realmente era... e não era esse
bicho de sete cabeças não . eu não achava.
...uma relação muito afetiva no final das contas . as pessoas acham que a
gente era superpoderosa . dominar os meninos . e não era esse bicho de sete
cabeças não eu não achava...
O bicho de sete cabeças geralmente é evocado para algo que não se conhece e ela
utiliza esse tipo de evocação para se referir à escola. Para ela, a escola oferecia desafios,
(pintavam o bicho mais feio do que ele realmente era), portanto aceitava de certo modo ver a
escola como um bicho, mas a relação afetiva que havia entre as pessoas tornava este um
trabalho em que ela acreditava, argumento que utiliza a metáfora e funda o real.
O trabalho apresentava facilitadores segundo seu ponto de vista. O principal deles era
o tipo de pedagogia e o treinamento em serviço e, como ela não sabia ainda dar aula, teve seu
aprendizado lá.
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...tinha uma estrutura . eu não sabia dar aula . eu descobri isso lá . eu
aprendi a dar aula lá.
...eu aprendi . a gente tinha a prática . elas ensinavam a gente a dar aula.
...elas sentavam com a gente. planejavam a aula . a gente ia lá dava a aula
. voltava para elas analisavam o que a gente conseguiu fazer . como a gente
conseguiu fazer . o que a gente não conseguiu fazer . o que não deu certo . e
aí repensavam aquela... aí elas repensavam aquilo e a gente fazia de novo .
então era como a se gente tivesse tendo aula . então assim significou muito .
assim . porque eu digo se eu não tivesse passado por ali pode ate ser que eu
tivesse aprendido... de outro jeito, mas ali eu aprendi a dar aula sabe.
Ela afirma uma importância grande no fato de ter aprendido o trabalho docente nesta
escola, ela acredita nesta proposta e justifica o fato de ter bem aprendido justamente por
acreditar no tipo de proposta que estava sendo trabalhada, argumentos fundados na estrutura
do real, sempre dando uma conotação de sequencia aos ocorridos.
Sua única ressalva diz respeito à distância que havia entre coordenação e professores.
Para ela, os coordenadores pensavam o que os professores deveriam executar. Ela critica este
tipo de prática pois, quando a coordenação foi embora, ela julga que o trabalho foi se
extinguindo porque as pessoas não traduziram a relação entre o que faziam (a prática) com
suas justificativas (a teoria).
...o trabalho intelectual era delas e o nosso trabalho era o trabalho da
prática cotidiana e eu acho que assim...
Para ela, portanto, o trabalho docente na EEJTC no período considerado foi um
trabalho inovador que merecia ter tido maior atenção para ser multiplicado. Ela afirma
inclusive ter deixado a escola por causa da mudança de orientação que ocorreu quando a
maior parte da coordenação foi exonerada do cargo.
É importante observar que sua tese central é a de que ela acreditava no trabalho ali
realizado. As demais teses reforçam esta que é central. Seus argumentos, em sua maior parte,
são fundados na estrutura do real, de certo modo, naturalizando as suas afirmações.

Sobre a diferenciação da pedagogia da EEJTC da pedagogia de outras escolas.

A diferença era a não formalidade da escola.
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Para P15, o grande diferencial da escola era a não formalidade, mas o que significava
isso para ela? Primeiramente, para ela, a experiência foi restrita, poucos tomaram
conhecimento dela.
foi uma experiência pequena assim restrita pouco porque a gente sabia
efetivamente o que acontecia era como se fosse um estranho no ninho
Além disso, achava que essa não formalidade permitia a diferença no próprio fazer
pedagógico, uma vez que não havia obrigatoriedade quando a conteúdos a serem cumpridos,
regras formais de qualquer escola:
eu acho que era a não formalidade da escola assim que ela podia permitir
ter essa diferença no fazer pedagógico por causa da não formalidade assim
da não obrigatoriedade do não cumprimento de regras formais assim
principalmente com quem não estava acostumado e tampouco queria se
enquadrar nestas regras formais então eu acho que isso é... acabava de ser
diferencial a prática pedagógica ela tinha que se enquadrar isso entendeu
não se te interessava.
Ela exemplifica esse fazer com uma descrição de uma aula:
por exemplo, partia de um texto apresentava um texto de história eu
trabalhava com turma que era equivalente a mais ou menos a terceira série
estamos estudando a História do Rio de Janeiro, aí tipo elas já me traziam o
texto a gente discutia e via como ia apresentar a de Português me dava as
orientações em relação de como estar discutindo o texto se eles já sabiam
escrever e ler assim como tá corrigindo que tipo de correção interferência
tinha que fazer para tá melhorando o texto deles era um trabalho que era
conjugado com a sala de leitura vai também quando a gente ia para lá tinha
isso também ir para a sala de leitura eu aí junto é... aí a gente trabalhava
dentro da questão da cidade atual assim... fazendo referência aos pontos
como pontos passados como da influência no futuro então era mais ou
menos assim.
A proposta pedagógica adaptava-se ao aluno, tudo era feito de modo que ele
aprendesse, mesmo de maneira muito informal. Para isso, havia muito apoio da coordenação e
mesmo trocas entre professores. Havia horário para que isso fosse feito.
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Sobre a diferença entre os alunos que estudavam na EEJTC e os alunos de outras
escolas.
Os alunos eram dinâmicos, carentes e muito sensíveis,
precisavam mais do professor que os outros alunos.

Os alunos sentiam que a escola era
deles.

Eles gostam de morar na rua é
legal é divertido é livre.

Achava que eles respeitavam era
um outro tipo de relação que se
estabelecia, mas no fundo no
fundo eles nos respeitavam
bastante eu acho era uma relação
de respeito.

Existia certo fascínio nos professores quanto àqueles alunos. As características
associadas a eles são sempre positivas, apesar de admitirem que sua vida levava a praticarem
pequenos crimes. A escola procurou adaptar-se a este tipo de conduta, os alunos tinham
liberdade para fazerem o que em outras escolas não se pode fazer.
...até os outros professores comentavam ah também é muito fácil né. porque
eles não são obrigados a nada. vão lá quando querem. tem liberdade de sair
da sala e fumar para ir lá fora voltar transitar por todos os espaços da
escola
...não é... conscientemente não entendeu para eles era uma escola normal
tipo assim eles se sentiam bem tipo não precisavam de documento não
precisava de pai de mãe eles não precisavam de nada então... mas aquilo
era meio que natural aquilo se daquela maneira ah tão me fazendo um favor
de me deixar estudar aqui não era tipo normal sabe.
Ainda assim, P15 acreditava que o objetivo da escola era que eles saíssem da rua e
encontrassem oportunidades na vida.
é... entrassem numa vida todos saíssem da rua no fundo a gente esperava
que eles entrassem... que esteja certo assim tipo que eles percebessem que
era importante estudar para se posicionar na sociedade para intervir na
sociedade.
As aulas atraíam os meninos por seu formato diferenciado. Não havendo obrigação de
cumprir prazos, o trabalho fluía melhor.
...interessantes mais dinâmicas e aí acabava que as coisas fluíram mais
você não precisa ficar cala boca menino fica quieto presta atenção eu to
aqui não fluía mais naturalmente porque se ele não tivesse a fim falava vou
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lá fora lá em baixo lá fora fumar um cigarro tá bom depois você volta aí
entendeu.
...ah eu acho que eles eram legais com a escola sabe assim é. tipo assim
sentiam que eles se sentiam bem que eu acho.
eu acho que eles eram mais velhos mais vividos mais é... experientes é...
mais calejados eu acho e /assim e consequentemente mais tranquilos eles
não tinham muita expectativa em relação à escola não então aquilo para
eles era um espaço que eles podiam utilizar sabe assim como deles que é um
espaço sentiam deles que é bastante diferente da rede que o aluno acha que
escola tá fazendo um favor eles não sentiam isso a impressão que eu tinha
que eles tinham prazer de tá na escola.
O que fica bem marcado na fala da professora é que os alunos gostavam de estar na
escola e reconheciam as atividades de sala de aula como algo que lhes dava prazer.

Sobre o fim da experiência. O que provocou a desarticulação da escola vinculada à
educação de meninos / meninas de rua.

A coordenação não oportunizou
a relação entre teoria e prática
na formação dos professores.

eu acho que foi muito pouco
aproveitado
porque
era
uma
experiência que poderia ser divulgada
assim que poderia ser assim mais
divulgada que poderia ser tomada com
exemplo para... para questão da
formação do professor da formação
continuada da formação em serviço.

Para P15, a escola foi pouco divulgada e ela lamenta isso, já que acreditava na
proposta pedagógica. Explica esta falta de divulgação por questões políticas que ela não
identifica.
o que acontece que por questões políticas mesmo vai tudo por água abaixo
outro não quer nem sabe o que prestou joga tudo fora.
A menção à metáfora “Vai tudo por água abaixo” deixa claro que ela considera que a
proposta foi extinta, argumento que funda o real, que não mais se praticava o que ela achava
essencial da proposta.

eu não me adaptei à nova direção porque era da minha maneira que eu
quero depois porque aí virou uma escola meio formal assim ficavam
dizendo que era escola para meninos de rua, mas não era nada para menino
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de rua nada ela era igualzinha à rede ela não tinha, mas nada as coisas
forma acabando é... foram o projeto foi sendo destruído
No entanto, ainda afirma que houve certa omissão da equipe coordenadora, pois julga
que se a proposta fosse discutida na relação teoria prática ela talvez tivesse sobrevivido aos
fatos políticos.
elas pecaram nisso aquela coisa que eu falei da questão da teoria e a
prática havia uma distância grande entre o grupo de coordenadores e o
grupo de professores isso eu sinto o que fez com que talvez os professores
não se mobilizassem mais para reverter esse quadro entendeu para dar
continuidade exatamente.
Analisando o discurso de P15, fica claro que é uma professora que aderiu à proposta
da escola e que tinham uma afeição muito grande por seus alunos. Sua postura com relação à
escola pode ser considerada crítica, o tempo todo ela organiza sua fala no sentido de apontar
aspectos positivos e negativos da proposta pedagógica.

4.3

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA PEDAGOGIA DIFERENCIADA DA

EEJTC
Os dados foram apresentados no item anterior, conforme data das entrevistas, com o
que os professores relatavam sobre coordenação, professores, alunos, cotidianos e
planejamento da escola, entre outros. Mediante comparação dos dados chegou-se ao que seria
para eles a organização das interações no interior da escola, os quais podem ser sintetizados
no quadro abaixo:
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Coordenadores
por disciplina

Teoria

Regras

Professores

Desafio
constante no
cotidiano

Aluno

Alta rotatividade

Permanecer na
escola

Rebelde

Confidenciava
suas vivências

Carente

Figura 3: Fatores concorrentes na relação coordenação – professor – aluno.

Este quadro sintetiza o fundamental do processo de objetivação das representações
sociais da pedagogia diferenciada da EEJTC. As características fundamentais desta
pedagogia, segundo os entrevistados, apresentavam alguns fatores que favoreciam o processo
ensino-aprendizagem na escola naquela época: coordenação por disciplina, turma pequena,
coordenação sempre presente para mediar conflitos de professores e alunos, os professores
que ficavam gostavam do desafio, um planejamento bem organizado e bem embasado
teoricamente por parte da coordenação, todos tinham voz – alunos e professores, capacitação
dinâmica semanalmente, conheciam os alunos e suas histórias de vida. O trabalho era
dinâmico, varias coisas aconteciam simultaneamente, os professores tinham espaço para
esclarecer suas dúvidas e faziam os alunos obedecerem às regras da escola.
Em contrapartida existia uma alta rotatividade entre os alunos, além disso, esses eram
rebeldes, pois faltava-lhes apoio socioafetivo. Assim, conforme confiavam nos professores,
acabavam por confidenciar seus maiores problemas na esperança de encontrar na figura do
mestre a referência parental que, em razão das circunstancias da vida, nunca lhes foi
oferecida. Por todo esse cenário, as maiores dificuldades estavam em manter ao mesmo tempo
os alunos na escola e o tênue vínculo de confiança entre o professor e o aluno, sendo assim
todo o dia na escola já era por si só considerado uma vitória tanto para o corpo docente quanto
para os próprios meninos e meninas de rua.
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Os professores destacaram também o que seria uma “não formalidade” da escola,
referindo-se às diferentes regras construídas em função das características dos alunos.
Houve muita convergência dos discursos dos professores, o que nos permite afirmar
que foram formadas, naquele grupo, representações sociais sobre a pedagogia diferenciada da
EEJTC. Todos foram unânimes em afirmar que se tratava de uma pedagogia alternativa,
experimental, diferente de tudo que viveram tanto anteriormente, quanto posteriormente. A
forma de se referir a tal pedagogia sempre apresenta aspectos ligados à formação desses
professores. Eles consideraram que a escola os formou, que aquela pedagogia os formou.
Reconhecem essa pedagogia como atual e de grande valor. Citamos a seguir algumas
referências dos entrevistados a essas características:















Cresci muito como profissional.
Aquilo você foi aprendendo fazendo.
Foi um grande aprendizado.
Ali (EEJTC) eu aprendi a dar aula, sabe. Eu me tornei a professora que eu
sou, sem falsa modéstia, eu fui uma boa professora.
Experiência que tem me ajudado até o dia de hoje.
Crescimento e amadurecimento profissional.
Tia Ciata significou tudo o que eu sei até hoje, nada novo veio mais.
Porque eu acho que se a gente foi feliz em algum momento da educação foi
àquela época sem dúvida. (EEJTC).
Naquela época a Tia Ciata era uma menina dos olhos da Educação.
Um trabalho importantíssimo que não foi reconhecido.
Porque ela (EEJTC) começou a dizer para educação que não havia uma
escolaridade fechada...
Hoje quem se lembra da Tia Ciata lembra como uma bela escola.
Foi uma experiência muito rica.
Eu acho que toda proposta pedagógica marcava um diferencial.

Podemos afirmar que o central da Representação Social da pedagogia da EEJTC foi
sua característica de formar professores em serviço. Todos consideram que o trabalho
docente lá realizado fez com que eles se formassem em sua profissão. O que aprenderam lá
lhes serviu para toda a vida, resultado em acordo com os pressupostos anunciados pela
coordenação e narrados por Castro (1990).
A pedagogia da escola, no entanto, era vista externamente, segundo alguns professores
como um “bicho de sete cabeças”. Um bicho que, segundo eles, não era tão feio assim. Porém
a metáfora condensa o significado atribuído às dificuldades que o trabalho docente na escola
exigia dos professores. Pode-se dizer que ela objetiva essa ideia de dificuldade do trabalho
docente na escola.
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Descreveram as características do trabalho docente na EEJTC como uma pedagogia
muito dinâmica, feita no dia a dia de acordo com o que se conhecia do aluno, havia
planejamento semanal que se baseava naquilo que o aluno trazia, ou seja, o planejamento das
atividades sempre se baseava no que chamaram de a realidade do aluno.
Sobre o aluno, houve alguma convergência em seus discursos. Todos consideraram
que estes alunos eram jovens que tinham certa esperteza em lidar com as grandes dificuldades
que suas vidas apresentavam. Eram meninos e meninas que se “viravam” muito bem. Muitos
apontaram dificuldades de aprendizagem desses jovens, mas não explicaram a origem de tal
dificuldade, sempre relacionando essa dificuldade ao estilo de vida deles.
Alguns dos professores entrevistados conferiam aos estudantes atendidos o rótulo de
“rebeldes”, “sem limites”, com “famílias desestruturadas”, ou mesmo “sem família”. Tais
estereótipos condizem com os encontrados comumente entre os professores da rede pública de
ensino, e largamente analisados por outros pesquisadores (PATTO, 1997). Nas entrevistas
aqui analisadas, pode-se inferir que o conceito de “família” adotado pelos professores
aproxima-se do modelo tradicional de família nuclear, onde qualquer configuração que escape
desse molde é vista como “desestruturada” e causa direta da “rebeldia” e da “falta de limites”.
Esta pode ser considerada uma representação social que perdurou ao longo do tempo, pois
tanto os sujeitos desta pesquisa quanto os demais docentes analisados em estudos dos autores
já citados tomam tais assertivas como verdades incontestes.
A finalidade da representação vista acima, para os professores que compartilham dela,
pode ser compreendida como mecanismo de defesa para evitar que os docentes questionem a
própria competência profissional, além de fornecer poderosa identificação social para o grupo
de docentes, favorecendo a coesão grupal (JODELET, 2005).
No aporte teórico das Representações Sociais, o processo de ancoragem deve ser
entendido aqui como releitura de um objeto que foi ressignificado ao longo do tempo
(MOSCOVICI, 2010). A pedagogia da escola relaciona-se sempre com a pedagogia de outras
escolas, o que era esperado, uma vez que na entrevista esta relação foi estabelecida pelas
perguntas. Entretanto, fica marcante a maneira como fazem a comparação do que viveram
nesta escola com o que viveram em outras escolas. Foi uma relação permeada pelo afeto,
deixando marcas indeléveis na vida profissional e pessoal dos envolvidos.
O trabalho docente na EEJTC era um trabalho em que os professores se formavam na
medida em que suas tarefas em sala de aula eram planejadas e discutidas com muita
frequência, coisa que afirmam não haver em outras escolas. Destacaram-se, nos depoimentos,
as reuniões diárias com todos os profissionais, a fim de se discutir acertos e erros e planejar
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melhorias para o dia seguinte. Entretanto, cabe ressaltar que boa parte dos professores via
uma dicotomia entre o planejamento pedagógico feito pela coordenação da escola e a
execução, feita pelos professores. Tal visão pode ser atribuída à influência do pensamento
tecnicista predominante na Educação, como um todo, com a separação entre “trabalho
intelectual” e “trabalho braçal” (PATTO, 1997).
Ancoram também essa pedagogia nas características que atribuem aos alunos, o que
para eles justifica o que foi pensado de diferente das outras escolas. A pedagogia da EEJTC,
pelos resultados aqui obtidos, pode ser caracterizada como baseada sempre na história de vida
dos alunos, pois eram estes que colaboravam com os temas estudados em aula, os
conhecimentos que traziam a partir de sua própria vivência, bem como a discussão sobre que
tipo de escola eles queriam. Embora a realidade dos meninos e meninas de rua fosse, por
vezes, algo assustador para os docentes, era desta realidade que eles deveriam partir, se
quisessem construir conhecimento junto com aqueles alunos, a cujas demandas o ensino
tradicional nunca havia respondido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A EEJTC, no período de 1983 a 1989, fez a diferença na vida de alguns alunos que
sem essa ajuda hoje poderiam estar mortos ou presos. Mas infelizmente no Brasil as questões
políticas encobrem qualquer projeto de nação, não se levando em conta se o projeto está
dando certo ou não. Assim, a mudança dos grupos políticos no poder, na maior parte das
vezes, determina o fim de projetos e políticas de cidadania. Para os envolvidos neste projeto
específico, foi uma grande perda: quem continuou na escola tentou levá-lo à frente, mas sem
apoio político não se poderia fazer muito.
Os profissionais que trabalharam na escola nesse período deveriam ser reconhecidos
pelo que fizeram. Existe um grupo de professores que todo ano se encontra para conversar
sobre aquele tempo e matar saudades de uma amizade que o tempo não apagou.
A EEJTC era uma escola de sonhos onde coordenadores e professores trabalhavam
realmente juntos, pensando apenas na melhor forma de educar os alunos meninos e meninas
de rua. O fruto deste trabalho realizado na escola foi o bom relacionamento entre os
profissionais, pois mesmo passados 20 anos, os entrevistados se lembram daquele tempo que
marcou a todos pela Pedagogia diferenciada, pela ação dos coordenadores, pela teoria
ensinada, entendida e aplicada. Até os que não concederam entrevista comentaram
rapidamente sobre o bom trabalho desempenhado naquela época, o que demonstra o impacto
de um trabalho bem realizado sobre as práticas profissionais passadas e presentes.
O trabalho na EEJTC era levado tão a sério que os professores, quando tinham algum
problema com eles próprios ou com a família (doenças e outros), a primeira ação era se
afastar da escola, porque eles queriam estar bem de corpo e mente para lidar com os conflitos
do dia-a-dia dos alunos que necessitavam de atenção por parte dos docentes.
Esta pesquisa permitiu constatar as lacunas deixadas pelos coordenadores, os quais, na
tentativa de ajudar, deixaram os professores sem autonomia, fator esse que impossibilitou a
continuação do trabalho com meninos e meninas de rua. As professoras também falaram da
falta de uma equipe multidisciplinar de assistente social, psicóloga e o apoio das secretarias de
saúde e de habitação para o projeto, uma utopia em se tratando do Brasil.
Espera-se que este trabalho possa ajudar na formação do profissional de ensino,
principalmente no tocante à formação continuada em serviço, a desenvolver uma abordagem
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que, através de uma reflexão, integre o trabalho de professores com meninos e meninas de
rua, visto que existe uma carência desde profissionais e os meninos e meninas de rua estão por
aí cada vez mais abandonados pelo descaso das nossas autoridades.
Existem muitas pesquisas a serem realizadas sobre a EEJTC como, por exemplo,
conhecer a representação social dos meninos e meninas de rua que participaram da referida
experiência. Entre eles estão hoje aqueles que mudaram de vida só pelo simples fato de
estudar na EEJTC.
O site www.escolatiaciata.com tem como finalidade divulgar e tornar conhecida a
experiência da Escola Tia Ciata, que funcionou entre 1983 e início de 1989 – a primeira e
única escola da rede de ensino público do município do Rio de Janeiro a atender adolescentes
analfabetos ou semialfabetizados, até concluírem a primeira fase do ensino fundamental.
Neste trabalho apresentamos um pouco das experiências dos docentes da EEJTC e a
contribuição na vida profissional de cada um, com ênfase nas experiências e percepções
pessoais de cada um sobre o significado desse trabalho, sobre como a simples existência da
EEJTC foi um grande divisor de águas tanto no campo externo como em cada professor
individualmente.
Esperamos que este contribua para multiplicação e incremento da qualidade dos
projetos, trabalhos e políticas voltadas tanto para os meninos e meninas de rua, como para as
demais crianças carentes que também encontram dificuldades em aprender na escola.
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ANEXOS

ANEXO 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Pesquisa
Representações sociais da pedagogia da Escola Municipal Tia Ciata por seus antigos
professores.

Coordenador
Ana Lúcia Muniz Baptista Uchôa

Natureza da pesquisa
Você é convidado a participar dessa pesquisa, que tem como finalidade investigar as
representações sociais da pedagogia diferenciada da Escola Municipal Tia Ciata, baseado na
história e experiências educacionais dos docentes que lá trabalharam no período de 1984 a
1989.

Participantes da pesquisa
Trinta docentes que trabalharam na referida escola naquele período.

Envolvimento na pesquisa
Ao participar deste estudo, você deve responder às questões formuladas durante a entrevista
com a pesquisadora. A entrevista deve durar mais ou menos uma hora.
Você tem a liberdade de não participar e pode abandonar o projeto em qualquer fase da
pesquisa, sem nenhum prejuízo.
Sempre que quiser, você poderá pedir mais informações sobre a pesquisa. Para isso,
entre em contato com a pesquisadora. Se você achar necessário, contate o secretário executivo
do Comitê de Ética em Pesquisa.
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Riscos e desconforto
A participação nessa pesquisa não traz complicações.

Confidencialidade
Todas as informações coletadas nesse estudo são estritamente confidenciais. Os relatos de
pesquisa serão identificados com um código, e não com seu nome. Apenas os membros do
grupo de pesquisa terão conhecimento dos dados.

Benefícios
Participando da pesquisa, você não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que
esse estudo nos dê informações importantes sobre métodos pedagógicos diferenciados para
atender a populações socialmente excluídas. Essas informações poderão ser usadas em
benefício de estudantes brasileiros.

Pagamento
Você não terá nenhum tipo de despesa por participar dessa pesquisa. Também não será pago
por sua participação. No entanto, você receberá cópias dos relatórios da pesquisa contendo os
resultados do estudo.

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto
meu interesse em participar da pesquisa.

Nome

Local e data

Assinatura

Coordenador do projeto
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ANEXO 2: PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO
Questão de estudo 1 – Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer
docente’ da Escola Tia Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
(1.1) como soube da existência da Tia Ciata?
(1.2) que motivos a levaram a atuar nesta escola?
(1.3) como eram vistos os professores da rede que optavam pelo trabalho nesta escola?
Ou seja, o que seus colegas da Secretaria, que atuavam em outras escolas, comentavam sobre
a opção de trabalhar na Tia Ciata? Como você se posicionava em relação aos comentários?
(1.4) que fatos foram marcantes no período em que atuou na Tia Ciata? Pode comentálos?
(1.5) o que significou para você trabalhar na Tia Ciata?
(1.6) que importância você atribui ao trabalho que realizou na Tia Ciata? Para a
Secretaria de Educação? Para a educação em geral?
(1.7) que reflexos / impactos você, hoje, percebe desta experiência na continuidade da
sua vida profissional pós-Tia Ciata?
(1.8) é válido dizer que a experiência da Tia Ciata é um ‘divisor de águas’ no contexto
educacional da cidade do Rio de Janeiro? Explique, por favor, sua percepção.
Questão de estudo 2 – como os professores perceberam a formação que lhes foi
oferecida pela equipe que coordenou a escola?
(2.1) você já tinha algum conhecimento sobre o trabalho pedagógico com meninos
/meninas de rua antes da sua vinculação à Tia Ciata? Em caso positivo, pode dizer, em linhas
gerais, o que conhecia?
(2.2) como eram acolhidos, pela Coordenação da escola, os professores que passavam
a fazer parte da equipe docente?
(2.3) neste acolhimento se incluía algum tipo de preparação / capacitação para o
trabalho com meninos/meninas de rua? Pode explicitá-lo?
(2.4) Como a preparação ministrada pela escola dava conta do trabalho com os
desafios da educação de meninos/meninas de rua?
(2.5) quais os principais desafios que você enfrentou na Tia Ciata?
(2.6) quais as dificuldades que mais atrapalharam a sua atuação?
(2.7) em que situações sentiam medo ou desânimo em relação ao trabalho que você
e/ou a escola desenvolviam?
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Questão de estudo 3 – como os professores diferenciam a pedagogia da Escola Tia
Ciata da pedagogia de outras escolas?
(3.1) como era a sala de aula da Tia Ciata?
(3.2) havia uma metodologia (ou rotina) de trabalhos específica? Pode explicitá-la?
(3.3) como era feito o planejamento das atividades? Era possível concretizá-lo?
(3.4) o que os professores mais esperavam de seus alunos?
(3.5) como era feito o acompanhamento dos progressos dos alunos?
(3.6) como a escola ‘administrava’ a desistência dos estudos por parte dos alunos? Os
desistentes tinham algum tipo de acompanhamento? Explique.
(3.7) em linhas gerais, o que marcava/ distinguia a ‘pedagogia da Tia Ciata’?
Questão de estudo 4 – como o professor diferencia os alunos que estudavam na Tia
Ciata dos alunos de outras escolas?
(4.1) como você descreve o aluno da Tia Ciata?
(4.2) como eles percebiam a educação ali ministrada?
(4.3) o que eles diziam da escola?
(4.4) como era a relação professor-aluno?
(4.5) quais as diferenças que você estabelece entre os alunos da Tia Ciata e os alunos
de outras escolas do município?
(4.6) o que lhe dava prazer no trabalho em sala de aula? E o que lhe causava desgosto?
o

Como perguntas de ‘arremate’:

(a)

O que motivou a sua saída da Tia Ciata?

(b)

Por que esta experiência acabou? O que provocou a desarticulação da escola

vinculada à educação de meninos/meninas de rua?

102

ANEXO 3: ENTREVISTAS

01 – Entrevista P1
E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
E: falar um pouco da pedagogia da Tia Ciata, o que era diferente na pedagogia da Tia Ciata?
P1: acho que tinha uma diferença crucial, a gente tinha um trabalho bem cuidado pedagógico,
nos sentávamos uma vez na semana com os professores, montávamos um plano de aula, as
coordenações juntos com os professores, tomar um plano de aula interdisciplinar,
aproveitando cultura, aproveitando ponto de partida de acontecimentos políticos,
acontecimentos sociais das coisas que tinham no momento, e dali a gente tirava as atividades
didáticas, aí para lidar com o conteúdo escolar, essa era uma diferença bastante marcante.
E: e como era a sala de aula da Tia Ciata?
E: Como os professores diferenciam a pedagogia da Escola Tia Ciata da pedagogia de
outras escolas?
P1: eu costumava às vezes entrar na sala de aula para dar aula na presença do professor, eu
dava aula também, de língua portuguesa, por quê? Porque eu percebia que às vezes o
professor não tinha uma formação para levar adiante aquela proposta idealizada ali no plano, a
coisa acontecia, vamos dizer assim, porque os professores que iam para aquela escola eles
estavam sensibilizados, com aquele projeto, com aquelas ideias, mas muitas vezes pro ponto
da gente da coordenação a gente queria, mas, muitas vezes não acontecia como a gente
gostaria, até que acontecesse. Eu acho que, se esse projeto tivesse ido adiante, uma das
vertentes dele poderia ter sido a formação de professores.
E: é verdade, ali houve de fato uma formação de professores o tempo todo.
P1: exatamente
E: a gente fazia o planejamento com eles.
P1: eu já vinha de uma historia também, eu fui professora do atendimento específico de
alfabetização, 3° dec, 5° dec, sei lá (não sei ao certo) Zona Sul do Rio de Janeiro, Rocinha,
Vidigal, eu já vinha com essa preocupação também da formação de professores. Já era alguma
coisa que já estava posto ali pra mim, bem em termos de visão educacional.
E: acho que de maneira geral, a direção colegiada tinha isso muito claro, dali do centro de
formação e serviço.
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P1: falava disso, inclusive porque, tinha uma história folclórica, eu não estava ainda na escola
quando eu entrei a escola já tinha uns dois anos de funcionamento, um ou dois anos, não sei.
P1: mas a gente discutiu muito, essa questão do professor, da condição do professor de poder
se sustentar naquele trabalho não desistir inclusive, porque era um trabalho muito desafiador,
tinha uma historia folclórica que eu não presenciei, quando eu entre a escola já tinha um ano
ou dois de funcionamento, acho que até dois anos de funcionamento, e tinha a historia de uma
professora que tinha saído pela janela e nunca mais retornou nunca mais a gente soube dessa
professora, eu só ouvi falar, então era uma escola que eu acho que precisava ali da equipe
estar muito junta, estar de fato organizada, em função daquilo que acontecia dentro da escola,
tanto em nível de relacionamento quanto em nível do trabalho pedagógico propriamente dito,
para dar uma sustentação ali para que de fato aquilo acontecesse.
E: mesmo porque eu acho que a pedagogia era construída muito em função desses
acontecimentos.
P1: sim, com certeza.
E: nesse mundo real, que eu acho que os pedagogos em geral não enfrentam.
P1: exatamente, foi o que eu tinha falado anteriormente. Era um desafio diário.
E: essa prática de ir para a sala de aula, da coordenação faz toda a diferença. De ir lá e ver o
que está acontecendo, de propor.
E: e quais que você considera que foram os grandes desafios pra essa coordenação?
P1: eu acho que um era fazer acontecer na sala de aula aquilo que a gente achava que seria
interessante para resgatar num espaço menor de tempo a escolarização daqueles meninos. A
ideia era de como a escola não era seriada, que quem sabe eles ganhassem tempo de vida, com
aquela sistematização que a gente fazia dos conteúdos, diferente da escola regular, da escola
tradicional, eles poderiam, a gente apostava que eles tinham conhecimentos, conhecimentos já
estruturados, mas não sistematizados e que com aquele trabalho, esse conhecimento pudesse
ser revelado num espaço de tempo mais curto, e quem sabe ele poderia se reintegrar na escola
da rede em menos tempo.
E: e o que você acha que foi mais difícil de todos esses desafios?
P1: o que foi mais difícil? Às vezes eu acho que era o cotidiano da escola, a dinâmica, as
coisas que aconteciam, eram muitos acontecimentos e a gente tinha que dar conta de muito
trabalho dentro da escola, por exemplo; Chegava uns meninos da casa de acolhida. Então a
gente precisava conversar com eles, sensibilizá-los às vezes, até para desejar ir para a escola,
porque às vezes não desejavam. Eram muitas frentes de trabalho, eram muitos desafios. E esse
cotidiano dava um estresse. às vezes na gente, eu me lembro que, saia coordenador, inspetor,
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íamos no final da noite para a lapa beber, acho que era uma forma de a gente esvaziar um
pouco, para segurar, até porque era muita adrenalina. Eu acho que esse conjunto, desse
pedagógico, dessa relação emocional, dos desafios postos, de tudo desse conjunto.
E: em algum momento você teve medo de alguma coisa na escola, até porque a escola tinha
uns momentos difíceis.
E: e essas histórias existem?
e uma das coisas que a gente percebia na coordenação, a coordenação percebia naquela época,
que era muito interessante, é que era verdade o desejo desses meninos com toda a
possibilidade de marginalidade que já existia na vida deles, o que eles queriam era pertencer
ao todo social, ter carro, casa, tanto que o maior elemento que eles desenhavam era casa.
E: e assim, alguma coisa você não gostou dessa experiência?
P1: eu acho que às vezes as relações de equipe que eram difíceis, a relação entre os
profissionais nem sempre foi fácil, às vezes tinham umas diferenças, uma inveja, umas
competições, foi por aí que ficou o lado não tão feliz, porque tudo isso que se enfrentava, eu
acho que foi uma aprendizagem de vida maravilhosa, isso eu enfrentaria de novo.
E: mais alguma coisa que você queira falar sobre a sua experiência importante que houve
contigo:
P1: não, não, eu acho que... Tem depois que a escola saiu a equipe eu não estava mais na
escola, eu já tinha saído da escola antes de ela ser desmobilizada pelo município, foi o
município que desmobilizou, foi a prefeitura. Uma das coordenadoras que foi a Celi
permaneceu na escola, e ela telefonou pra mim perguntando se eu não toparia voltar à escola,
para ajudá-la a resgatar a escola que ela não tinha desistido do projeto. Que ela queria levar
avante esse trabalho. Ai eu retornei por dois anos, trabalhei novamente na Tia Ciata, a gente
remontou a equipe de coordenação foi dificílimo, nos íamos à secretaria estadual de educação
pedir ajuda, indicação de profissionais, a secretaria dizia que não tinha. Dentro do perfil dessa
escola eles não conheciam profissionais, eu não me lembro mais como foi se conseguindo
profissionais e remontamos essa equipe.
E: nesse processo de mudança de equipe, a clientela mudou muito?
P1: talvez, ingressaram mais meninos daquela favela, da providencia, das comunidades, mais
sempre crianças com características de marginalização da sua escolarização. Eu me lembro de
uma vez que eu fui fazer uma palestra, para divulgar a escola, a escola esteve mais esvaziada
de alunos, e esse dia foi impactante.
02 – Entrevista P2

105

E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
E: Como soube da existência da Tia Ciata?
P2: é, e, mas a gente tinha que ter era transferência em meio de percurso, não tinha...porque
era para fazer essa, tinha que ser transferido direitinho.mais era aquilo tinha que cuidar da
parte da documentação, porque nos fazíamos uma avaliação diferenciada.que era relatada era
isso, mas as outras escolas precisavam era de uma transferência formal...precisou também
trabalhar, porque nos trabalhávamos lá.fizemos tudo implantamos a direção colegiada, que era
uma direção que a Secretaria de Educação Municipal não trabalhava mas a gente fazia desse
tipo.Organizamos nas bases, todo mundo participava era muito interessante isso.lá tudo
mundo tinha voz,seguíamos juntos e falavam e faziam, foi muito bom esse processo era todo
registrado.
O que aconteceu a gente queria cada vez mais voltar para aquela historia da escola remitente.
porque os meninos de rua não havia possibilidades de trabalhar, era de um imediatismo
tal...por exemplo ás vezes éramos
Chamados 11h30min da manhã, da noite. Eu chegava em casa 10h30min. Ás 11h30min
estava na secretaria telefonando para eu ir para lá porque as crianças estavam na Cinelândia ...
estavam não sei o que, não sei o que lá. Eu ia abria a escola para receber as crianças da
Cinelândia.Então abriu-se a escola botou-se as crianças para dentro e eles ai deram material a
beça, bola nunca vi tanto material.mais isso é que na realidade não era uma solução ...
entendeu.porque a gente dava vendo que o serviço oferecido pela prefeitura não iria adiantar
contra esta questão...de menino de rua... porque balanço e até mesmo ingênuo , porque é um
processo diferente, não é a escola que vai da conta disto...isso tinha que ser uma coisa
(equipe)multidisciplinar no sentindo de multi secretarias...
E: Que fatos foram marcantes no período em que atuou na Tia Ciata? Pode comentálos?
Sim, não tenha dúvidas, porque sempre foi um aprendizado ali. Qualquer coisa que você se
dedique, que você se interesse, a gente cresce, a gente vai... Tem colegas, por exemplo... é
inegável... Olha só, é inegável que, é aquilo que eu falei pra ti, a Tia Ciata foi uma experiência
muito boa pra vida da gente, a gente aprendeu muita coisa lá, a gente..., ele hoje é professor
na UFF, mas ele é uma pessoa, assim, extraordinária. O que ele trouxe de conhecimento
matemático pra gente, de como lidar com as coisas, a forma melhor do aprendizado, isso era
uma coisa interessante, que é tudo em cima do concreto, trabalhava em cima do concreto e foi
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muito bom. Acho que a gente teve coisas, assim, extraordinárias. Mas tinha uma coisa, por
exemplo, na Tia Ciata... era bom, aquilo foi muito bom.
E: O que significou a Tia Ciata pra você?
P2: Foi um grande aprendizado.
E: Por que ela foi importante e o que ela influenciou na sua vida?
P2: O importante foi a parte do conhecimento, mesmo, que foi bastante acrescido. E
influenciar, é mesmo o lado profissional, a abertura pras camadas mais baixas, pra lidar
melhor com esse... Com o looping que é algo que a gente desconhece, de classe média. Foi
essa aproximação, perceber a humanidade naquelas coisas que tanto aterrorizavam a
princípio. Esse lado foi um lado muito interessante.
E:Por que acabou? Você já falou, porque não dava conta, né? A educação sozinha não dava
conta.
P2: Não, de jeito nenhum. E outra questão, precisaria que fosse exatamente isso. Quando você
ta dizendo que acabou, acabou o quê? Não acabou nada, apenas se transformou. Transformou
por quê? Porque ela ficou uma escola inserida dentro da rede. Guarda o perfil? Guarda,
porque muitas de nós ainda estão lá.
P2: Não, eu fazia a preparação do trabalho com os professores. Meu trabalho não era em sala
de aula, meu trabalho era com os professores.
E: Você dava orientação pros professores, pra eles passarem pros alunos?
P2: Isso, isso.
E: você via, assim, na prática, os professores davam bons resultados, eles chegavam falando?
Tinha uma avaliação sobre o trabalho.
P2: Tinha... Não, acho que, por exemplo, a questão da... E como eu tava dizendo, as crianças
queria aprender a ler rapidamente e isso é um processo, você não consegue, então tinha uma
frustração muito grande. Agora, nós tínhamos professores dedicadíssimos, que se
empenhavam, mesmo, e que conseguiu resultado sim. Mas tinha algumas crianças que tinham
problema, tinha um rapaz que ficou famoso, era um rapaz que ele não conseguia. Ele ficou lá
na escola anos pra aprender alguma coisa e, realmente, tinha uma dificuldade muito grande,
porque todo o empenho que todos tivemos em cima dele, ele realmente... É o caso do século
na Tia Ciata...é, essa questão do ensino-aprendizagem, nós temos problemas que advêm de
outras questões, porque pra alfabetizar, qualquer método de alfabetização alfabetiza.
P2: o negócio é... O problema passa por quê? Primeiro, que você tem que ter uma certa
vivência. Por que os nossos filhos aprendem com velocidade? Tem um ambiente que favorece
isso, tem a questão da leitura tá presente, a escrita tá presente. É, a oralidade é que tá presente,
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essa questão da leitura e da escrita não tá presente. É um dos aspectos, tem uma série. Agora,
tem umas crianças que têm uma dificuldade, que aí já passa por uma questão neurológica.
03 – Entrevista P3
E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
E: Que motivos a levaram a atuar nesta escola? Como eram vistos os professores da rede que
optavam pelo trabalho nesta escola? Ou seja, o que seus colegas da Secretaria, que atuavam
em outras escolas, comentavam sobre a opção de trabalhar na Tia Ciata? Como você se
posicionava em relação aos comentários?
P3: Não os professores que iam para lá, a gente era assim ali na passarela do Samba,não os
professores os alunos eram um pouco discriminados,porque eles eram muito bagunceiros
então a gente tinha que ter um comportamento diferente,dos outros professores dali,eles
tinham um complexo de escola né...eu não via assim discriminação nenhuma conosco,eu não
sofria, eu não posso dizer se alguém sofreu, eu não tomei conhecimento na época.Mas eu não
sofri discriminação nenhuma por trabalhar no Tia Ciata.
E: Que fatos foram marcantes no período em que atuou na Tia Ciata? Pode comentá-los?
P3: (risos) Foram muitos. A Tia Ciata foi para mim um divisor de águas porque os fatos que
me marcaram eu não posso esquecer de uma professora que ficou um dia na Tia Ciata e fugiu
pela janela (risos) ela nunca mais voltou.Um fato muito marcante foi que a gente tava fazendo
a noite na sala de leitura, um teatro e eu estava participando e mostrando para os meninos
com a setinha e era um assalto, porque a gente vivenciava muito o que eles passavam né, e era
uma assalto na praia e eu fazia a madame rica na praia...e eu gritei com tanta ênfase “socorro”
os seguranças da passarela do Samba vieram correndo para saber o que era,e era só um teatro.
eu costumava dizer que todo professor do município tinha que passar pelo Tia Ciata daquela
época,e não atualmente porque agora esta uma escola comum,mas daquela época,porque foi
uma coisa muito forte para todas nos foi uma experiência assim ímpar,impressionante.
E: O que significou para você trabalhar na Tia Ciata? Que importância você atribui ao
trabalho que realizou na Tia Ciata? Para a Secretaria de Educação? Para a educação em geral?
P3: Bom a Tia Ciata naquela época era uma escola experimental,eu via assim a gente não
pode colocar assim,mas eu via assim.E tudo o que a secretaria..naquela época a Tia Ciata era
a menina dos olhos da educação,então tudo o que a secretaria queria experimentar a gente
executava.Aí anos depois,quando veio a modificação,eu vi muita coisa na modificação que
nos fazíamos no Tia Ciata naquela época,todo nosso trabalho,trabalhar na realidade do
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aluno,cada dia era um flash no Tia Ciata né, eu acho que contribuiu bastante eu não sei se
para a educação de uma maneira geral. Porque infelizmente as coisas vão se perdendo pelo
meio do caminho,vem coisas novas e as coisas vão se perdendo,mas para aquela época eu
acho que nos fomos muito importantes,eu acho também que assim para as pessoas que
trabalharam lá naquela época,por exemplo se eu tenho essa minha carga,que modificou a
minha vida totalmente,se eu tenho essa carga que eu venho trabalhando a quase 30 anos,vou
fazer 30 anos em 2014,se eu tenho essa carga eu agradeço muito ao Tia Ciata,ao dia a dia
daquilo ali,e eu sinto muita falta de uma coisa que a gente fazia ali que eu acho
importantíssimo,todo dia nos parávamos o grupo todo para discutir aquele dia,o que tinha
dado certo em cada sala de aula em cada espaço do Tia Ciata e o que que tinha dado errado e
eu sinto muita falta desse espaço hoje em dia nas escolas.A gente não tem espaço para sentar
e conversar são poucos os momentos,para sentar o grupo todo e conversar.
E: Como os professores diferenciam a pedagogia da Escola Tia Ciata da pedagogia de
outras escolas?
E: Havia uma metodologia (ou rotina) de trabalhos específica? Pode explicitá-la?
P3: A gente experimentava,sentava, conversava não vamos fazer isso vamos fazer aquilo..a
coordenadora nos passou a ideia né principal e agente conseguiu detectar três grupos,os
analfabetos mesmos,o mais ou menos alfabetizados e os alfabetizados então a gente
trabalhava assim nesse sentido naquela época logo no inicio da Tia Ciata.
E: Como era feito o planejamento das atividades? Era possível concretizá-lo?
P3: Tentava concretizar as tarefas.
“professora Sheila do Tia Ciata quanto tempo eu te procuro” (...) em algum momento da vida
desse menino eu fui importante,tanto fui importante que ele depois de tantos anos veio me
procurar,veio me achar então isso é muito bom.
E: Como o professor diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de
outras escolas?
P3: Carente de tudo, problemático, mais desconfiado, muito desconfiado de tudo ele refletia
bem o que ele vivia, bem mesmo.
E: Como eles percebiam a educação ali ministrada? O que eles diziam da escola?
P3: Eu acho que eles gostavam.
Como era a relação professor-aluno?
P3: Ah era mãe e filho, tia sobrinho, avo neto, professor aluno, era tudo... era um sentimento
todo misturado.
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E: Quais as diferenças que você estabelece entre os alunos da Tia Ciata e os alunos de outras
escolas do município?
P3: Nenhum aluno é aluno. Eles só tinham a diferença que eles não tinham moradia,mas
também muitos alunos tem a moradia,mas não tem a família.Eles não tinham a moradia,não
tinham a família,e alguns tem a moradia,mas não tem a família então os problemas eram
praticamente os mesmos.Mas tinha uma grande diferença,eles tinham um grande jogo de
cintura,de sobrevivência que eu não tenho hoje,com toda a idade que eu tenho.
04 – Entrevista P4
E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
E: Que fatos foram marcantes no período em que atuou na Tia Ciata? Pode comentá-los?
P4: Olha o que mais me marcou foi primeiro a nível pedagógico porque eu nunca mais
encontrei na rede as condições em que o professor tinha naquela escola,que era o apoio
pedagógico,

com

o

apoio

de

profissional

de

português,

profissional

de

matemática,profissional de história onde semanalmente nos tínhamos reuniões para debater
novos projetos,elaborarmos novos projetos,era uma escola em que você podia falar,que você
podia colocar suas duvidas,as suas duvidas com certeza eram resolvidas,eram sanadas , então
é aquilo você foi aprendendo fazendo.
E: O que significou para você trabalhar na Tia Ciata?
P4: Foi uma experiência que não dá para esquecer, ano passado nos fizemos 25 anos de Tia
Ciata eu tive a oportunidade de me reunir com as amigas, algumas da época, outras mais
recentes e outras até que ainda estão na atual Tia Ciata, então quer dizer você vê que aquilo
tudo foi importante na sua vida profissional,a grande questão é essa,você teve uma passagem
que foi única,na vida profissional único e de muito valor.
E:Que importância você atribui ao trabalho que realizou na Tia Ciata? Para a Secretaria de
Educação? Para a educação em geral?
P4: De muito valor.
E: Que reflexos / impactos você, hoje, percebe desta experiência na continuidade da sua vida
profissional pós-Tia Ciata?
P4: Olha depois da Tia Ciata eu trabalhei em mais duas outras escolas da rede,
coincidentemente todas com uma comunidade muito parecida com a comunidade da Tia
Ciata,...e com muitos tipos de problemas diferentes de problemas de meninos de rua ,mas que
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no final são alunos tão carente tanto ta então essa foi a grande ganho que eu tive saindo do Tia
Ciata me senti bastante carimbada para poder pegar qualquer tipo de aluno.
E:é válido dizer que a experiência da Tia Ciata é um ‘divisor de águas’ no contexto
educacional da cidade do Rio de Janeiro? Explique, por favor, sua percepção.
P4: pra mim foi um divisor de águas, pra mim quanto profissional foi, agora com relação à
rede municipal eu acho que não, porque a própria rede desmontou toda essa estruturas não
sabem por que carga d’água nunca me envolvi nisso eu sei que foram problemas políticos,
mas pra mim como profissional foi um divisor de águas com certeza.
E: Como os professores perceberam a formação que lhes foi oferecida pela equipe que
coordenou a escola? Você já tinha algum conhecimento sobre o trabalho pedagógico com
meninos /meninas de rua antes da sua vinculação à Tia Ciata? Em caso positivo, pode dizer,
em linhas gerais, o que conhecia?
P4: Não, não tinha nenhum conhecimento, nunca tive acesso e nunca me interessei também
essa é grande questão eu passei a me interessar a partir da Tia Ciata.
E: Como eram acolhidos, pela Coordenação da escola, os professores que passavam a fazer
parte da equipe docente?
P4: Olha a capacitação era as dinâmicas que tinham semanalmente o que eu disse
aprendíamos fazendo, lógico evidente que no inicio tinha sempre uma entrevista com uma das
coordenadoras, mas é aquilo você esta jogada aos leões, então eu acho que ate mais fácil você
esta jogada as leões sem saber previamente o que vai acontecer, e você dali das experiências
que você ter você levar para coordenação e aí assim debater levar para as colegas debater
procurar e ver que alternativas as colegas tiveram para aquela situação, que alternativas nos
quanto grupo podemos ter quanto àquela situação, que dizer era um eterno aprendizado a
experiência quanto corpo docente era um eterno aprendizagem em prol do aluno.
E: Neste acolhimento se incluía algum tipo de preparação / capacitação para o trabalho com
meninos/meninas de rua? Pode explicitá-lo?Como a preparação ministrada pela escola dava
conta do trabalho com os desafios da educação de meninos/meninas de rua?
P4: Olha era (risos)... como eu vou dizer isso...era porque você gosta muito, porque eu acho
que todo mundo que estava ali gostava muito do que fazia porque os desafios eram muito
grandes,cada dia era um dia,cada dia era uma...você não tinha né ...por exemplo quando eu
comecei eu comecei a noite e então você não poderia dizer que aquele aluno iria voltar para
noite,no dia seguinte iria estar na sala de aula,então se o aluno passava a ir era uma conquista
então é aquilo você só faz o contra resultado quando você faz o que gosta, e todas nos
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gostávamos do que a gente fazia eu acho que isso fez com a gente tivesse os bons resultados
que nos tivemos.
E: Quais os principais desafios que você enfrentou na Tia Ciata?
P4: Olha o principal desafio foi...primeiro lidar com essa clientela,e reconhecer que eu
consegui lidar com essa clientela ta...reconhecimento de saber lidar de ter me formado uma
profissional capaz de trabalhar com esse tipo de clientela que eu acho sinceramente que é o
mais difícil.
E:As dificuldades que mais atrapalharam a sua atuação?
P4: Até citei uma né,eu acho que a questão de você ter um aluno, no início né um aluno que
não frequenta muito por n fatores meninos de rua você já sabe o que é isso talvez seja um
problema né eu acho que no geral faltou a prefeitura investir nisso sabia,investir mais nisso
encampar essa ideia,eu acho que faltou isso.
E: Em que situações sentiam medo ou desânimo em relação ao trabalho que você e/ou a
escola desenvolviam?
Olha eu nunca senti medo,medo nunca senti,desanimo também não ate porque foi o inicio de
carreira né...você ainda tem muito idealismo e eu estava cheia de idealismo.
E: Como os professores diferenciam a pedagogia da Escola Tia Ciata da pedagogia de
outras escolas?
E:Como era a sala de aula da Tia Ciata?
P4: Olha só era uma sala de aula que a gente procurara com que o aluno trabalhasse com o
que ele trazia, e o que ele trazia nos transformávamos no conteúdo ..do sistema,e o mais
importante era que ele percebesse que o que ele estava aprendendo o que ele estava colocando
ali,registrando ali era valorizado,era valorizado na medida em que a gente expunha tudo,era
uma sala da vida, da vida dos alunos, as paredes cheias de trabalho mostrando o que eles
faziam cada avanço que eles davam,nos fazíamos sim caderninho de vida, e fazíamos questão
de guardar trabalhinho,eu lembro que eu fazia pastinha com os trabalhos que eles faziam para
eles valorizarem aqueles trabalhos porque muitas vezes eles não acreditavam no que eles
faziam,então essas coisas ficavam guardadas para depois mostrar,a gente ia colecionando
como se fosse uma grande coleção,colecionando e volta e meia íamos lá preenchendo com
mais alguns trabalhos,com mais algumas tarefas e no final tinham formados várias atividades
que nem eles mesmos acreditavam que eram eles que faziam,isso eu me lembro muito.
E:Havia uma metodologia (ou rotina) de trabalhos específica? Pode explicitá-la?
P4: Olha havia uma, nos tínhamos muitos trabalhos teóricos esses que alguns teóricos, alguns
teóricos que a rede do município ate de uns anos,anos depois anos a frente pegou para falar..
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Freinet, algumas concepções de Piaget então quer dizer todos esses teóricos né nós
trabalhávamos na medida em que pegávamos daquilo o que era bom desse, o que era bom
daquele,não vou dizer que era uma metodologia especifica,era sim uma metodologia aberta a
tudo que se enquadrasse naquele aluno.
E: Como era feito o planejamento das atividades? Era possível concretizá-lo?
P4: Olha havia o planejamento com os coordenações né nós tínhamos uma linha de conteúdo
que era pra ser dada então dentro dessa linha de conteúdos que era trazida né pelos
coordenadores de área nos trabalhávamos aquilo para a semana,para o mês,para o bimestre.
E: O que os professores mais esperavam de seus alunos?
P4: Olha eu como alfabetizadora eu esperava que eles aprendessem a ler,eu sempre..eu
alfabetizei..sempre alfabetizei, então aprendesse a ler ,valorizasse visse que ele tinha
potencial, autoestima começava a levantar e reconhecer o papel da escola, a importância da
escola, que eles reconhecessem a importância da escola.
E: Como era feito o acompanhamento dos progressos dos alunos?
P4: Portfólio e dentro da vida, tinham avaliações individuais também que ficavam registradas
né...na coordenação.
E: Como a escola ‘administrava’ a desistência dos estudos por parte dos alunos? Os
desistentes tinham algum tipo de acompanhamento? Explique.
P4: Eu lembro que se corria muito atrás deles, se corria mesmo...a essência da palavra, que é
correr atrás ate para saber,tinham uns profissionais os serventes,os inspetores que eram
pessoas da comunidade,pessoas preparadas para aquele caminho o que também ajudava: “olha
eu vi fulano em tal lugar”, eu vi fulano em tal lugar, então eu lembro que professores e
coordenadores corriam atrás para saber onde eles estavam para tentar resgata-los.
E:Em linhas gerais, o que marcava/ distinguia a ‘pedagogia da Tia Ciata’?
P4: Era uma pedagogia de resgatar esse aluno, primeiro lugar resgatar enquanto pessoa,como
um ser social,que faz parte que é um individuo primeiramente era isso e a partir do momento
que esse ser,que esse individuo estava resgatado aí sim o conteúdo né...deslancha.
E: Como o professor diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de
outras escolas?
P4: Olha resistente, aluno resistente, hum... Mas muito afetivo, resistente ao novo ao
conhecimento, mas de contrapartida,muito afetivo por serem muitos carentes e na medida em
que havia identidade,eles queriam saber,queriam aprender,tinham interesse em aprender.
E: Como eles percebiam a educação ali ministrada?
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P4: Olha percebiam porque existia o formal, existia a folhinha existia o trabalho em duplo o
trabalho coletivo existia os trabalhos que eram expostos nas paredes então eles percebiam que
existia ali a educação.
E:O que eles diziam da escola?
P4: Olha eu só posso dizer pelos meus alunos né...tenho a impressão que gostavam não vou
dizer que é 100% né...,mas eles gostavam sim.
E:Como era a relação professor-aluno?
P4: Era uma relação muito boa, muita vezes uma relação de ouvinte até mais de ouvinte
porque era o tipo de escola que você tinha que estar mais a disposição de ouvir do
que...porque você ouvindo você ganhava aquele aluno,então você era um pouco psicóloga era
um pouco assistente social e aí depois vinha a conquista do aluno para a sala de aula mesmo
né....
E: Quais as diferenças que você estabelece entre os alunos da Tia Ciata e os alunos de outras
escolas do município?
P4: Olha os outros alunos ate porque eu tive essa experiência ,eu trabalhei em outras escolas
os outros alunos eles já vem com uma bagagem,talvez mesmo aqueles novinhos que estão
entram na escola com seis aninhos,para serem alfabetizados pela educação infantil,muitos já
vem achando que a escola é aquele lugar que vai ter que fazer,vai ter que seguir só aquelas
regras,então você tem que se enquadrar o que é um erro porque a escola tem que ser
aberta,lógico e evidente, aberta com objetivando a conquista dos conteúdos,mas ela não
precisa ser uma escola,como é que vou dizer,uma escola que alguns alunos tem ate medo de
ir,não gostam de ir porque acham que vão ser só cobrados.Vai ser só cobrança,cobrança e a
diferença da Tia Ciata era isso eles ali,eram cobrados ,mas eles muitos deles tinham prazer de
ir porque não era a escola Tia Ciata não era uma coisa chata,tinha a pessoa o professore que
você vai chegar,vai conversar que você naquele dia não ta bem,mas conversar e depois você
vai melhorar e muitas vezes na rede,você não tem condições de fazer isso né...o que é uma
pena,mas você não tem,porque você as vezes tem um numero muito grande de alunos que na
Tia Ciata não era assim,o numero limitado de alunos em sala de aula era um facilitador tá.. o
que na rede normalmente não acontece você com 30/35 alunos você não consegue ter um
atendimento individualizado, e já na Tia Ciata não... você conseguia ter esse atendimento
personalizado por ser um numero menor de alunos então essa eu acho que era a grande
diferença.
05 – Entrevista P5
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E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua? Como soube da existência da
Tia Ciata?
P5: Eu fui indicado por uma professora que trabalhava comigo por nome Tiana na escola
particular
E: Que motivos a levaram a atuar nesta escola?
P5: Eu conheci o projeto e achei interessante.
E: Como eram vistos os professores da rede que optavam pelo trabalho nesta escola? Ou seja,
o que seus colegas da Secretaria, que atuavam em outras escolas, comentavam sobre a opção
de trabalhar na Tia Ciata? Como você se posicionava em relação aos comentários?
P5: Eu achei que no inicio houve um certo preconceito quanto as pessoas que,os alunos
principalmente que eram atendidos pelo projeto,que era uma projeto de educação de meninos
que atendia alunos de 14 a 23 anos.
E:O que significou para você trabalhar na Tia Ciata?
P5: Ah eu acho que eu cresci muito como profissional nos estudávamos tínhamos grupo de
estudo né, discutíamos muita coisa tínhamos um tempo para isso foi muito interessante.
E:Que importância você atribui ao trabalho que realizou na Tia Ciata? Para a Secretaria de
Educação? Para a educação em geral?
P5: Não sei,eu acho que enquanto houve o projeto era muito interessante a secretaria dava um
apoio ,mas depois que houve uma troca de governo e acabou-se as pessoas começaram a sair e
aí eu acho que foi a zero não houve um aproveitamento daquilo que havia feito sido antes não.
E: Que reflexos / impactos você, hoje, percebe desta experiência na continuidade da sua vida
profissional pós-Tia Ciata?
P5: Como eu disse?Era um grupo muito unido, muito interessado em discutir, em crescer e
isso me acrescentou muito na minha carreira né, porque eu comecei a...fiz pós
graduação,comecei a me interessar a ler outras coisas que eu não tinha acesso ate então
E: é válido dizer que a experiência da Tia Ciata é um ‘divisor de águas’ no contexto
educacional da cidade do Rio de Janeiro? Explique, por favor, sua percepção.
P5: eu creio que sim porque o que existia ate então em termos de projeto de educação juvenil.
era um projeto de educação juvenil, mas diferente daquele que era da prefeitura, nos éramos
de uma outra linha de trabalho tínhamos uma direção colegiada,tudo era muito discutido,
tínhamos grupos de estudo,então isso era uma coisa diferente era uma coisa que realmente foi
um acréscimo muito grande para quem participou dessa época.
E:Havia uma metodologia (ou rotina) de trabalhos específica? Pode explicitá-la?
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P5: Ah sim, nos tínhamos a entrada, tínhamos a divisão por serie, por desenvolvimento o que
era mais interessante e não por..o seriado propriamente dito, no inicio principalmente era
asseriado de acordo com o desenvolvimento você ia passando de nível e não porque era
aquela serie e você poderia passar mais rápido ou mais lentamente isso de acordo com o
desenvolvimento de cada um, então era uma coisa que era bastante interessante.
E: Como era feito o planejamento das atividades? Era possível concretizá-lo?
P5: é como eu falei eram reuniões frequentes, em que nós nos juntávamos, nós professores de
artes, de música, de educação física, os professores de turma, os coordenadores e daí saia o
planejamento do grupo.
E: Como era feito o acompanhamento dos progressos dos alunos?
P5: é tinha um grupo de professores e coordenadores e as avaliações eram feitas de acordo
com cada um,se ele tinha um desenvolvimento maior ele(aluno) ia para um outro grupo se não
ele continuava naquele tudo era conversado e discutido através do grupo.
E:Em linhas gerais, o que marcava/ distinguia a ‘pedagogia da Tia Ciata’?
P5: era isso né...era tentar... primeiro né tentar fazer com que o grupo pedagógico se
especializasse,discutisse mais as coisas lê-se mais, procurasse desenvolver né... dentro do seio
acadêmico também porque é importante, além da pratica né que agente fazia aqui com os
alunos né.. com o grupo,era quer dizer tentar desenvolver cada vez mais e não ficar só com
aquela camada só coisa fechada e quadrada que normalmente as escolas fazem e passam para
os alunos.
E: Como o professor diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de
outras escolas?
P5: bom teve algumas fases né...na época que era no sambódromo eram mais praticamente
adultos e adolescentes..adultos... era mais já um grupo mais velho a gente fazia um trabalho
mais dirigido a essa população já era um tipo de trabalho mais para adulto,depois com o grupo
de rua já era quando saímos do sambódromo e viemos aqui para o prédio da praça XI já eram
garotos mais novos,garotas mais novas e já tinham um tratamento diferente porque o grupo já
não tinha tanto desenvolvimento.
E:Como eles percebiam a educação ali ministrada?
P5: Eles viam que era o único lugar que admitia certos tipos de alunos né...porque a maioria
das escolas rejeitavam né...então eles acharam uma escola que aceitava vários tipos
diferentes..que não eram..que não frequentavam até então.
E: O que eles diziam da escola?
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Eles diziam que era o lugar em que eles se sentiam bem, porque eles eram bem tratados e eles
tinham atendimento odontológico, atendimento medico, eles se alimentavam,eles tomavam
banho,então era uma coisa interessante,era um lugar...era um verdadeiro oásis né... dentro da
vida deles.
E: Como era a relação professor-aluno?
P5: Ela era uma relação muito de parceiro, de parceria...nunca o magistral, o cara que sabe e o
outro que esta ali para assimilar o que o outro sabe...não era parceria o tempo todo..trocando
sempre.
E: Quais as diferenças que você estabelece entre os alunos da Tia Ciata e os alunos de outras
escolas do município?
P5: Era uma coisa diferenciado né,era uma coisa que eu não conhecia e nem ate hoje né..não
conheço assim um trabalho que era feito como aquele,então os alunos viam que era uma coisa
bem diferente.
E: O que lhe dava prazer no trabalho em sala de aula? E o que lhe causava desgosto?
P5: É né o que dava prazer, essa era relação de parceria que nos tínhamos com os alunos,
sempre fazendo as coisas juntos sempre discutindo tudo nunca impondo nada nunca uma
coisa pré estabelecida sempre que nos fazíamos um trabalho era discutido com os alunos tudo
era tirado as regras os métodos tudo era discutido.
E: Por que esta experiência acabou? O que provocou a desarticulação da escola vinculada à
educação de meninos/meninas de rua?
P5: É como eu falei né me estimulou muito a procurar conhecer mais, a ler mais a descobrir
novos autores novas experiências então estimulou. Sempre no magistério se você não é
estimulado a desenvolver, a conhecer novas coisas, você acaba estagnando e ficando na
mesmice e é enfadonho é ruim e não vai a lugar nenhum, e você não cresce. Então a melhor
coisa que tem é você ter esse estimulo de querer crescer, querer melhorar, querer sempre uma
coisa diferente.
06 – Entrevista P6
E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
E: Como soube da existência da Tia Ciata?
P6: Quando estive na secretaria de educação me informaram sobre a existência da escola.
E: Que motivos a levaram a atuar nesta escola?
P6: O fator principal foi a proximidade coma minha residência.
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E: Como eram vistos os professores da rede que optavam pelo trabalho nesta escola? Ou seja,
o que seus colegas da Secretaria, que atuavam em outras escolas, comentavam sobre a opção
de trabalhar na Tia Ciata? Como você se posicionava em relação aos comentários?
P6: em relação ao corpo docente não existiam comentário, contudo em relação ao publico
atendido até por causa do preconceito falavam mal.
E: Que fatos foram marcantes no período em que atuou na Tia Ciata? Pode comentá-los?
P6: Houve vário que é difícil citar algum em especifico.
E: O que significou para você trabalhar na Tia Ciata?
P6: Crescimento e amadurecimento profissional.
E: Que importância você atribui ao trabalho que realizou na Tia Ciata? Para a Secretaria de
Educação? Para a educação em geral?
P6: Educação em geral acha que o pioneirismo da Tia Ciata com meninos e meninas de rua
foi um marco.
E: Que reflexos / impactos você, hoje, percebe desta experiência na continuidade da sua vida
profissional pós-Tia Ciata?
R: Tudo que eu sei veio da Tia Ciata
E: É válido dizer que a experiência da Tia Ciata é um ‘divisor de águas’ no contexto
educacional da cidade do Rio de Janeiro? Explique, por favor, sua percepção.
P6: Sim, pois apresentou uma nova abordagem pedagógica e educacional ao trabalho
realizado com meninos e menina de rua.
E: Como os professores perceberam a formação que lhes foi oferecida pela equipe que
coordenou a escola?
E: Você já tinha algum conhecimento sobre o trabalho pedagógico com meninos /meninas de
rua antes da sua vinculação à Tia Ciata? Em caso positivo, pode dizer, em linhas gerais, o que
conhecia?
P6: Não
E: Como eram acolhidos, pela Coordenação da escola, os professores que passavam a fazer
parte da equipe docente?
P6: Havia uma entrevista e a professora que aceitava o desafio ali ficava.
E: Neste acolhimento se incluía algum tipo de preparação / capacitação para o trabalho com
meninos/meninas de rua? Pode explicitá-lo?
P6: Antes não, entretanto uma vez realizado o trabalho semanalmente ocorriam reuniões
didáticas entre o grupo, de forma que um ajudava o outro.
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E: Como a preparação ministrada pela escola dava conta do trabalho com os desafios da
educação de meninos/meninas de rua?
P6: Conforme os desafios ocorriam, o grupo criava formas de superá-los, todos ali estavam
comprometidos com o trabalho.
E: Quais os principais desafios que você enfrentou na Tia Ciata?
P6: No começo tudo era um desafio, mas tarde com um pouco de paciência e boa vontade
percebi que era possível superá-los.
E: As dificuldades que mais atrapalharam a sua atuação?
P6: A alta rotatividade de alunos, eu não sabia se o aluno de hoje estaria presente na aula
seguinte.
E: Em que situações sentiam medo ou desânimo em relação ao trabalho que você e/ou a
escola desenvolviam?
P6: Como eu disse no começo tudo era um desfio mas nunca senti medo ou desanimo.
E: Como os professores diferenciam a pedagogia da Escola Tia Ciata da pedagogia de outras
escolas?
P6: Com poucos alunos, com os trabalhos dos próprios alunos enfeitando as paredes.
E: Havia uma metodologia (ou rotina) de trabalhos específica? Pode explicitá-la?
P6: Com o tempo eu percebi que o assunto que eu começava em determinado dia eu precisava
terminar caso o aluno não aparecesse na aula seguinte.
E: Como era feito o planejamento das atividades? Era possível concretizá-lo?
R: Não havia um planejamento prévio, a partir dos interesses dos alunos a aula desenvolviase.
E: O que os professores mais esperavam de seus alunos?
P6: Que eles fossem e permanecem na escola porque assim queriam.
E: Como era feito o acompanhamento dos progressos dos alunos? R: Não havia
acompanhamento.
P6: Não era possível a escola administra este tipo de acompanhamento.
E: Em linhas gerais, o que marcava/ distinguia a ‘pedagogia da Tia Ciata’?
P6: diferente sempre adaptando a realidade do aluno.
Como o professor diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de outras
escolas. Como você descreve o aluno da Tia Ciata?
P6: Um aluno igual aos outros.
E: Como eles percebiam a educação ali ministrada?
P6: Como qualquer aluno que às vezes reclamavam de uma ou outra atividade.
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E: O que eles diziam da escola?
P6: Era um refugio um lugar que era tratado com dignidade.
E: Como era a relação professor-aluno?
P6: Principalmente/ essencialmente uma parceria, nada forçado construíamos o conhecimento
juntos.
E: Quais as diferenças que você estabelece entre os alunos da Tia Ciata e os alunos de outras
escolas do município?
P6: Nenhuma
E: O que lhe dava prazer no trabalho em sala de aula? E o que lhe causava desgosto?
P6 :Prazer era perceber o avanço do aluno, desgosto era saber que algum aluno morreu por
exemplo.
E: O que motivou a sua saída da Tia Ciata?
P6: A mudança do publico alvo, Tia Ciata transformou-se em uma escola regular.
E: Por que esta experiência acabou? O que provocou a desarticulação da escola vinculada à
educação de meninos/meninas de rua?
P6: Motivos políticos.
07 – Entrevista P7
E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
E: Como soube da existência da Tia Ciata?
P7: fui indicada por uma coordenadora a Valeria
E: Que motivos a levaram a atuar nesta escola?
P7: trabalhava com a Valeria no Colégio particular, fazia um trabalho muito bom na escola
particular.
E: Como eram vistos os professores da rede que optavam pelo trabalho nesta escola? Ou seja,
o que seus colegas da Secretaria, que atuavam em outras escolas, comentavam sobre a opção
de trabalhar na Tia Ciata? Como você se posicionava em relação aos comentários?
P7: não tinha contato com os outros professores da rede. Mas outros professores sempre me
perguntava como você consegue trabalhar na Tia Ciata.
E: Que fatos foram marcantes no período em que atuou na Tia Ciata? Pode comentá-los?
P7: O respeito que os alunos tinham pelos professores eles sabiam separar as coisas.
E: O que significou para você trabalhar na Tia Ciata?
P7: Foi um grande aprendizado
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E: Que importância você atribui ao trabalho que realizou na Tia Ciata? Para a Secretaria de
Educação? Para a educação em geral?
P7: o trabalho não significou nada tinha quer ter jogo de cintura
E: Que reflexos / impactos você, hoje, percebe desta experiência na continuidade da sua vida
profissional pós-Tia Ciata?
P7: ver o atual com mais flexibilidade.
E: é válido dizer que a experiência da Tia Ciata é um ‘divisor de águas’ no contexto
educacional da cidade do Rio de Janeiro? Explique, por favor, sua percepção.
P7: sim.
E: Como os professores perceberam a formação que lhes foi oferecida pela equipe que
coordenou a escola. Você já tinha algum conhecimento sobre o trabalho pedagógico com
meninos /meninas de rua antes da sua vinculação à Tia Ciata? Em caso positivo, pode dizer,
em linhas gerais, o que conhecia?
P7: não, vim da rede particular.
E: Como eram acolhidos, pela Coordenação da escola, os professores que passavam a fazer
parte da equipe docente?
P7: direto ninguém explicou nada me jogaram na sala de aula.
E: Neste acolhimento se incluía algum tipo de preparação / capacitação para o trabalho com
meninos/meninas de rua? Pode explicitá-lo?
P7: Não
E: como a preparação ministrada pela escola dava conta do trabalho com os desafios da
educação de meninos/meninas de rua?
P7: Reunião periódica de equipe.
E: Quais os principais desafios que você enfrentou na Tia Ciata?
P7: cada um fazia seu trabalho na aula de Educação Física.
E: As dificuldades que mais atrapalharam a sua atuação?
P7: trabalhar sozinha.
E: Em que situações sentiam medo ou desânimo em relação ao trabalho que você e/ou a
escola desenvolviam?
P7: medo no inicio que não conhecia o trabalho, e as crianças marginalizadas a minha
experiência era de colégio particular.
E: Como os professores diferenciam a pedagogia da escola Tia Ciata da pedagogia de outras
escolas.
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Como era a sala de aula da Tia Ciata? R: Na área de educação física tinha uma quadra
descoberta que às vezes ficava interditada. Havia uma metodologia (ou rotina) de trabalhos
específica? Pode explicitá-la?
P7: não
E: Como era feito o planejamento das atividades? Era possível concretizá-lo? R: Fazíamos um
planejamento que nem sempre dava certo dependia do emocional do aluno.
E: Os que os professores mais esperavam de seus alunos?
P7: aprendizagem
E: Como era feito o acompanhamento dos progressos dos alunos?
P7: não lembro se tinha algum.
E: Como a escola ‘administrava’ a desistência dos estudos por parte dos alunos? Os
desistentes tinham algum tipo de acompanhamento? Explique. P7: Não lembro se tinha
algum.
E: Em linhas gerais, o que marcava/ distinguia a ‘pedagogia da Tia Ciata’? P7: Não lembro
da pedagogia na época.
Como o professor diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de outras
escolas.
E: Como você descreve o aluno da Tia Ciata?
P7: Uma mistura de emoção, eles eram violentos brigavam por tudo até pelo resultado do
futebol (Campeonato estadual).
E: Como eles percebiam a educação ali ministrada?
P7: Gostavam muito.
E: O que eles diziam da escola?
P7: Que gostavam muito da escola.
E: Como era a relação professor-aluno?
P7: Boa os alunos gostavam da educação física.
E: Quais as diferenças que você estabelece entre os alunos da Tia Ciata e os alunos de outras
escolas do município?
P7: A maioria deles não tinha família, mas os problemas eram a mesma dificuldade de
aprendizagem.
E: O que lhe dava prazer no trabalho em sala de aula? E o que lhe causava desgosto?
P7: gostava da participação e não gostava da violência entre eles.
E: O que motivou a sua saída da Tia Ciata?
P7: não sai continue o que acabou foi o projeto.
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E: Por que esta experiência acabou? O que provocou a desarticulação da escola vinculada à
educação de meninos/meninas de rua?
P7: uma experiência ver o outro de uma forma diferente, ver que todos são seres humanos um
aprendizado incrível.
08 – Entrevista P8
E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
P8: fui convidada por uma amiga.
E: Que motivos a levaram a atuar nesta escola?
P8: a escola ficava próximo da minha casa.
E: Como eram vistos os professores da rede que optavam pelo trabalho nesta escola? Ou seja,
o que seus colegas da Secretaria, que atuavam em outras escolas, comentavam sobre a opção
de trabalhar na Tia Ciata? Como você se posicionava em relação aos comentários?
P8: não trabalhavam em outra rede (Estadual ou Federal).
E: Que fatos foram marcantes no período em que atuou na Tia Ciata? Pode comentá-los?
P8: foram muitos.
E: O que significou para você trabalhar na Tia Ciata?
P8: significou um aprendizado que utilizo até hoje na minha profissão.
E: Que importância você atribui ao trabalho que realizou na Tia Ciata? Para a Secretaria de
Educação? Para a educação em geral?
P8: um trabalho importantíssimo que não foi reconhecido.
E: Que reflexos / impactos você, hoje, percebe desta experiência na continuidade da sua vida
profissional pós-Tia Ciata?
P8: todos influenciaram de forma positiva.
E: É válido dizer que a experiência da Tia Ciata é um ‘divisor de águas’ no contexto
educacional da cidade do Rio de Janeiro? Explique, por favor, sua percepção.
P8: sim.
E: Como os professores perceberam a formação que lhes foi oferecida pela equipe que
coordenou a escola.
Você já tinha algum conhecimento sobre o trabalho pedagógico com meninos /meninas de rua
antes da sua vinculação à Tia Ciata? Em caso positivo, pode dizer, em linhas gerais, o que
conhecia?
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P8: não.
E: Como eram acolhidos, pela Coordenação da escola, os professores que passavam a fazer
parte da equipe docente?
P8: Tinha uma entrevista e logo depois a sala de aula.
E: Neste acolhimento se incluía algum tipo de preparação / capacitação para o trabalho com
meninos/meninas de rua? Pode explicitá-lo?
P8: Não
E: Como a preparação ministrada pela escola dava conta do trabalho com os desafios da
educação de meninos/meninas de rua?
P8: Com reuniões periódicas.
E: Quais os principais desafios que você enfrentou na Tia Ciata?
P8: Ensinar os alunos
E: As dificuldades que mais atrapalharam a sua atuação?
P8: Ensinar os alunos
E: Em que situações sentiam medo ou desânimo em relação ao trabalho que você e/ou a
escola desenvolviam?
P8: Quando os alunos chegavam drogados.
E: Como os professores diferenciam a pedagogia da escola Tia Ciata da pedagogia de outras
escolas. Como era a sala de aula da Tia Ciata?
P8: Normal igual às outras salas.
E: Havia uma metodologia (ou rotina) de trabalhos específica? Pode explicitá-la?
P8: não cada um trabalhava com aquilo que conhecia.
E: Como era feito o planejamento das atividades? Era possível concretizá-lo?
P8: Às vezes, às vezes não dependia de que forma os alunos chegavam na sala.
E: O que o professores mais esperavam de seus alunos?
P8: Aprendizagem em um modo geral.
E: Como era feito o acompanhamento dos progressos dos alunos?
P8: Avaliações diárias.
E: Como a escola ‘administrava’ a desistência dos estudos por parte dos alunos? Os
desistentes tinham algum tipo de acompanhamento? Explique.
P8: Não sei, acho que não fazia.
E: Em linhas gerais, o que marcava/ distinguia a ‘pedagogia da Tia Ciata’?
P8: Sim
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E: Como o professor diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de outras
escolas. Como você descreve o aluno da Tia Ciata?
P8: Aluno carente em tudo.
E: Como eles percebiam a educação ali ministrada?
P8: Muito boa.
E: O que eles diziam da escola?
P8: Que era a única escola que os aceitava.
E: Como era a relação professor-aluno?
P8: Boa na medida do possível.
E: Quais as diferenças que você estabelece entre os alunos da Tia Ciata e os alunos de outras
escolas do município?
P8: Nenhuma
E: O que lhe dava prazer no trabalho em sala de aula? E o que lhe causava desgosto?
P8: Quando conseguíamos ensinar ao aluno e desgosto quando o aluno sumia.
E: O que motivou a sua saída da Tia Ciata?
P8: Diversos motivos.
E: Por que esta experiência acabou? O que provocou a desarticulação da escola vinculada à
educação de meninos/meninas de rua?
P8: Política infelizmente.
09 – Entrevista P9
E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
E: como soube da existência da Tia Ciata?
P9: estava procurando uma escola perto da minha residência.
E: que motivos a levaram a atuar nesta escola?
P9: a principio foi a escola perto da minha casa, depois passei a gostar do projeto.
E: como eram vistos os professores da rede que optavam pelo trabalho nesta escola? ou seja, o
que seus colegas da secretaria, que atuavam em outras escolas, comentavam sobre a opção de
trabalhar na Tia Ciata? como você se posicionava em relação aos comentários?
P9: só trabalhava na Tia Ciata não tinha contato com os outros professores da rede.
E: que fatos foram marcantes no período em que atuou na Tia Ciata? pode comentá-los?
P9: tudo foi marcante, foi tudo novo.

125

E: o que significou para você trabalhar na Tia Ciata?
P9: experiência que tem me ajudado até hoje.
E: que importância você atribui ao trabalho que realizou na Tia Ciata? para a secretaria de
educação? para a educação em geral?
P9: não sei se houve importância , tudo é política.
E: que reflexos / impactos você, hoje, percebe desta experiência na continuidade da sua vida
profissional pós-Tia Ciata?
P9: todos estão ligados diretamente na minha vida profissional de forma positiva.
E: é válido dizer que a experiência da Tia Ciata é um ‘divisor de águas’ no contexto
educacional da cidade do rio de janeiro? explique, por favor, sua percepção.
P9: sim.
E: como os professores perceberam a formação que lhes foi oferecida pela equipe que
coordenou a escola. você já tinha algum conhecimento sobre o trabalho pedagógico com
meninos /meninas de rua antes da sua vinculação à Tia Ciata? em caso positivo, pode dizer,
em linhas gerais, o que conhecia?
P9: não
E: como eram acolhidos, pela coordenação da escola, os professores que passavam a fazer
parte da equipe docente?
P9: direto para sala de aula, o acolhimento era feito nas reuniões conforme necessidade do
professor.
E: neste acolhimento se incluía algum tipo de preparação / capacitação para o trabalho com
meninos/meninas de rua? pode explicitá-lo?
P9: reunião com a coordenação que era frequente.
E: como a preparação ministrada pela escola dava conta do trabalho com os desafios da
educação de meninos/meninas de rua?
P9: da mesma forma,reunião com a coordenação que era frequente.
E: quais os principais desafios que você enfrentou na Tia Ciata?
P9: a educação dos meninos era o maior desafio.
E: as dificuldades que mais atrapalharam a sua atuação?
P9: a educação dos meninos e meninas de rua.
E: em que situações sentiam medo ou desânimo em relação ao trabalho que você e/ou a escola
desenvolviam?
P9: quando os alunos chegavam com a noticia de que um aluno estava morto, era uma perca
muito frustrante.
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E: como os professores diferenciam a pedagogia da Escola Tia Ciata da pedagogia de
outras escolas?
E: como era a sala de aula da Tia Ciata?
P9: uma sala comum igual a toda sala tínhamos muito trabalho expostos na parede dos alunos.
E: havia uma metodologia (ou rotina) de trabalhos específica? pode explicitá-la?
P9: mais ou menos era de acordo com a necessidade do aluno. como ele chegava.
E: como era feito o planejamento das atividades? era possível concretizá-lo?
P9: as vezes sim outras não, seguíamos conforme os alunos.
E: o que os professores mais esperavam de seus alunos?
P9: que eles saíssem da escola alfabetizados.
E: como era feito o acompanhamento dos progressos dos alunos? r: não havia
acompanhamento.
P9: não sei como a escola acompanhava, se existia acompanhamento.
E: como a escola ‘administrava’ a desistência dos estudos por parte dos alunos? os desistentes
tinham algum tipo de acompanhamento? explique.
P9: não
E: em linhas gerais, o que marcava/ distinguia a ‘pedagogia da Tia Ciata’?
P9: pedagogia era marcada pela atenção ao aluno naquilo que ele necessitava..
E: como o professor diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de
outras escolas?
E: como você descreve o aluno da Tia Ciata?
P9: um aluno comum igual os outros talvez mais carente.
E: como eles percebiam a educação ali ministrada?
P9: eles percebiam que tinham atenção que as outras escolas não davam.
E: o que eles diziam da escola?
P9: que lá era o único lugar que entendia os alunos.
E: como era a relação professor-aluno?
P9: boa as vezes era necessário chamar a atenção deles, mas mesmo assim era boa.
E: quais as diferenças que você estabelece entre os alunos da Tia Ciata e os alunos de outras
escolas do município?
P9: os alunos da Tia Ciata eram muito carentes.
E: o que lhe dava prazer no trabalho em sala de aula? e o que lhe causava desgosto?
P9: desgosto quando um aluno saia e gosto quando conseguiam mudar de vida através da
educação.
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E: o que motivou a sua saída da Tia Ciata?
P9: motivo político.
E: por que esta experiência acabou? o que provocou a desarticulação da escola vinculada à
educação de meninos/meninas de rua?
P9: motivos políticos também.
10 – Entrevista P10
E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
P10: Eu queria uma escola próxima à condução e então eu escolhi a Tia Ciata.
E: Como eram vistos os professores da rede que optavam pelo trabalho nesta escola? Ou seja,
o que seus colegas da Secretaria, que atuavam em outras escolas, comentavam sobre a opção
de trabalhar na Tia Ciata? Como você se posicionava em relação aos comentários?
P10: Muito mal porque a escola era vista muito mal, a escola era vista de uma maneira muito
mal os professores talvez não, mas a escola sim. Bom a gente mal chegava na CREA e ia
escolher a escola, antigamente no DEC eles já diziam que lá era um ambiente horrível que a
escola era horrorosa,criticavam muito todo o trabalho de lá...
E: Neste acolhimento se incluía algum tipo de preparação / capacitação para o trabalho com
meninos/meninas de rua? Pode explicitá-lo?
P10: A capacitação muitas vezes era feita individualmente,na maioria das vezes elas nos
ajudavam,levavam ajuda. As nossas buscas eram sempre bem resolvidas, as que eu tive
menos acesso foi com matemática, foram as que tiverem menos acesso, elas tinham talvez
mais dificuldade eu acho de chegar perto das series mais baixas,elas estavam mais ligadas as
series mais altas.
E: Como a preparação ministrada pela escola dava conta do trabalho com os desafios da
educação de meninos/meninas de rua?
P10: A coordenação interferia bastante.
E: Como os professores diferenciam a pedagogia da Escola Tia Ciata da pedagogia de
outras escolas?
E: Como era a sala de aula da Tia Ciata?
P10: A Tia Ciata era ótimo, eram poucos alunos,o numero ideal de crianças em sala,eles
participavam, eles mostravam que queriam, o desejo deles, e a gente crescia.Eles tinham
muitas dificuldades..muitas...tinha criança que avançava dois dias depois voltava,tinham
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crianças que voltavam para rua isso era desesperador, mas a gente construía alguma coisa
sim,uma relação de afeto que era grande e que ajudava muito.
E: Havia uma metodologia (ou rotina) de trabalhos específica? Pode explicitá-la?
P10: Eu tinha uma rotina, que pra mim era meu método. A gente tinha uma maneira de
começar o trabalho todos os dias, e a gente conserva todos os dias, como eu vejo educação
infantil claro que não era uma rodinha, mas a gente sentava junto e começava a falar sobre
aquele dia anterior,sobre as nossas ansiedades e dali a gente fazia um trabalho registro, as
sugestões de Estudos Sociais as vezes viam falando de localizações aí a gente começava a
conversar sobre aquilo e todo o trabalho crescia ali.
E: Como era feito o planejamento das atividades? Era possível concretizá-lo?
P10: O planejamento das atividades a gente fazia juntos eu e eles,na maioria sempre
meninos,nunca..acho que se eu tive uma menina em toda essa época foi muito.
E: O que os professores mais esperavam de seus alunos?
Respeito e aprendizado. Respeito mutuo que eu teria que ter e tive muito por eles.
E: Como era feito o acompanhamento dos progressos dos alunos?
P10: Era no dia a dia, a gente fazia no dia a dia era uma coisa discutida o coordenador vinha
na sala às vezes quando passava, muitas vezes eu e a Celi sentamos para ver como, até que...
Tiana também me ajudou muito com a parte de alfabetização... tinha esquecido o nome, mas
lembrei...a gente sentava e via ate que ponto avançou,quando eu devia estar voltando em que
ponto.
E: como a escola ‘administrava’ a desistência dos estudos por parte dos alunos? Os
desistentes tinham algum tipo de acompanhamento? Explique.
P10: Isso era uma grande, era desesperador, esse foi um grande problema mesmo. Você tinha
aquele aluno que vinha.. que vinha...os meninos da Casa do Gringo que era uma coisa que me
angustiava os meninos estavam presente, que mudavam de aparência,que mudavam..de
repente sumia um e passava um tempo sumia outro e foi uma coisa muito marcante que eu
nunca esqueci.
E: Em linhas gerais, o que marcava/ distinguia a ‘pedagogia da Tia Ciata’?
P10: Tia Ciata, volto a dizer pra mim foi a grande pedagogia da minha vida, coordenadores
que atuavam que não tinham medo de estarem junto que entravam em sala, que passavam que
nos mostravam porque eles são professores como a gente só que estavam do lado de fora
então às vezes você do lado de fora é mais fácil perceber né... do que você que esta no meio
do programa, você que esta ali junto, interferindo, e quem ta de foras as vezes vê uma
coisinha que você deixou de perceber né...e é muito mais fácil não vindo só te cobrar,mas te
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ajudar,te ouvindo, mudando muitas vezes ate sua visão quando você professor mostrava
porque aquilo.
E: Como o professor diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de
outras escolas?
P10: porque ele tava ali porque ele queria aprender, ele não era obrigado a entrar, ele vinha
porque queria e porque você o conquistava,tá porque eu acho que esse mérito também era
nosso professor,porque se você não fizesse uma relação afetiva ele não voltava.
E: Como eles percebiam a educação ali ministrada?
P10: Eles não iam percebendo de cara não,mas a cada construção e quando eles se viam
progredindo ai sim ele viam porque esta ali.
E: O que eles diziam da escola?
P10: Eles reclamavam, falavam mal,aquela coisa de aluno mesmo,mas estavam La todos os
dias quando a gente cobrava cuidado com as coisas da escola,você via resposta que a coisa
andava.
E: Quais as diferenças que você estabelece entre os alunos da Tia Ciata e os alunos de outras
escolas do município?
P10: é muito grande lá se tinha respeito pelo numero de alunos em sala,se tinha respeito pela
historia do aluno tá...não tinham pais o que eu acho que hoje em dia é o grande problema da
escola,embora eles sejam “mais bem cuidados” que eu não vejo o que adianta ter pai e mãe
senão é bem tratado não é bem cuidado e não é nem respeitado, se ele não respeita seu
filho,ele não vai respeitar o professor então vai tudo por aí.
E: O que lhe dava prazer no trabalho em sala de aula? E o que lhe causava desgosto
P10: o que me dava grande prazer era ver o crescimento era ver aquela criança que não
escrevia nem seu nome, escrever seu nome e tirar a carteira de identidade e vim me mostrar.
O que me causava desgosto era ver o ir embora dele e não voltando, porque ou ia pelas drogas
ou ia pelo não aprender nada porque muitos não conseguiam aprender nada.
E: O que motivou a sua saída da Tia Ciata?
P10: foi que acabou ela acabou o projeto, ela mudou deixou de ser uma escola.. e passou a ser
uma escola como outra qualquer e aí porque continuar lá,por que não vim mais para perto de
casa?
E: Por que esta experiência acabou? O que provocou a desarticulação da escola vinculada à
educação de meninos/meninas de rua?
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P10: essa experiência acabou por política e pena que as pessoas que fizeram esse projeto
sentaram e deixaram pra lá né.. porque elas não foram lutar naquele momento por isso,elas
cada uma foi buscar a sua história e acabou.
11 – Entrevista P11
E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
E: Como soube da existência da Tia Ciata? Que motivos a levaram a atuar nesta escola?
P11: quando eu entrei na Tia Ciata eu entrei para acomodar minha vida, mas depois eu me
encantei com proposta e até hoje eu trabalho com aquele aluno que ninguém quer ta... E muito
das coisas que eu aprendi na Tia Ciata eu coloquei nas escolas que eu fui passando, sabe a Tia
Ciata eu até briguei me aborreci sair chateada, quando eu fiz minha monografia eu falei da
minha historia de vida e dentro da minha historia de vida e...
E: É válido dizer que a experiência da Tia Ciata é um ‘divisor de águas’ no contexto
educacional da cidade do Rio de Janeiro? Explique, por favor, sua percepção?
P11: acho. Eu acho que eu hoje trabalho no EJA e eu acho que a Tia Ciata foi um divisor,
porque ela começou a dizer para educação que não havia necessidades de uma escolaridade
é... Fechada que o aluno pode mudar de serie que isso era uma coisa... O aluno tem o saber ele
tem um sabe tá e você tem que perguntar e ele como é que ele chegou a aquela conclusão, o
que eu mais via lá é todos eles faziam qualquer conta, agora põe como você faz a conta faz a
conta o algoritmo era muito difícil para eles, mas o resultado da conta chegava em um
segundo , e eu até hoje respeito o saber que o aluno trás. E coloco isso em todos os lugares.
E: Como os professores perceberam a formação que lhes foi oferecida pela equipe que
coordenou a escola?
P11: Olha eu não conhecia assim o trabalho de meninos e meninas de rua conhecia a casa da
colhida da Praça Saens Peña, só mas assim só sabia mas passava de longe, mais eu já tinha
trabalhado em escola dentro do orfanato, mas não com meninos na rua.
A dificuldade foi realmente o que a secretaria fez para acabar com a Tia Ciata e foi
começando a minar eu tive que aprender a conviver com a diversidade sexual da Tia Ciata ta
porque lá tinha muitos casos tanto dos alunos como dos professores. E eu vim daquela coisa
muito certinha e eu tinha que aprender a lidar com isso o homossexualismo era uma coisa
muito forte.
E: Como o professor diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de
outras escolas?
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E: Como você descreve o aluno da Tia Ciata?
P11: A sala de aula era uma sala aberta ta. E o aluno não era obrigado a ficar na sala e quando
ele chegava ele pegava o bonde ta. Ninguém tinha aquela aula assim construída certinha sabe
que se o aluno faltar hoje, amanhã ele não sabe a onde está gente começava de onde parou ta.
e o trabalho era um trabalho assim prazeroso a gente trabalhava com o dia a dia ta não tinha
aqueles livros com leituras que você lia era o dia a dia mesmo o que ele trabalha ele é gari ele
faz conta.ele entendeu era isso ai.
E: Como era feito o planejamento das atividades? Era possível concretizá-lo?
P11: Eu não me lembro ta rotina, mas tinha sim uma rotina e tinha um planejamento ,mas eu
não me lembro. Se você quer saber eu realmente não me lembro
E: O que os professores mais esperavam de seus alunos?
P11: Na realidade o que os professores mais esperavam era tira os alunos daquela vida, era
maior prazer.
E: Como a preparação ministrada pela escola dava conta do trabalho com os desafios da
educação de meninos/meninas de rua?
P11: Conforme os desafios...Olha só é. Eu tenho um aluno que foi meu da Tia Ciata e pede
esmola até hoje na porta da igreja de Botafogo ai quando ele passa e pedi esmola eu digo
assim eu não te dou nada eu já tentei lhe dar tanta coisa e você não quis, e ele fica me olhando
assim.. eu era gorda e eu fiz uma cirurgia então ele não me conhece, entendeu, mas eu olho
para ele e digo assim que coisa eu não to esmola para ele pode pedir a vontade ou melhor
depois da Tia Ciata eu aprendi que eles não precisa de esmola na rua não eles tem muita coisa.
Quando eu cheguei lá esse garoto comia numa lata a água vinha em latinha sabe um barraco
em cima de uma pedra naquela favela aquela primeira favela do Brasil aquela atrás da central
sabe lá em cima era realmente muito triste.
Foi à única escola que eu amava as paredes eu não tenho amor por nenhuma, tanto que eu
estou nesta escola aqui cumprido meus últimos dias da minha matricula mais antiga e eu não
quero laço nenhum foi lá dou minha aula trado bem os alunos me dedico planejo mais eu não
quero laço eu saio e não volto mais não volto nem para dar adeus e a Tia Ciata eu amava as
paredes.
12 – Entrevista P12
E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
E: Que motivos a levaram a atuar nesta escola?
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P12: Esse foi o motivo, eu tava querendo vir pra mais perto também, sair da escola que eu
tava trabalhando. Então foi assim, juntou tudo, aí eu fui pra Tia Ciata.
E: Como eram vistos os professores da rede que optavam pelo trabalho nesta escola? Ou seja,
o que seus colegas da Secretaria, que atuavam em outras escolas, comentavam sobre a opção
de trabalhar na Tia Ciata? Como você se posicionava em relação aos comentários?
P12: Às vezes as pessoas de foram achavam que era um trabalho difícil, mas eu realmente não
ouvia comentários. Foi uma opção das pessoas, de trabalhar com esses meninos, e eu acho
que era uma opção das pessoas, também, tentar levar esses meninos pra frente.
E: Que fatos foram marcantes no período em que atuou na Tia Ciata? Pode comentá-los?
P12: Eu tive uma história com um menino, era um menino que era muito rebelde, era um
menino que ele era negro, tinha uma cicatriz muito feia no rosto, e ele assustava, tinha uma
figura que assustava. E esse menino, ele realmente, adorava a aula, era um doce, vinha pra
aula, trabalhava, super interessado, pintava, desenhava... Era um crianção, era um bebezão..
então não é justo. As mesas estavam limpas e você rabiscou as mesas. então, eu acho que foi
isso, foi um outro menino que era um menino muito tímido, muito quieto e um dia ele fez um
desenho, assim, maravilhoso, que era, assim, uns balõezinhos de São João. Aí eu peguei um
quadro de Guignard, que eu tinha até meus livros de arte lá na sala pra eles verem, aí eu abri o
livro na pintura de São João do Guignard e falei, "Olha, Michel, você fez a Noite de São João
do seu bairro, olha esse pintor aqui, que fez um quadro tão maravilhoso quanto o seu", e ele
abriu um sorriso, assim, iluminado.
E: O que significou para você trabalhar na Tia Ciata?
P12: Foi uma experiência muito rica, foi uma coisa, também, de conhecer como é que eram as
crianças de rua, esse contato com as crianças de rua, que eu não tinha antes, e de ver que só
depende de vontade política pra poder se resolver esse problema das crianças na rua, da
educação e alfabetizar. Então você vê "poxa, existe solução". A gente trabalhava com as casas
de acolhida. Então você tinha as casas de acolhida, tinha a escola. Então o menino tava,
vamos dizer, tava a salvo, porque você tinha como dar escolaridade pra essas crianças, como
dar uma formação, e eu ouvi depoimentos de aluno que foi da Tia Ciata, que eu tenho contato
hoje, que é o João, e o João falou, "olha, a minha professora foi a minha mãe, foi a referência
que eu tive de educação, porque meu pai me abandonou, minha mãe era alcoólatra, minha
irmã era quem cuidava de mim, mas minha irmã trabalhava, não era sempre que minha irmã
podia me dar assistência, e quem me deu assistência, quem foi minha mãe, foi a minha
professora".
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E: Que importância você atribui ao trabalho que realizou na Tia Ciata? Para a Secretaria de
Educação? Para a educação em geral?
P12: A importância do trabalho da Tia Ciata, é que se mostrou que você podia alfabetizar
crianças, vamos dizer, que tinham se evadido da escola, outra é que a escola era por demais
burocrática, a própria burocracia da escola barrava a entrada da criança na escola, porque
pediam milhões de documentos e esses meninos não tinham documentos, porque criança não
tem documento, os pais não tem o documento, e a criança não vai à escola porque se exige
uma certidão de nascimento, até dos pais também. Então, acho que uma das coisas foram
essas. A outra coisa é que se você faz um trabalho bem feito, uma educação em cima da
realidade das crianças, se você valoriza o discurso da criança no processo de alfabetização,
você consegue alfabetizar essa criança, você consegue fazer com que ela se sinta parte do
mundo em que ela vive, você consegue dar uma cidadania pra essa criança. Então se você
desenvolve métodos... Outra coisa são as turmas pequenas, turmas de vinte alunos, então você
consegue ter uma educação de qualidade, a realidade que a gente tinha ali era uma educação
de qualidade, e isso foi muito importante, porque se falava assim,
E: Que reflexos / impactos você, hoje, percebe desta experiência na continuidade da sua vida
profissional pós-Tia Ciata?
P12: A gente sempre leva essa experiência, pro município, pra alunos em repetência, aqueles
alunos com problema de disciplina, de aprendizagem, sempre tem um ou outro, então você
fica mais atento, fica... Se a gente tem um aluno que é mais agressivo na sala de aula ou
aquele que todo mundo fala, "ah, esse aluno não quer nada, é mal educado, é 'isso' é 'aquilo
outro'", aí na hora que você vai conversar com ele você descobre que tem um drama familiar
por trás de tudo aquilo, que você jamais imaginaria, que você fala, "isso é coisa de novela", ou
"isso não existe", ou "nossa mãe, o que esse garoto tá passando". Então, eu acho que essa
questão de você ficar mais sensível, é uma série de eventos que acontecem em sala de aula,
acho que é muito por aí.
E: É válido dizer que a experiência da Tia Ciata é um ‘divisor de águas’ no contexto
educacional da cidade do Rio de Janeiro? Explique, por favor, sua percepção.
P12: Eu acredito que sim, porque foi o primeiro projeto nesse sentido, foi a primeira escola
municipal que funcionou diferente. Se consegui que ela funcionasse diferente das outras, que
ela... Os professores tinham autonomia grande dentro do projeto, e se discutia muito, se
faziam muitas reuniões, se trabalhava muito, se trocava muita experiência, se conhecia cada
aluno. Então, eu acho que era a escola ideal, vamos assim dizer. Então, eu acredito que sim,
porque, pela primeira vez no município, você tem uma escola funcionando dessa maneira.
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Pela primeira e última vez.
E: Como os professores perceberam a formação que lhes foi oferecida pela equipe que
coordenou a escola?
E: Como eram acolhidos, pela Coordenação da escola, os professores que passavam a fazer
parte da equipe docente?
P12: As pessoas passavam a fazer parte dessa equipe docente e recebiam todo o suporte da
coordenação, recebiam todo suporte, havia as reuniões, as trocas de informações, conheciam o
trabalho da escola. Era importante, também, a gente saber o que estava sendo feito dentro da
sala de aula, não só dentro da sala de arte.
E: Neste acolhimento se incluía algum tipo de preparação / capacitação para o trabalho com
meninos/meninas de rua? Pode explicitá-lo?
E: então, era uma coisa que tava sempre pesquisando, dinâmicas novas pra facilitar a
aprendizagem. Era uma coisa muito viva, buscando sempre uma forma lúdica de
aprendizagem pras crianças, e as crianças realmente gostavam da escola, a gente sentia isso.
E: Como a preparação ministrada pela escola dava conta do trabalho com os desafios da
educação de meninos/meninas de rua?
P12: Eu acho que dessa forma de trazer essa coisa do mundo, do lúdico.
E: Quais os principais desafios que você enfrentou na Tia Ciata?
P12: Eu acho que essa coisa, que a Mônica às vezes fala, "ah, você é muito autoritária com os
meninos", então eu não sabia se eu tava sendo autoritária, se eu não tava, então, às vezes,
tinham meninos que você tinha que enfrentar, mesmo, tinha que mostrar autoridade, que eles,
como todo adolescente dentro de uma sala de aula, ele vem testar a sua autoridade, te olha de
cara feia. Eu lembro que um dia um aluno veio, "você vai ver, professora", eu olhei bem nos
olhos dele, "você está me ameaçando?"... "não, professora, brincadeirinha"... A sorte é que eu
era jovem, era muito forte, então, às vezes eu tinha que segurar a porta... "eu vou entrar"...
"não vai"... e segurava a porta, era você fazendo força de um lado e um garoto fazendo força
do outro... "não vai entrar, na minha sala você não entra"... "você perdeu o direito de tá aqui
hoje, só entra aqui na semana que vem"... É um grande desafio, mas é a coisa do limite.
Então, é mais ou menos isso, a coisa dos alunos que enfrentavam.
E: As dificuldades que mais atrapalharam a sua atuação?
P12: Eu acho que a dificuldade era minha mesmo, essa coisa mesmo que, de repente, você se
questiona, e a gente tinha professores que não tavam tão dentro do projeto, então às vezes
atrapalhavam um pouco o trabalho, professores que não captavam muito o espírito da coisa,
então, isso às vezes atrapalhava um pouquinho o trabalho.
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E: Em que situações sentiam medo ou desânimo em relação ao trabalho que você e/ou a
escola desenvolviam?
P12: Não sei, mas eu não cheguei a passar muito por isso, não, mas às vezes a gente falava
assim, “ah, meu Deus, será que esse menino tem jeito?”, fica com aquela dúvida, mas, de
repente o próprio menino já trazia a resposta pra gente, mas eu acho que eu sempre tive muito
apoio ao trabalho, enfim, a gente conseguiu fazer uma oficina de cerâmica lá dentro, também.
Então, não tenho essas recordações assim de medo, de desânimo.
Como os professores diferenciam a pedagogia da Escola Tia Ciata da pedagogia de outras
escolas?
P12: A grande diferença é essa, eram turmas pequenas, e as atividades, todo mundo buscava
atividades lúdicas. Eu acho que as reuniões eram muito intensas, faziam muitas reuniões por
equipe e se valorizava muito isso. A Ana tava até contando, falou assim, “poxa, eu aprendi a
dar aula na Tia Ciata”. Uma das professoras comentou isso comigo, que é minha colega lá da
cerâmica. Então eu acho que essa pedagogia, pro aluno, esse respeito ao discurso do aluno,
tudo em cima, o aluno dizia pra gente o que ele tava precisando, o que ele queria. De certa
forma, você começava a trabalhar muito em cima, e construía mesmo a fala do aluno,
valorizava a fala dele, a fala dele era valorizada na escola. E essa coisa de incentivar... “você é
capaz”... “você é capaz de fazer as coisas”.
E: Havia uma metodologia (ou rotina) de trabalhos específica? Pode explicitá-la?
P12: Eu trabalhava como eu sempre trabalhava, um pouco em cima de obras de arte de outros
artistas que eu trazia pra eles, um pouco de história da arte, atividades de desenho, dinâmicas
de criação, técnicas de desenho, um pouco livre, um pouco direcionado, mas sempre trazia
uma proposta de atividades pra eles, não era aquela coisa de “ah, chega, vamos desenhar”,
não. Tinha uma proposta, uns projetos, depois a oficina de cerâmica, também, a gente tinha
um trabalho com barro, e tinha as técnicas, ia passando pra eles as técnicas de criação.
E: Como era feito o planejamento das atividades? Era possível concretizá-lo?
P12: Era feito em conjunto, as pessoas traziam propostas de atividades, também, e o grupo se
unia, porque a gente tinha mais ou menos o pé no chão, a gente já conhecia a clientela.
E: O que os professores mais esperavam de seus alunos?
P12: Eu acho que se alfabetizassem, que se conseguissem. No meu caso, a gente espera um
trabalho criativo, normalmente a gente nunca sabe... a gente dá a proposta, mas cada um vai
desenvolver a proposta do seu jeito. Então, eu acho que eu esperava que eles realmente
participassem, trabalhassem, e isso acontecia, costumava acontecer sempre.
E: Como era feito o acompanhamento dos progressos dos alunos?
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E o próprio trabalho, o próprio grafismo vai melhorando, os desenhos vão ficando mais ricos,
eles vão aprendendo a usar cor, os recursos dos materiais. então o próprio trabalho, você olha
um trabalho, olha outro e você já vê o avanço. A própria avaliação tá aí, é o próprio trabalho.
E: Em linhas gerais, o que marcava/ distinguia a ‘pedagogia da Tia Ciata’?
P12: Eu acho que era isso, essa relação com o aluno, também, que era uma coisa assim, os
alunos eram muito próximos da coordenação, dos professores, da direção, os coordenadores
conheciam os alunos, todo mundo a gente conhecia, todos os coordenadores conheciam todos
os alunos da escola. Eu acho que é a parte de você ter a questão da educação, do trabalho, de
tirar o documento dos meninos, de você... As oficinas... Eles tinham bastantes oficinas;
serigrafia... Você tinha algumas coisas, assim, meio que profissionalizantes; como oficina de
serigrafia. Você tinha essa parte de inserção no mercado de trabalho, que aí era o pessoal que
ia pra COMLURB... “Ah, tem uma vaga de ‘boy’ não sei aonde”... “Quem que pode? Qual
menino que a gente vai botar?”. Então apareciam vagas de trabalho na parte de dezesseis
anos. Então acho que era bem diferenciada, mesmo, a pedagogia, a relação com o aluno, essa
educação pra cidadania. Eu acho que tudo isso era bem diferenciado.
E: Como o professor diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de outras
escolas? Como você descreve o aluno da Tia Ciata?
P12: Era um aluno que tinha muita liberdade. Eu acho que ele tinha muito liberdade, que eram
alunos que viviam muito sem limite. Nem sempre a gente conseguia dar esse limite, mas que
a gente via essa... O aluno da Tia Ciata era criança que chegava sem limite nenhum, que
chegava largado, literalmente largado, ele ia adquirindo hábitos, eles tomavam banho na
escola, ou o pessoal que saia depois. Iam dando uma série de limites e hábitos pra esses
alunos.
E: Como eles percebiam a educação ali ministrada?
P12: ah, porque eles começavam a aceitar esses limites e a viver dentro desses limites.
Chegava uma hora que eles sabiam que as regaras eram aquelas, se ele quisesse continuar na
escola, ele tinha que seguir as regras.
E: Como era a relação professor-aluno?
P12: era uma relação professor-aluno, mas era uma relação, assim, também de, acho que,
sentir aquele apoio, sentir aquela amizade entre o professor. E, em muitos casos também, a
relação professor-aluno, eles viam na professora, a professora regente eles viam como mãe
mesmo, como esse menino falou.
13 – Entrevista P13
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E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
E: Como soube da existência da Tia Ciata? Que motivos a levaram a atuar nesta escola?
P13: a Tia Ciata tinha pessoal de rua, menino de rua, era uma outra realidade diferente que me
seduziu, me desafiou. Então junto com a coisa que inicialmente que me levou até lá veio algo
na sequência essa coisa do desafio e de uma população diferente, uma contribuição diferente.
P13: E naquela época, nós que trabalhávamos na escola, nós éramos vistos na escola de uma
forma bastante discriminatória. “Vocês são loucos, vocês vão trabalhar com esses meninos? É
uma loucura”, enfim... As professoras contavam que quando chegavam pra escolher a escola,
ai escolhiam a Tia Ciata e diziam “mas você vai pra lá?” Geralmente as pessoas iam por ser
mais cômodo, mais próximo quanto à localização. E realmente chegavam... não era muito
bem visto... E a secretaria não entendia... Porque a Secretaria de Educação tem aquela lógica
toda direitinha, o pai ou a mãe tem que ir lá matricular ou então o responsável, enfim... Então,
tem que ter a certidão de nascimento, se não tem... Imagina que essa meninada ia ter certidão
de nascimento, se ia um responsável lá... Quando muito era um educador que ia, que
trabalhava na rua e que ia. Nesse processo todo, a gente comprou a ideia. Eu pelo menos
sempre me posicionei entendendo e vestindo a camisa do projeto pedagógico, do projeto
político-pedagógico que a escola propunha.
E: Que fatos foram marcantes no período em que atuou na Tia Ciata? Pode comentá-los?
P13: A Tia Ciata pra mim, eu não sei se eu destacaria um fato, tem varias histórias
engraçadas. Todo o trabalho da equipe de pensar de verdade de forma interdisciplinar, de
como lidar com o professores, de como lidar com os temas que tão no cotidiano da escola e
que a escola não da conta. Eu acho que isso marcou. Eu sem duvida tive duas escolas na
minha formação político e profissional. Uma foi a Senador Correia que tinha toda uma
metodologia construída a partir de um debate entre os professores e a direção da escola e o
outro a Tia Ciata, que além de toda uma discussão pedagógica e metodológica, tinha uma
discussão política, do papel político da escola, do professor junto àquele menino.
Tinham situações e o aprender e o descobrir que o menino, a menina eles queriam a escola, a
escola é que não queria eles. Então A gente já pressupõe isso, mas ali o seu pressuposto é
confirmado. porque eles iam nem que fosse pra ficar no corredor dormindo. Então eu acho
que tinha uma relação muito interessante. E as questões eram discutidas de uma forma muito
legal, politicamente, pedagogicamente, cumprindo um papel que a escola não tem que
cumprir.
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E ter levado a Gabriela Leite na escola, com toda controvérsia que é a figura da Gabriela. A
discussão dela, da prostituição e colocar os professores de frente pra sua sexualidade. A
escola não discute isso, aquela escola discutiu isso. Aquela coisa que o menino tem que estar
do portão pra dentro escola. Se ele tiver fora desse portão eu não tenho como trazê-lo pra
mim. Se ele atravessa esse portão eu posso ganhá-lo pra chegar na sala de aula. Então essa
forma que os professores não entendiam, muitas vezes, mas que a gente bancava isso e aí eu
acho que terminava que aqueles professores mais sensíveis, mais ligados terminavam
entendendo e comprando a ideia
E: O que significou para você trabalhar na Tia Ciata?
P13: Pra mim... Eu já falei do significado de trabalhar na Tia Ciata, acho que foi uma escola
muito importante. Eu acho que a equipe, com todas as questões que a gente viveu... Claro que
tinha as questões interpessoais, isso é do grupo e muito afetivo, muito aflorado, cada um
vivendo o seu processo de vida, mas eu entendo que foi se jogar na proposta.
Então acho que algumas coisas foram implantadas e eu acho que quem viveu aquela época
não esquece desse trabalho. Tem esse trabalho vivo na memória. Mas é assim que a vida é na
educação.
Toda essa historia com a Tia Ciata me levou... Eu ainda estava na Tia Ciata e a gente
começou a ser chamado pra participar do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de rua.
P13: Eu não tinha não tinha nada a ver com menino e menina de rua. Fui descobrir essa hist...
Eu sabia... Existe, ta aí, mas não era uma população com a qual eu tinha uma relação,
trabalhava nada disso. Então, na verdade, Tia Ciata que me “matriculou” no tema.
E: Como eram acolhidos, pela Coordenação da escola, os professores que passavam a fazer
parte da equipe docente?
P13: Era sempre muito bom, porque a gente queria sempre que eles ficassem. A chegada de
um professor novo era... Eles chegavam apavorados. Então era sempre uma coisa pra
conversar muito. A gente fazia reuniões sistemáticas com os professores, com os alunos,
procurava estar presente em sala de aula. Então a gente queria ganhar o professor. A gente
tinha duas tarefas: ganhar o aluno e ganhar o professor. A gente tinha que trabalhar nessas
duas áreas.
E: Neste acolhimento se incluía algum tipo de preparação / capacitação para o trabalho com
meninos/meninas de rua? Pode explicitá-lo?
P13: Não se preparava antes. A gente fazia umas reuniões sempre, que eram sistemáticas de
coordenação. Agora não tinha aquela coisa assim: o professor chegou, vai lá tem a
capacitação e depois ele entra pra sala de aula. Isso não. Ele ia pra sala de aula. Claro que
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tinha uma entrevista, a gente conversava com ele antes, apresentava a escola, a proposta. Mas
não assim “vamos formar um grupo de capacitação porque daqui a não sei quanto tempo eles
vão assumir a sala de aula”. Não era isso. Tanto que alguns fugiram pela janela... O que as
escolas faziam nessas reuniões era justamente tentar trazer o pessoas que contribuíssem para a
compreensão daquele universo.
E: Quais os principais desafios que você enfrentou na Tia Ciata?
P13: eu acho que o principal desafio com os professores é adequar um trabalho que precisava
ser continuo, “ter esse conteúdo porque depois vem esse”, dar aquela lida nos conteúdos numa
população que hoje vem aí some daqui a pouco reaparece e nivelar, qual o nível de
conhecimento... Às vezes em matemática era um, em português era outro, em historia era
outra coisa ou era nada. e depois também validar aquele curso que o menino fez. Isso era uma
questão política seria. E ai os enfrentamentos com a secretaria que eu acho que isso era mais
com a Ligia, era a parte política. E a gente ficava nesses desafios pedagógicos. As
dificuldades que mais atrapalharam, acho que é isso... o próprio contexto que é positivo e
negativo, tem o bom e tem o ruim nessas historias, tem o vai-e-vem aí quer escola seriada que
é aquela que ele saiu, então como é que não tem serie e ai a gente fazer todo esse debate... A
maioria dos meninos trazia a roupa pra dentro da escola – e aí como é que era trazer a roupa
pra dentro da escola? Como é que a gente transformava esse espaço, esse estar? Como é que
essa rua ia se adaptando ao espaço da escola e a escola aquele espaço de rua... Então mediar
essas relações, essas questões também era um desafio.
E: As dificuldades que mais atrapalharam a sua atuação? Em que situações sentiam medo ou
desânimo em relação ao trabalho que você e/ou a escola desenvolviam?
P13: Os meninos vêm hoje, faltam pra caramba..., o professor que tem preconceito, que quer
enquadrar a meninada no modelo que ele conhece e aí aquela historia de que “o menino tem o
tempo dele” e aí eu fui aprendendo depois que o tempo não é, assim, só o tempo dele. Aí
muitas vezes se escondia um “não fazer” na gente, educador, que em nome do tempo dele a
gente terminava não estimulando que aquele tempo passasse mais rápido e que ele tivesse
consciência que tinha que caminhar.
Às vezes os professores não diferenciavam muito não, aí traziam suas metodologias de
alfabetização da outra escola pra dentro da Tia Ciata e ai eu acho que a gente não teve tempo
pra amadurecer isso. A proposta, o projeto foi abortado ainda sem tempo pra consolidar
algumas coisas. Acho que a gente fez alguns experimentos, imprimiu novas metodologias,
abordagens e que nem eram tão novas, eram metodologias adotadas em outras escolas, mas
pra rede publica sim, mas não teve tempo de consolidar

140

E: Como os professores diferenciam a pedagogia da Escola Tia Ciata da pedagogia de
outras escolas?
Então a gente não tinha muito alem disso o que fazer. Às vezes ia lá procurava encontrava na
rua, ai levava um papo, aí via com o educador de rua se dava conta de trazer de volta.
E: Em linhas gerais, o que marcava/ distinguia a ‘pedagogia da Tia Ciata’?
P13: Eu acho que toda a proposta pedagógica da Tia Ciata marcava um diferencial. Inclusive
eu acho que hoje uma coisa que a gente ainda briga pra conseguir, principalmente quando se
fala de políticas públicas e direitos humanos, de criança e adolescente é a questão da
intersetorialidade e da interdisciplinaridade, que eu acho que a Tia Ciata caminhava pra
consolidar isso. Claro que de um jeito que podia ter avançado muito mais.
E: Como o professor diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de outras
escolas?
P13: O aluno da Tia Ciata pra mim era um cara criativo, que tinha uma energia enorme pra
produzir coisas, mas que vinha com uma baixa estima imensa e que tinha dito assim: “olha, eu
não quero esse modelo que vocês me oferecem, eu quero uma coisa diferente”. Então ele
rompia com a família, ele rompia com a escola, ele rompia com a comunidade e ia pra rua. E
todo mundo dizia assim “eles vão pra rua porque aí não tem limite, que aí tem liberdade”. Isso
não é verdade. A rua, na verdade, também aprisiona. Essa história de “na rua tem liberdade,
na rua faz o que quer”, mas a rua assusta, a rua dá medo, a rua faz com que você fique com a
sua vida exposta o tempo todo, você cria outros grupos familiares, você organiza sua família
de uma forma diferente, tem regras, tem lei, tem uma lei dura, que às vezes se paga com a
vida. E por outro lado, a gente começa a aprender que ele também tem medo da gente.
E: Como eles percebiam a educação ali ministrada?
P13: Eles questionavam muito essa história de não ter série, “a gente quer que tenha série”
diziam. Aí a gente questionava: mas é a serie que vai ensinar? É ter uma serie que você vai
aprender mais ou menos? E por outro lado eles entendiam aquilo ali como uma oportunidade
de serem valorizados no saber deles. Então eu acho que muito menino ali fez o seu caminho
ali. Foi um marco importante pra vida deles
P13: A relação professor-aluno vai de acordo com cada professor. A gente cobrava um tipo de
postura junto ao aluno, mas a gente sabe que isso ia muito de um professor e de outro. Tinha
aqueles professor que produziam a sua história em sala de aula e tinha aqueles que eram mais
abertos a construir novas relações. A relação era de muita conversa. A minha experiência lá
era muito de trazer pra conversar, pra sentar junto.
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Então eu acho que esse é um diferencial. Agora, a gente sabe que nas escolas da rede pública
tem vários meninos que trazem em suas histórias de rua que ficam diluídos ali no meio
daquela outra meninada. Eu acho que é isso, eles traziam experiências, também, outras,
muitas vezes vivencia com droga, enfim...
14 – Entrevista P14
E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
E: Que motivos a levaram a atuar nesta escola?
P14: É mais ou menos isso, essa vida de professora que gosta de estar contribuindo com algo
diferente, pesquisando trazendo novidades para a escola, e para mim mesma, como
professora, como profissional.
E: Como eram vistos os professores da rede que optavam pelo trabalho nesta escola? Ou seja,
o que seus colegas da Secretaria, que atuavam em outras escolas, comentavam sobre a opção
de trabalhar na Tia Ciata? Como você se posicionava em relação aos comentários?
P14: Quanto à opção de trabalhar na Tia Ciata, na época era meio complicado, porque a
escola não era bem vista, principalmente na localidade onde estavam dentro do sambódromo.
Depois que você convivia com eles, eram crianças iguais às outras, precisando apenas de uma
mãozinha na cabeça, um colo para serem seres humanos normais.
O primeiro contato foi com os meninos da escola de pequenos jornaleiros da Praça Mauá e,
através deles, eles iam falando para os colegas de rua que não tinham escola, que não eram
aceitos nas outras escolas, e esse pessoal foi chegando. então, o primeiro fato marcante foi
encontrar essas crianças e ver como elas precisavam de escola. Uma escola era importante
para eles. Foi isso. o segundo fato, o contato com os professores, porque a metodologia que a
escola propunha era uma metodologia bem aberta, partindo da vida das crianças. Não
tínhamos nada pronto, tudo era construído no dia-a-dia, a partir dos fatos, dos acontecimentos,
e isso para os professores era meio difícil. “Como não dar lição?”, “Como não tomar dever?”,
“Como não cobrar?”, “Vai ficar essa zorra?”, como elas diziam. E, entretanto, era essa zorra,
porque fazia com que as crianças ficassem na escola, e aprendessem, e gostassem da escola,
porque a vida delas realmente não era uma vida organizada, não era uma vida de silêncio, era
uma vida de balburdia. Então a escola, ou aprendia com eles, ou não iria existir Escola Tia
Ciata, e essa Escola Tia Ciata só sobreviveu todos aqueles anos, trabalhando com meninos de
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rua, porque ela os aceitou. Eram eles que eram os donos da escola, não éramos nós
professores.
O pessoal que trabalhou lá, a Lígia, a Mônica, a Marta, são louváveis, são sempre lembradas
na minha memória de professora como pessoas corajosas, que tiveram coragem de comprar
essa ideia diante daquele povo todo que só pensava numa escolinha bem organizadinha, tudo
limpinho, tudo lindo e não gostavam em nada, em nada, da Tia Ciata. Entretanto, a Tia Ciata
sobreviveu, e hoje quem se lembra da Tia Ciata, lembra como uma bela escola.
E: Que importância você atribui ao trabalho que realizou na Tia Ciata? Para a Secretaria de
Educação? Para a educação em geral?
P14: Na minha vida profissional hoje, eu não posso dizer quer eu ainda vivencio o que
aprendi na Tia Ciata, mas quando converso com as pessoas, eu já estou fora do magistério, eu
hoje eu exerço outra atividade, sou editora, eu não trabalho mais na escola, mas quando tenho
a oportunidade de falar de escola, falar de criança, falo sempre da Tia Ciata, de que é possível
você trabalhar com qualquer clientela, que não existe este ou aquele, mais educado, bem
educado, que todos são possíveis de se trabalhar, desde que se ame e se acredite que o ser
humano é capaz de aprender.
E: Que reflexos / impactos você, hoje, percebe desta experiência na continuidade da sua vida
profissional pós-Tia Ciata?
E: É válido dizer que a experiência da Tia Ciata é um ‘divisor de águas’ no contexto
educacional da cidade do Rio de Janeiro? Explique, por favor, sua percepção.
P14: Sim, por várias razões. Em primeiro lugar porque Tia Ciata não existia, o município não
tinha nenhuma escola voltada para crianças que não tinham donos, crianças sem pais. Em
segundo lugar, ela foi plantada ali no centro, digamos, no centro do Estácio, na zona bem
característica, rodeada de pessoas carentes, bem no centro da molecada, a Tia Ciata foi
plantada bem no centro da molecada e isso favoreceu a escola porque logo conseguiu muitos
alunos e favoreceu que a escola divulgasse seu trabalho, que as pessoas percebessem, tanto é
que foi um divisor de águas, porque a Tia Ciata era procurada, não só por crianças carentes,
mas por mães que tinham filhos problemáticos, que não eram bem aceitos nas outras escolas,
e que ouviram falar que tinha uma escola que aceitava criança rebelde, criança “isso”, criança
“aquilo”, e nós trabalhamos com algumas dessas crianças que tinham pais sim, e que as outras
escolas não queriam, eram diabinhos. Então a Tia Ciata foi um divisor de águas porque ela
teve coragem de, em primeiro lugar, trabalhar com os abandonados dentro de uma instituição
pública
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E: Como os professores perceberam a formação que lhes foi oferecida pela equipe que
coordenou a escola? Você já tinha algum conhecimento sobre o trabalho pedagógico com
meninos /meninas de rua antes da sua vinculação à Tia Ciata? Em caso positivo, pode dizer,
em linhas gerais, o que conhecia?
E: Como eram acolhidos, pela Coordenação da escola, os professores que passavam a fazer
parte da equipe docente?
P14: Os professores, eles eram escolhidos, digamos, eles quase que se escolhiam, eles sabiam
da escola, podiam optar de vir para a escola, ou porque ficavam mais perto, digamos. Eles não
conheciam muito a metodologia, não sabiam o que iam fazer ainda, mas por ser no
sambódromo, estar perto, eles buscavam muito a escola. Não tivemos problema de faltar
professor e, alguns professores chegavam realmente sem conhecer a metodologia, se
assustavam, ficavam apavorados com aquilo, mas era muito rápido o processo de adaptação.
Na medida em que eles iam convivendo com a gente, que eles podiam participar, que eles
eram donos do seu saber, que eles também podiam elaborar material, que eles podiam trocar
com a gente, eles se sentiam em casa. muito pouco, tinha um rabugento ou outro que
reclamava da equipe, mas isso era pontual, não era o comum da Tia Ciata.
E: Neste acolhimento se incluía algum tipo de preparação / capacitação para o trabalho com
meninos/meninas de rua? Pode explicitá-lo?
P14: Sim, o acolhimento dos professores era um acolhimento de preparação. Nós tínhamos
reuniões semanais, uma ou duas vezes por semana, onde se preparava todo o material, tudo
que ia acontecer em sala de aula, óbvio que aquilo geralmente já acontecia, mudava-se tudo, o
professor tinha que ter jogo de cintura pra mudar, e foi isso que aconteceu, eles aprendiam a
ter jogo de cintura. Então a preparação, as leituras, se lia muito, tinha muito texto teórico,
muito debate, muito material pedagógico, livros para as crianças lerem, livros bons,
interessantes, então era uma escola onde, digamos, as ideias circulavam, as ideias pedagógicas
do momento circulavam.
E: Como a preparação ministrada pela escola dava conta do trabalho com os desafios da
educação de meninos/meninas de rua?
P14: Ela tentava dar conta e enfrentar os desafios justamente com essas leituras, com esses
debates, com as palestras, com o pessoal que vinha até a escola conhecer, psicólogos que
vinha até a escola conhecer, com a conversa com esses educadores, com esse profissional
qualificado, ajudou muito a todos os professores e eu acho que dinamizou o trabalho e
possibilitou que a Tia Ciata desenvolvesse suas tarefas de maneira científica, não só jogada,
mas de maneira bem preparada, bem didática e didática nova, didática bem nova.
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E: Quais os principais desafios que você enfrentou na Tia Ciata?As dificuldades que mais
atrapalharam a sua atuação?
P14: As dificuldades que atrapalhavam a minha atuação eu já praticamente falei, mas as
dificuldade eram mais exteriores, não eram dificuldade da nossa escola em si, eram dos
vizinhos, nossa convivência com os vizinhos, você precisava dialogar, você precisava estar
conquistando esse pessoal o tempo, porque eles não eram fáceis.
E: Em que situações sentiam medo ou desânimo em relação ao trabalho que você e/ou a
escola desenvolviam?
P14: O medo e o desânimo... É claro, num projeto onde a escola tenta dar conta de uma
situação que está bem longe dela, que não foi ela quem criou que não é dela, ela sonhava
demais e em alguns momentos o medo abatia, principalmente quando as crianças estavam
drogadas e que nós não podíamos entregá-las para a polícia, nós tínhamos que mantê-las, ficar
com elas ali, deixar melhorar, para que elas retornassem pras ruas. E outro sofrimento era
esse, não ficar com eles deixá-los voltar pras ruas, sabendo que eles iam dormir no frio, ao
relento, na chuva e isso realmente dava uma agonia muito grande. “Vale a pena dar escola
para essa criançada?” “E vai servir de alguma coisa?”. Em alguns momentos a dúvida
chegava, mas no dia seguinte, que você assistia, que você via o sorriso daquela criançada
chegando, com beijo, “oi tia, como é que tá?”, “tudo ok?”... e apelidava um, apelidava outro...
acabou, o medo passava e a gente enfrentava novamente, e íamos atrás de comida pra eles,
correr atrás, na nossa escola nós tínhamos que arranjar comida, batalhar o lanche, e íamos em
frente.
E: Como os professores diferenciam a pedagogia da Escola Tia Ciata da pedagogia de
outras escolas?
P14: A sala de aula da Tia Ciata era a sala da criançada. Geralmente, era um motivo deles, era
um problema que estava acontecendo, era o fulano que bateu no cicrano, era o fulano que tava
com um caco de vidro no bolso, era o outro que tinha uma arma.
E: Havia uma metodologia (ou rotina) de trabalhos específica? Pode explicitá-la?
P14: Havia uma metodologia, que a metodologia era partir da sala de aula, partir do mundo
das crianças. Agora, na rotina de trabalho específica não, essa rotina não existia. Era uma das
dificuldades, porque a criançada cada dia tinha uma demanda, então nós precisávamos lidar
com essa demanda. Como o dia que o menino chegava brigado, chegava drogado ou nós não
tínhamos comida pra oferecer, a nossa sala de aula mudava, a rotina mudava completamente.
Nós tínhamos que inventar um jogo, tínhamos que inventar outra coisa, porque não dava pra
ter aula... a história, o bate-papo, a conversa, escreve no quadro as palavras-chaves, eles
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copiavam, adoravam escrever, adoravam copiar, você não podia dar aula sem cópia, porque
era o modelo que eles tinham, então nós procurávamos unir essas duas faces. O nosso método,
que para nós era super moderno, partia deles, mas tinha que ter a parte deles, que era escrever,
então assim, nós colocávamos as frases no quadro, coisas que eles falavam, a cada dia era
uma história que se construía junto.
E: Como a escola ‘administrava’ a desistência dos estudos por parte dos alunos? Os
desistentes tinham algum tipo de acompanhamento? Explique.
P14: Os desistentes, os alunos desapareciam, sumiam. Na maioria das vezes se buscava esse
aluno, nós procurávamos ir até esses alunos, ou através de coordenadores de segmento, ou
através dos próprios colegas, que eles davam notícias: “ó fulano tá preso”, ou “fulano tá ‘não
sei onde’, mudou de área”, “tá perigoso pra ele”, e através disso, nós ficávamos sabendo.
quando ele podia voltar pra escola ele voltava, na maioria das vezes voltava.
E: Em linhas gerais, o que marcava/ distinguia a ‘pedagogia da Tia Ciata’?
P14: Era justamente isso, aceitar trabalhar com o ser humano mais abandonado da sociedade,
mais miserável, mais degradante que é uma criança esfarrapada, suja, fedida, drogada. Isso é o
que diferenciava a Tia Ciata.
E: Como o professor diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de
outras escolas?
P14: Eu descrevo o aluno do Tia Ciata como esse aluno abandonado pela sociedade, mas que
é uma criança, é um ser humano como outro qualquer, no momento que é cuidado, no
momento que é recebido, no momento que é amado.
E: O que eles diziam da escola?
P14: Diziam que a escola era legal, “essa escola é boa, essa escola é diferente, só tem que
arranjar mais comida, a comida é pouca”. Mas essa escola é uma escola supimpa, como eles
diziam, a escola é supimpa.
P14: A diferença, o que se pode de estabelecer entre a Tia Ciata e os alunos das escolas do
município, embora as escolas do município nós tenhamos gente muito parecida com os
meninos de rua, no sentido de carência, de pobreza, a única diferença é a família, eles têm
uma família, os meninos de rua não têm. Não tinham uma casa, naquela época, para voltar, e
os meninos do município têm uma casa para voltar. Portanto, são bem diferentes. O menino
sem casa, sem lugar, ele é um ser humano sem chão, ele flutua, ele não tem uma raiz, e os
outros meninos do município, mesmo pobres, morando em barracos, morando em espeluncas,
eles têm uma espelunca. O menino de rua ele tinha o ônibus, ele entrava no ônibus e ficava
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andando pra cima e pra baixo, porque não tinha pra onde voltar, pra não morrer de frio. Hoje
eu acho que eles não podem mais fazer isso, sei nem onde eles estão dormindo mais.
E: O que lhe dava prazer no trabalho em sala de aula? E o que lhe causava desgosto?
P14: O prazer da sala da Tia Ciata, era o prazer de ver essa criança feliz, naquele momento, de
sentir que naquele momento ele era um ser humano, amado por mim, amado pela escola. E o
que me causava desgosto era essa sensação de que ele ia voltar pra rua, de que ele ia sofrer.
Não só desgosto, eu sofri muito com isso.
15 – Entrevista P15
E: Quais os significados que os professores dão para o ‘fazer docente’ da Escola Tia
Ciata, no tempo em que era para meninos e meninas de rua?
E: Que motivos a levaram a atuar nesta escola?
P15: Ah Primeiro vou isso mesmo a questão da distancia é e ai depois que eu fui para lá que
eu vi com era o trabalho assim as possibilidades do trabalho lá começaram a me fascinar
porque a gente tinha uma estrutura eu não sabia dá aula eu descobri isso lá eu aprendi a dá
aula lá eu falo que a Celi, por exemplo, porque era coordenadora de língua portuguesa e eu
falo que ela foi minha mestra assim eu aprendi a gente tinham a pratica elas ensinavam a
gente a dar aula.
E: Como eram vistos os professores da rede que optavam pelo trabalho nesta escola? Ou seja,
o que seus colegas da Secretaria, que atuavam em outras escolas, comentavam sobre a opção
de trabalhar na Tia Ciata? Como você se posicionava em relação aos comentários?
P15: Eu conhecia muito pouca gente na rede, mas assim as pessoas tinham muita curiosidade
pintavam o bicho, mas feio do que eles realmente eram porque na verdade eu não sentia nossa
relação com os meninos eram uma relação muita afetiva no final das contas porque assim não
tinha a coisa da obrigatoriedade até os outros professores comentava ah também é muito fácil
né porque eles não são obrigados a nada vão lá a quando querem tem liberdade de sair da sala
e fumar para ir lá fora voltar transitar por todos os espaços escola e diferente não era uma
escola formal então assim as pessoas... Achavam que aquilo deveria ser uma bagunça
generalizada e não era uma bagunça generalizada né então era muito neste aspecto assim de...
Não me sentia discriminada não me sentia é... Valorizada até eu acho assim por que no fundo
as pessoas acham a gente era super poderosa porque ter conseguido dominar os meninos e não
era esse bicho de sete cabeça não eu não achava. Achava que eles respeitavam era um outro
tipo de relação que se estabelecia ,mas no fundo no fundo eles nos respeitavam bastante eu
acho era uma relação de respeito.
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E: Que fatos foram marcantes no período em que atuou na Tia Ciata? Pode comentá-los?
P15: Ah eu acho... Que as historia assim de confidencialidade eram coisas que me
chamavam... Atenção... Assim é... Mas isso acabou acontecendo no resto da minha vida
profissional também que você acaba estabelecendo relação com os alunos é, mas lá
teoricamente seria, mas difícil desde meninos estabelecerem relações, mas eles estabeleciam
relações com a gente né eles então se sentiam a vontade para comentar fatos a assim, por
exemplo, uma coisa que eu me lembro de bem...
E: O que significou para você trabalhar na Tia Ciata?
P15: Ah foi isso... Eu me tornei a professora que eu sou sem falsa modesta eu fui uma boa
professora eu aprendi tanto que eu meus professores depois eu virei coordenadora pedagógica
diretora de escola e eu acredito nesta pratica do ensinar a fazer sabe o professor ele e a grande
maioria e bem intencionado só que ele não sabe como fazer na escola normal ninguém ensina
nada, na faculdade ninguém ensina nada, assim sobre como da aula mesmo aquela coisa assim
como que eu vou ensinar... é acentuação Tonica sabe coisa que a gente precisa aprender para
você pode ler e saber que aquele acento tem um significado sabe eu aprendi essas coisa lá
porque a gente tinha... Tinha essa coisa assim elas que eram Monica ,Marta, Cintia a Celi que
eram coordenação de cada área elas sentavam com a gente planejavam a aula a gente ai lá
dava a aula votavam para elas analisavam o que a gente consegui fazer como a gente
consegui fazer o que a gente não consegui fazer o que não deu certo e ai repensavam aquela...
Ai elas repensavam aquilo e a gente fazia de novo então era como a se gente tivesse tento aula
então assim significou muito assim porque eu digo se eu não tivesse passado por ali pode ate
ser que eu tivesse aprendido... de outro jeito, mas ali eu aprendia dar aula sabe.
E: Que importância você atribui ao trabalho que realizou na Tia Ciata? Para a Secretaria de
Educação? Para a educação em geral?
P15: Eu acho que foi muito pouco aproveitado porque era uma experiência que poderia ser
divulgada assim que poderia ser assim mais divulgada que poderia ser tomada com exemplo
para... Para questão da formação do professor da formação continuada da formação em
serviço é essa coisa da formalidade eu sei que lá a gente tinha facilidade, por exemplo, o
numero de alunos era reduzido então isso facilitava muito o nosso trabalho, mas então não da
para dizer assim... ah Ta para reproduzir pra reproduzir integralmente num a sala com 40
alunos aquele tipo de pratica não acho que te é difícil, mas alguma pratica poderiam ser
reproduzido e o que acontece que por questões política mesmo vai tudo por água abaixo outro
não quer nem sabe o que prestou joga tudo fora.
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E: Que reflexos / impactos você, hoje, percebe desta experiência na continuidade da sua vida
profissional pós-Tia Ciata?
P15: É e isso eu acho que foi a questões de como mudou meu trabalho como eu aprendi.
E: É válido dizer que a experiência da Tia Ciata é um ‘divisor de águas’ no contexto
educacional da cidade do Rio de Janeiro? Explique, por favor, sua percepção.
P15: Não, eu acho que não porque foi uma experiência pequena assim restrita pouco porque a
gente sabia efetivamente o que acontecia eram como se fosse um estranho num ninho mais ou
menos os é por exemplo os próprios CIEP que eram um numero muito maior por que depois
da Tia Ciata eu fui para o CIEP tinha também uma proposta diferencia mesmo sendo em
numero maior não consegue contagiar a rede imagina uma escola só pequenininha vira uma
coisa isolada troca de experiência e tal.
E: Como os professores diferenciam a pedagogia da Escola Tia Ciata da pedagogia de
outras escolas?
E: Como era a sala de aula da Tia Ciata?
P15: Fisicamente? A minha ah sala... Eu trabalhava era num camarote num daqueles
camarotes do sambódromo e a minha sala era uma sala formal tinha a minha mesa e ai tinha
as cadeira assim, mas eram poucos tinha acho que umas quatro mesa aqui quatro mesa mas eu
devia ter no máximo uns seis alunos no primeiro ano assim a media ... Tipo tinha, mas gente
na chamada, mas a frequência era às vezes irregular tinha gente que ai todos, mas tinha gente
que não ai tinha gente que não ai de seis a oito alunos mais ou menos diariamente.
E: Havia uma metodologia (ou rotina) de trabalhos específica? Pode explicitá-la?
P15: A gente inventava e isso a gente... Por exemplo, partia de um texto apresentava um texto
de historia eu trabalhava com turma que era equivalente a mais ou menos a terceira serie
estamos estudando a Historia do Rio de Janeiro, ai tipo elas já me traziam o texto a gente
discutia e via como ia apresentar a de Português me dava às orientações em relação de como
esta discutindo o texto se eles já sabiam escrever e lê assim com dá corrigindo que tipo de
correção interferência tinha que fazer para dar melhorando o texto deles era um trabalho que
era conjugado com a sala de leitura vai também quando a gente ia para lá tinha isso também ir
para a sala de leitura eu ai junto é.... Ai a gente trabalhava dentro da questão da cidade atual
assim... Fazendo referencia aos pontos como pontos passados como do ia influência no futuro
então era mais ou menos assim.
E: Como era feito o planejamento das atividades? Era possível concretizá-lo?
P15: Era... Era exatamente era isso, elas planejavam elas planejavam e a gente executava e era
tranquilo de fazer isso o que não dava para fazer e assim... Tipo não aconteceu isso tentei da
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forma que você sugeriu, mas não rolou não houve deve resposta ta então vamos tentar de
outra maneira vamos tentar de outro caminho vamos replanejar isso tal era neste sentido.
E: O que os professores mais esperavam de seus alunos?
P15: Eu acho que no fundo todo mundo esperava mesmo que eles é... Entrasse numa vida
todos saíssem da rua no fundo a gente esperava que eles entrassem... que tese certo assim tipo
que eles percebesse que era importante estudar para se posicionar na sociedade para intervir
na sociedade para mudar as coisas a situação de vida deles e da comunidade que eles
moravam no fundo a gente de no fundo a gente desejava fazer essas coisas através da
educação
E: Como era feito o acompanhamento dos progressos dos alunos?
P15: A gente tinha um... Não era um boletim não tinha um documento com objetivo não me
lembro de tipo por competência que eles a gente marcava assim já faz isso é usa matemática
faz conta de cabeça ou já usa algoritmo já domina os algoritmo coisa assim em todas as
disciplinas tinha uma sequencia de coisas que eles deveriam fazer.
E: Como a escola ‘administrava’ a desistência dos estudos por parte dos alunos? Os
desistentes tinham algum tipo de acompanhamento? Explique.
P15: Isso eu não me lembro pelo menos por parte dos professores eu não me lembro.
E: Em linhas gerais, o que marcava/ distinguia a ‘pedagogia da Tia Ciata’?
P15: Eu acho que era a não formalidade da escola assim que ela podia permitir ter essa
diferença no fazer pedagógico por causa conta da não formalidade assim da não
obrigatoriedade do não cumprimento de regras formas assim principalmente com quem não
estava acostumado e tão pouco queria se enquadra nesta regras formais então eu acho que isso
é...acabava de ser diferencial a pratica pedagógica ela tinha que se enquadra isso entendeu
não se te interessava mas quando eu trabalhava no CIEP as gente trabalhava com meninos de
rua da Fundação São Martinho que e era meninos de rua e era uma fundação perto e ...a gente
tinha uma dificuldade louca porque o CIEP era uma escola formal e os meninos estavam
acostumados com a São Martins que não era então era um verdadeiro terror viver com isso é
a Tia Ciata não né ela não era uma escola formal então ela se adaptava na verdade a escola se
adaptou ao aluno.
E: Como o professor diferencia os alunos que estudavam na Tia Ciata dos alunos de
outras escolas?
E: Como você descreve o aluno da Tia Ciata?
P15: Ah eu acho que eles eram legais com a escola sabe assim é... Tipos assim sentiam que
eles se bem que eu acho que todo aluno se você tiver uma direção boa neste sentido que eles
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acreditem que a escola era do aluno é lá elas acreditavam nisso que as escolas eram dos
alunos entendeu então isso fazia muita diferença elas acreditavam.
E: Como eles percebiam a educação ali ministrada?
P15: Eu acho que eles não davam conta de organizar isso não na assim não
é...conscientemente não entendeu para eles era uma escola normal tipo assim eles se sentiam
bem tipo não precisavam de documento não precisava de pai de mãe eles não precisavam de
nada então... Mas aquilo era meio que natural aquilo se daquela maneira a tão me fazendo um
favor de me deixar estudar aqui não era tipo normal sabe.
E: O que eles diziam da escola?
P15: Até hoje os alunos que eu encontro porque eu encontro tem dois alunos que eu encontro
às vezes eles falavam que gostavam daquela época por sinto saudade daquela época dona Ana
sabe assim eles tem cause a minha idade isso que e engraçado porque eu tinha 20 anos quando
eu trabalhei lá e os meninos 16,17 (anos) então eles batem mais ou menos com a minha idade
ai eles falam para mim hoje em dia a gente tem outro papo que eles falam que sentem muita
saudades daquele época que era muito legal e que a gente fazia coisas interessantes.
E: Como era a relação professor-aluno?
P15: Como não tinha essa coisa da formalidade era uma coisa tranquila por que você não
precisava se estressar e na verdade como as aulas eram mais legais porque eram mesmo,
entendeu elas sentavam e planejavam as atividades mas interessante mas diversificada usavam
outro tipo de material outro tipo de linguagem então as aulas acabaram sendo mas interessante
mais dinâmicas e ai acabava que as coisas fluíram mais você não precisa ficar cala boca
menino fica quieto presta atenção eu to aqui não fluía mais naturalmente porque se ele não
tivesse afim falava vou lá fora lá em baixo lá fora fumar um cigarro ta bom depois você
volta ai entendeu.
E: Quais as diferenças que você estabelece entre os alunos da Tia Ciata e os alunos de outras
escolas do município?
P15: Eu acho que eles eram mais velho mais vividos mais é... experientes é.. mas calejados eu
acho e assim e consequentemente mas tranquilo eles não tinham muita expectativa em relação
a escola não então aquilo para eles eram um espaço que eles podiam utilizar sabe assim como
deles que é uma espaço sentiam deles que é bastante diferente da rede que o aluno acha que
escola ta fazendo um favor eles não sentiam isso a impressão que eu tinha que eles tinham
prazer de da na escola.
E: O que lhe dava prazer no trabalho em sala de aula? E o que lhe causava desgosto?
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P15: Ah era muito tranquilo da aula ali tem as facilidades o numero de aulas já eram
reduzidíssimo você tinha acompanhamento à carga horária era menor como a gente tinha o
treinamento a carga horária era menor a gente não tinha esse desgaste era um trabalho
tranquilo prazeroso desgosto só quando acontecia mais eu tenho uma tendência par esquecer
fatos desagradáveis mais eu me lembro de te acontecido assim de te acontecido que alguém
sumiu ou morreu esse tipo de perda e que era triste porque você se afeiçoa né e como você
tem... Era uma escola relativamente pequena que todo mundo se conhecia né então esse tipo
de coisa que era meio triste de um menino ser preso.
E: O que motivou a sua saída da Tia Ciata?
P15: O que aconteceu vou o seguinte a Tia Ciata foi transferida lá para o prédio, mas ai se não
me
E: Por que esta experiência acabou? O que provocou a desarticulação da escola vinculada à
educação de meninos/meninas de rua?
P15: E eu acho que foi a questões política assim eu não me metia muito nesta época nestas
coisas não eu não achava que era uma coisa muito acima de mim eu não desventurava
nenhuma possibilidade de interversão que eu ate continue lá.., mas muito provavelmente ela
iria conseguir um emprego em outro lugar assim como as coordenadoras e eu ia acabar
voltando para Santa Cruz. Então eu fiquei na minha lá e é...isso eu acho que elas não
não...elas pecaram nisso aquela coisa que eu falei da questão da teoria e a pratica havia uma
distância grande entre o grupo de coordenadores e o grupo de professores.

