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Dedico esta dissertação a quem gosta de ler o 

que as crianças escrevem... 
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"Escola é... 

 
 
O lugar onde se faz amigos, não se trata só de prédios, 
salas, quadros, programas, horários, conceitos...  
Escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha, que 
estuda, o coordenador é gente, o professor é gente, o 
aluno é gente, que se alegra, se conhece, se estima.  
O diretor é gente, cada funcionário é gente.  
E a escola será cada vez melhor na medida em que cada 
um se comporte como colega, amigo, irmão.  
Nada de ‘ilha cercada de gente por todos os lados’. 
Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir 
que não tem amizade a ninguém, nada de ser como o 
tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só.  
Importante na escola não é só estudar, não é só 
trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar 
ambiente de camaradagem, é conviver, é se ‘amarrar 
nela!’  
Ora, é lógico...  
Numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, 
crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz! ”   

 
 

(Paulo Freire). 
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APRESENTAÇÃO 

No percurso profissional e humano da minha história de vida, abre-se um 

cenário que mostra uma educadora que vem construindo seu caminho desde o 

Jardim da Infância. As vozes da minha mãe e da minha primeira professora 

atravessam todo o meu dizer e a minha construção educacional. Com elas aprendi a 

complexidade da docência na busca da compreensão da realidade da escola, do 

aluno, do ensino e da aprendizagem. Aprendi também que ser professor é 

ultrapassar o estabelecido, desconstruir antigos paradigmas e criar novos conceitos 

de vida e de mundo. 

Hoje, olhando para trás, vejo que as aulas que presenciei e vivi com essas 

mestras eram verdadeiras trocas de saberes. A relação com as crianças era 

mediada considerando o saber que traziam em sua bagagem cultural. As crianças 

exerciam a prática da autonomia, circulando livremente pela sala de aula, trocando 

saberes umas com as outras. O brincar era momento de aprender. Os jogos 

dramáticos e as brincadeiras cantadas movimentavam corpos e mentes. Naquela 

época, não se falava em teorias sócio-construtivistas, mas, intuitivamente, aquelas 

professoras faziam das suas ações educativas momentos de interação e mediação 

na construção do conhecimento. 

Diante dessa experiência de vida, decidi ser professora. No exercício desta 

profissão, tenho acompanhado os movimentos educacionais brasileiros desde 1972, 

ano em que conclui o Curso Normal do Instituto de Educação Professor Ascendino 

Reis, em São Paulo. Fui professora alfabetizadora das séries iniciais, e 

coordenadora pedagógica da Educação Infantil e de 1ª a 4ª série do Ensino 

Fundamental ao longo dos últimos 22 anos. Hoje, sou coordenadora pedagógica do 

Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série. Meu processo de aprendizagem, após o Curso 

Normal, aconteceu durante a formação continuada dos professores que eu 

coordenava, processo que me permitiu ensinar e ao mesmo tempo aprender. O 

curso de Pedagogia fez com que eu percebesse as ações pedagógicas com outros 

olhares e outras compreensões teórico-metodológicas. O conhecimento que hoje 

tenho acerca da Educação foi oportunizado pelas leituras nos encontros e pelas 

trocas de saberes com meus colegas professores. 
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Minha fala é fruto de uma vivência diária na escola, principalmente na sala 

de aula. Olho para a escola do ponto de vista de uma educadora/pesquisadora 

sempre em construção, que não se acomoda e que deseja entender os sentidos dos 

processos educativos, considerando a articulação entre os sujeitos e a história 

socialmente construída. Essa maneira de olhar para a escola se deve à minha 

história de vida, às oportunidades que tive de viver momentos maravilhosos no meio 

escolar. 

Ao longo dos anos, exercendo as já referidas funções, venho presenciando 

pseudo-mudanças educacionais, que parecem evidenciar a prevalência de uma 

educação que não muda, que anda em círculos. Percebo, através da minha vivência 

na escola, que os professores são enxovalhados pela burocracia escolar, grande 

empecilho, a meu ver, para que cumpram o seu verdadeiro papel de educadores. 

São frutos e reféns de um sistema fechado. Acredito que a escola, de uma maneira 

geral, não ouve a voz do professor, prevalecendo certo distanciamento entre os 

teóricos que pensam a educação e quem realmente faz com que ela aconteça 

dentro das escolas (os professores).  

Remontando às imagens que tenho da minha infância, lembro-me de minha 

mãe falando da importância do reconhecimento do magistério pelas esferas 

públicas, no sentido de viabilizar melhores condições de trabalho e melhores salários 

para os professores. A imagem social construída, por muito tempo, da professora 

primária é a daquela que cuida, dá carinho, mas que é pouco profissional. Este, 

infelizmente, ainda é o imaginário e o discurso que atravessa a educação brasileira, 

muito embora a qualificação dos profissionais da educação básica venha 

aumentando consideravelmente nas últimas décadas, por meio da formação inicial e 

continuada dos docentes, o que parece demonstrar uma perspectiva de 

profissionalidade em construção. 

Sensibilizada com o recordar da minha história de vida, uma vez que as 

narrativas sempre trazem à tona sinais dos tempos, lembranças e sonhos, procurei 

realizar uma pesquisa para ouvir a voz das crianças, para saber sobre os momentos 

felizes e não felizes vividos por elas na escola. Dar espaço para que a criança fale 

da sua vivência escolar, fale dos seus sentimentos e seja protagonista da sua 

própria história tem sido o norte da minha pesquisa educacional.  

Os textos formulados pelas crianças contando sobre seus momentos felizes 

e não felizes na escola falam de valores como ética, amizade, solidariedade e 
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brincadeiras. Falam também dos discursos pedagógicos normativos que se 

perpetuam ao longo da história. 

Diante dos dizeres das crianças, resolvi dialogar com alguns autores que 

falam dos sujeitos e do contexto histórico e social, para tentar compreender os 

efeitos de sentidos que atravessam os textos das crianças. Recorri a Foucault para 

entender o sentido de escola e de que maneira o poder circula nas relações sociais.  

Para compreender os efeitos de sentidos das formulações sobre a escola, 

nos textos das crianças, enveredei pela Análise do Discurso desenvolvida por 

Pêcheux, que traz uma articulação com as ciências humanas, especialmente com a 

Lingüística, o Materialismo Histórico e a Psicanálise. Para a Lingüística, a linguagem 

não é transparente; para o Materialismo Histórico, o homem faz a história, que 

também não é transparente; e, para a Psicanálise, o homem se constitui sujeito na 

relação simbólica com a história. 

No contexto educativo, os registros das crianças sinalizaram a escola como 

um espaço de relacionamentos. A partir daí, busquei embasamento epistemológico 

na obra de Giroux (1997), que percebe a escola não como uma soma de cursos 

oficiais, e sim como um espaço de relacionamentos, que reconhece as culturas 

vividas pelas pessoas e como essas criam suas estórias, memórias e narrativas. 

Esse autor entende as escolas como esferas públicas e democráticas.  

Ao longo de minha vivência profissional, aprendi que a escola é espaço de 

conflito permanente, que a educação é construção do cotidiano, e que é preciso ter 

coragem para ousar, reinventar caminhos e tentar fazer uma escola diferente, 

cercada de dúvidas e incertezas. Este aprendizado é, sem dúvida, um fascinante 

exercício de dor e angústia que permeia minha vida profissional.  

Sem a certeza de nada, mas com muitas perguntas a desenhar respostas, 

apresento esta pesquisa – que toma como ponto de partida textos/discursos de 

crianças –, primeira – em minha trajetória – de um longo caminho investigativo a ser 

percorrido.  

 

 

 

 

 

 



 12 

1 INTRODUÇÃO 

As crianças são sujeitos sociais que têm desejos, que falam, que 

interpretam o que lhes acontece. Para algumas delas, estar na escola e aprender é 

passar de ano; para outras, estar nesse espaço é fazer amigos, ser representante de 

sala, participar de festas, comer guloseimas e competir em jogos escolares. Esses 

são movimentos que podem indicar as posições sociais das crianças, o meio em que 

vivem e os valores que cultivam. 

Nessa perspectiva, propõe-se, para este trabalho, à luz de diferentes 

teorias, a busca da compreensão dos sentidos e silêncios presentes na linguagem 

que atravessa os espaços escolares. O ponto de partida foi ouvir a voz das crianças, 

a razão de ser da escola, e o que elas têm a dizer sobre os momentos vividos na 

instituição. O interesse por este trabalho surgiu a partir da vivência permanente 

desta pesquisadora em escola e do contato com a sensível fala de professores do 

CEIP Escola Dovella, el Clot de Barcelona1 em um momento em que estavam 

voltados a compreender os discursos das crianças: “Pienso que escuchar a tus 

alumnos es algo apasionante que te llena de trabajo y te lanza a otra dimensión  del 

acto educativo. Claro que esa escucha debe ser con una  dosis de pasión por 

conocer a tu alumnado. Entonces te das cuenta que la diversidad es muchísimo más 

que los alumnos de educación especial, porque la vida es diversidad y como las 

huellas dactilares nuestras alumnos piensan cada uno a su manera. Y esa 

riqueza...,seria una estupidez dilapidar esa riqueza”. “ESCUCHE  LOS NINÕS”2. 

Para iniciar a descrição do trabalho, é necessário dizer ao leitor que, 

durante o percurso da realização da pesquisa, houve um desvio de rota, porque, 

inicialmente, desejava-se analisar o discurso da criança a respeito da avaliação. 

Entretanto, a partir da análise dos registros, pôde-se perceber que as crianças 

falavam sobre as relações sociais vividas na escola, fazendo com que a questão da 

avaliação ficasse para um segundo plano na análise dos registros. 

Diante dessas inquietações, pensou-se em fazer uma pesquisa qualitativa 

de caráter interpretativo, de acordo com Gill (2002), para tentar compreender o que 

                                                 
1 Escola Pública – Barcelona. O texto faz parte da avaliação de um professor sobre o projeto 
“Queremos hacer maquetas porque es chulo y divertido”, realizado com crianças de terceira série. 
2 Expressão usada por uma professora, na CEIP Escola Dovella, el Clot de Barcelona. 
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as crianças falam sobre momentos felizes e não felizes na escola. A fim de ampliar a 

compreensão do problema, buscou-se embasamento teórico nas pesquisas de  

Charlot (2005). 

A pesquisa foi realizada no município de Joinville, em duas escolas públicas 

e em uma escola particular, com crianças de quartas séries do Ensino Fundamental, 

com o objetivo de compreender as formulações discursivas contidas nos textos das 

crianças a respeito da vivência escolar, bem como de compreender os efeitos de 

sentidos e os silenciamentos observados na materialidade lingüística. Para fins de 

análise, neste trabalho, o fato de as escolas serem diferentes, ou seja, duas públicas 

e uma particular, não foi levado em consideração, uma vez que o interesse da 

pesquisa esteve voltado à linguagem da escola como instituição que possui uma 

marca de agente de controle externo (ELIAS, 1994), e aos dizeres das crianças 

quando expressam, por meio dos textos, seus sentimentos em relação à escola.  

Do ponto de vista da Análise do Discurso, esta pesquisa fundamentou sua 

metodologia com base em algumas reflexões de Gill (2002, p. 266), que leva a 

pensar: “[...] uma análise de discurso é uma leitura cuidadosa, próxima, que caminha 

entre o texto e o contexto, para examinar o conteúdo, organização e funções do 

discurso”. Isto quer dizer que, na Análise do Discurso, há uma preocupação com o 

discurso em si mesmo, e que este não apresenta um único sentido. Segundo Gill 

(2002), os analistas do discurso, além de examinarem como a linguagem é 

empregada, são sensíveis também aos silêncios, àquilo que não é dito. Isso exige 

consciência dos contextos históricos, políticos e sociais. 

Considerando o trajeto percorrido, o objetivo geral desta pesquisa é 

compreender as formulações discursivas sobre o estar na escola, bem como os 

sentidos e silêncios, na voz de crianças da faixa etária entre 9 e 10 anos. A opção 

por essa faixa etária se deu em virtude da história vivida pela criança durante os 

quatro anos de escolaridade. Entende-se que, na quarta série, a criança já possui  

uma memória discursiva sobre a escola, que vem dos seus pais, dos avós, da Igreja 

e do Estado. Portanto, há muitas vozes que se instalam no inconsciente das 

crianças, as quais, quando interpeladas, acabam filiando suas falas a algumas 

dessas vozes. 

Os objetivos específicos, com base nos registros das crianças, versarão 

sobre as formações discursivas presentes na escola e sobre a compreensão de 

alguns efeitos de sentidos apontados na materialidade lingüística. Espera-se 
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compreender como a história, a linguagem e o inconsciente atravessam os dizeres 

das crianças e de que maneira elas verbalizam determinados acontecimentos, 

marcando posições-sujeito. Outra questão específica é tentar compreender os 

mesmos acontecimentos à luz dos controles exercidos pela escola a partir do olhar 

da criança para as posições-sujeito dos professores, objetivando repensar as 

relações interpessoais presentes na escola. 

O instrumento usado para a coleta dos registros empíricos foi a aplicação de 

dois comandos a cento e setenta e sete crianças, por escrito, em uma folha, 

solicitando a produção de dois textos, conforme exposto abaixo: 

1 - Escreva sobre um momento muito feliz na escola. 

2 - Escreva sobre um momento na escola que foi muito delicado e não feliz. 

A aplicação do instrumento foi feita pela professora que estava naquele 

momento em sala de aula. Para este trabalho, foram escolhidos quarenta e dois  

textos, que constituíram a base empírica para a análise. Por questões de ordem 

ética, os nomes das crianças foram substituídos. Os textos foram mantidos na forma 

original, sem correção gramatical e ortográfica. 

A pesquisa está fundamentada em três referenciais teóricos, sendo que o 

primeiro tenta compreender as formações discursivas presentes na escola. Para 

tanto, buscam-se elementos de compreensão nos pressupostos de Henry Giroux, 

cujo enfoque é a Pedagogia Crítica, que entende o ensino como uma forma de 

política cultural, apresentando, como uma questão essencial, o desenvolvimento de 

uma linguagem em que se possa compreender a relação entre ensino escolar, as 

relações sociais e os saberes historicamente construídos que as crianças trazem 

para a escola. A escolha da Teoria Crítica, para compor o campo teórico deste 

trabalho, se deu em virtude de que nela a história é uma possibilidade a ser 

construída; nela, a escola e o processo de aprendizagem são analisados 

considerando-se os contextos históricos, os vínculos, as relações com a sociedade 

mais ampla, os interesses políticos e econômicos. Essa teoria valoriza o capital 

cultural3 dos estudantes, seus conhecimentos e experiências. A escola, nesse 

sentido, é entendida como um espaço político, porque é produzida e situada em um 

                                                 
3 Capital Cultural: certas formas de conhecimento, práticas de linguagem, valores, estilos (GIROUX, 
1997, p. 37). 
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complexo de relações sociais, marcadas por imposições, negociações, aberturas e 

fechamentos. 

O segundo referencial é a Análise do Discurso (AD) de orientação francesa, 

que nasceu nos anos 60, em um período em que a conjuntura intelectual da França 

refletiu sobre os textos políticos articulando uma interdisciplinaridade entre a 

Lingüística, o Marxismo e a Psicanálise. O representante principal dessa corrente foi 

Michel Pêcheux. A Análise do Discurso pensa a relação entre o lingüístico e o 

ideológico, evitando reduzir o discurso à análise da língua. Conforme Pêcheux 

(1997), para esclarecer processos discursivos que apontam para a teoria das 

condições ideológicas da reprodução/transformação, é preciso esclarecer a proposta 

de Althusser em sua fundamental tese sobre a interpelação: a ideologia interpela os 

indivíduos como sujeitos. Para Althusser (1985), o objeto da ideologia não é o 

“mundo”, mas a relação do “sujeito” com o mundo ou, mais precisamente, com suas 

condições reais de existência. Essa afirmação leva a pensar que sentido e sujeito 

são produzidos historicamente. Para ele, a ideologia e o inconsciente têm a 

capacidade em comum de dissimular sua própria existência interior. Entende-se, 

assim, que a ideologia recruta todos os indivíduos, interpelando-os, e que estes, 

compreendendo o modo como a ideologia os interpela, criam novas possibilidades 

de se constituírem como sujeitos.  

A interpelação dos indivíduos em seu discurso se realiza por meio do 

complexo das formações ideológicas, ou seja, quando o indivíduo nasce, ele se 

insere na história já construída, e, nesse momento, é interpelado por tudo que o 

cerca. Articulando este todo com a realidade, vai se constituindo como sujeito, 

criando sentidos – o que Pecheux (1997) chama de interdiscurso. Embora o sujeito 

acredite ser a origem e centro do sentido do seu discurso, ele nada mais é que o 

efeito do mesmo. O discurso é o entrecruzamento de vários dizeres. 

A Análise do Discurso servirá de aporte teórico para compreender como os 

discursos se constituem e em quais condições de produção esses enunciados são 

produzidos. Não se trata de uma interpretação literal do que se vê, mas sim de se 

lançar um olhar sobre o sujeito, sobre sua história e sobre sua condição de 

produção. Analisam-se, também, os silêncios e as lacunas contidos na materialidade 

lingüística.  



 16 

Neste sentido, vale lembrar que, para Orlandi (2003, p. 265), “[...] o 

problema é que não acredito que as palavras falam por si; elas falam pelos homens 

que as empregam”.  

E o terceiro referencial tem como base os escritos de Michel Foucault 

(2004), que compreende o discurso não como a manifestação de um sujeito que 

pensa, que conhece, mas como um conjunto de manifestações que podem ser 

determinadas pela dispersão do sujeito e sua descontinuidade. Considerar a 

descontinuidade do sujeito é deixar transparecer as contradições, as diferenças, as 

lacunas que aparecem em todos os discursos.  

Foucault (2004) leva a pensar que o sujeito não é iludido e nem produto de 

um discurso. O autor rompe com a ordem clássica, que é histórica e contínua, para 

instaurar um novo olhar sobre o discurso, que se apresenta de forma descontínua. 

Ele fala do discurso como um acontecimento, como erudição sem regras prontas e 

estabelecidas, que traz em si um conceito de história, não a pensando 

cronologicamente, mas com múltiplas temporalidades. Retoma os discursos 

buscando sentidos em outros discursos, formulando, assim, outros sentidos e outros 

discursos. O discurso, nesse sentido, não está relacionado ao domínio das palavras, 

tampouco enraizado nas “coisas”.  

A verdade, para este autor, é múltipla, e a escola é o espaço em que saber 

e poder se articulam, pois quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito 

reconhecido institucionalmente. Esse discurso, que passa por verdadeiro, que 

veicula saber (institucional), é gerador de poder. O sujeito, nesse sentido, se 

constitui entre três eixos: do ser-saber, do ser-poder e do ser-si. 

A idéia de triangular os pressupostos epistemológicos de Giroux, Pêcheux e 

Foucault, para tentar compreender os dizeres das crianças, permite olhar a escola 

como produtora de sentidos e silêncios, o que nem sempre é analisado pelas 

pesquisas em Educação. O triângulo teórico estará presente em cada um dos 

capítulos, fundamentando as análises dos registros das crianças. 

Este trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro faz uma breve 

visita às formulações discursivas e ideológicas da escola. Isto quer dizer que se 

busca, por meio desse referencial, compreender os efeitos de sentidos contidos nos 

textos das crianças. No segundo capítulo, procura-se analisar o discurso pedagógico 

normativo da escola. No terceiro capítulo, são abordados os discursos das crianças, 

os quais permitem encontrar sentidos e silêncios, os outros e elas próprias. Suas 



 17 

vozes parecem sinalizar para alguns indicadores do sentido de escola, apontando os 

diversos fios que tecem o cotidiano escolar como espaço de relações. Para efeito de 

análise, os discursos das crianças foram divididos por sítios de significação4: 

discurso do brincar, discurso da amizade, discurso da rejeição e discursos que 

silenciam. Nas considerações finais, será feita uma análise reflexiva de todo o 

trabalho.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Sítios de significação: lugares onde os discursos são produzidos. 
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2  ESCOLA: FORMAÇÕES DISCURSIVAS E IDEOLÓGICAS 

A linguagem é um dos elementos mais importantes na construção da 

experiência e das subjetividades. É lugar de conflito, de confronto, de incompletude 

e de não transparência. Ela cria imagens do mundo e é também um produto social e 

histórico. Nesse sentido, é por meio dela que se pode entender toda a cultura 

desenvolvida nas escolas ao longo dos tempos. Olhar para o discurso é tentar 

compreender como a linguagem e a ideologia se articulam.  

Pêcheux (1997) afirma que as palavras mudam de sentido segundo as 

posições sustentadas por aqueles que as empregam. Isso quer dizer que as 

palavras recebem seu sentido nas formações discursivas em que os indivíduos são 

interpelados em sujeitos do seu discurso. Essas formações discursivas são 

atravessadas pela conjuntura ideológica na qual estão inseridas.  

Foucault (2004) fala da linguagem no campo do discurso. Segundo ele, a 

linguagem não pode ser considerada como um entrecuzamento de coisas e de 

palavras, nem um conjunto de signos, ou seja, de elementos significantes que 

remetem a conteúdos ou a representações. Duas pessoas não podem dizer a 

mesma coisa ao mesmo tempo; sempre haverá duas falas distintas. O mesmo 

sujeito pode dizer uma mesma frase por várias vezes, mas esta não terá o mesmo 

sentido com o qual foi dita originalmente, o que significa que a enunciação tem uma 

singularidade datada e marcada.  

Todas as instituições são orientadas por representações, normas e regras. 

A escola, como instituição que ocupa um lugar historicamente definido e 

ideologicamente marcado, não foge à regra. Apresenta, em sua essência, uma série 

de sujeições ideológicas que acontecem nas relações entre os sujeitos, o mundo e 

suas condições reais de existência. A escola se configura como um espaço, 

controlado e vigiado em todos os seus aspectos. Ao longo da história, forma-se um 

conjunto de idéias e de representações da escola que compõe o que se pode 

chamar de formação ideológica e um conjunto de dizeres que recortam a vida real 

que pode ser denominada formação discursiva. 

Segundo Foucault (2004, p. 135),  



 19 

[...] a formação discursiva não é, pois, uma totalidade em desenvolvimento, 
tendo o seu dinamismo próprio ou sua inércia particular, carregando 
consigo, em um discurso não formulado, o que ela não mais diz, ainda não 
diz, ou o que a contradiz no momento: não é uma rica e difícil germinação, 
mas uma distribuição de lacunas, de vazios, de ausências, de limites, de 
recortes. 

O autor fala de formação discursiva como um acontecimento em que nem a 

língua, nem os sentidos podem se esgotar. As formações discursivas são amarradas 

às dinâmicas do saber e do poder, de acordo com a posição que os falantes 

ocupam. Isto quer dizer que, para Foucault, a formação discursiva não é apenas 

expressão de pensamento ou formulação de frases. 

Para Pêcheux (1997, p. 172), “[...] a formação discursiva é um espaço de 

reformulação-paráfrase onde se constitui a ilusão necessária de uma 

“intersubjetividade falante” pela qual cada um sabe de antemão o que o “outro” vai 

pensar e dizer [...]”, e com razão, já que o discurso  de cada um reproduz o discurso 

do outro’. Para esse pensador, as formações discursivas materializam as formações 

ideológicas presentes nas relações sociais. Dessa forma, o discurso não pode ser 

concebido fora do sujeito social e historicamente determinado, ou seja, falar é 

constituir sentidos que não são transparentes.  

As formações discursivas devem ser analisadas do ponto de vista do 

espaço discursivo, relacionadas aos determinados campos do saber. Quando se fala 

em discurso do psicólogo, discurso do pedagogo, discurso do administrador significa 

que esses discursos estão, de certa forma, apoiados num conjunto de formações 

discursivas que não se fecham em si mesmas. 

As formações ideológicas e discursivas em que a escola atual está inserida 

parecem estar paradoxalmente entre o que se entende por educação e o que é 

imposto pelos órgãos de poder. Esta consideração fundamenta-se nos escritos de 

Giroux (1997), segundo o qual a ideologia que orienta a atual racionalidade da 

escola é relativamente conservadora: ela está preocupada com questões de como 

fazer, não questionando as relações entre conhecimento e poder, ou entre cultura e 

política. A questão de como professores, estudantes e representantes da sociedade 

mais ampla produzem significados tende a ser obscurecida em favor da questão de 

como os indivíduos podem dominar o significado de outros indivíduos, 

despolitizando-se assim tanto a noção de cultura escolar como de pedagogia em 
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sala de aula. Essa cultura ignora os sonhos, as histórias e as visões que as pessoas 

trazem para as escolas. 

A ideologia que perpassa as ações da escola do século XXI parece estar 

preocupada com o individualismo e a competitividade auto-beneficente. A escola 

(Aparelho Ideológico do Estado) ensina o “como fazer”, mas sob formas que 

asseguram a submissão à ideologia dominante. De um modo geral, ela quer 

pessoas semelhantes, submetendo-as a um mesmo modelo de ensino e aos 

poderes disciplinares institucionalizadores. Vale, diante disso, ressaltar que Giroux 

(1997) se refere às escolas como terrenos políticos e ideológicos a partir dos quais a 

cultura dominante “fabrica” suas “certezas” hegemônicas. 

O termo ideologia é muito controverso e sua noção é ainda um tanto 

confusa. Para este trabalho, será abordada a concepção de ideologia na visão de 

Althusser (1996), que concebe que toda a dominação ideológica está centrada nos 

Aparelhos Ideológicos do Estado. O autor fala da relação imaginária pela qual os 

homens vivem a sua relação com as condições reais de existência. A ideologia 

interpela e transforma os indivíduos em sujeitos que inserem a si mesmos e também 

suas ações nas práticas reguladas pelos Aparelhos Ideológicos do Estado. 

A escola, na perspectiva apresentada, tem, como tradição, um modelo 

administrativo que parece desprezar, muitas vezes, as interferências de professores 

e alunos. As relações existentes entre a administração e o corpo docente são vividas 

por meio de mecanismos discursivos de poder. Nesse sentido, Giroux (1997) 

argumenta que as experiências vividas na escola devem ser permeadas por 

relações democráticas, o que significa, mas não garante, a politização, de 

professores e estudantes, a fim de que compreendam suas experiências de vida e 

lutem por uma sociedade mais humana e mais justa.  

Segundo Giroux (1997, p. 41), “[...] as atuais estruturas da maior parte das 

escolas isolam os professores e eliminam as possibilidades de uma tomada de 

decisão democrática e de relações sociais positivas”.  

Questionar a ideologia e a completa rede de cultura existente na escola é a 

difícil tarefa do educador que se posiciona criticamente e permite que os estudantes 

saiam da cultura do silêncio, imposta por crenças e valores incutidos sem reflexão, 

para uma cultura do dizer criterioso, crítico e ético. Existem escolas que adotam a 

cultura mencionada, valorizam o capital cultural dos estudantes e suas experiências 

vividas, reconhecendo o poder de cada um. De acordo com Giroux (1997, p. 37),  
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[...] o conceito de capital cultural também representa certas maneiras de se 
falar, agir, vestir e socializar que são institucionalizadas pelas escolas. As 
escolas não são simplesmente locais de instrução, mas também locais 
onde a cultura da sociedade dominante é aprendida e onde os estudantes 
experimentam a diferença entre aquelas distinções de status e classe que 
existem na sociedade mais ampla. 

As escolas que saem do modelo tradicional em que a instituição escolar foi 

construída são denominadas “alternativas”, um conceito não raras vezes empregado 

em sentido pejorativo e com certo estranhamento por aqueles que pensam a escola 

somente como instituição de ensino, e não a compreendem amplamente como 

espaço educacional, político, histórico e cultural.  

A ideologia que perpassa a maioria das escolas que aderem a um ensino 

massificado é a ideologia da alienação, que perpetua a reprodução do modelo, 

ignorando a evolução dos tempos. 

Para Giroux (1997), a escola é um espaço político que ainda reproduz e 

legitima as desigualdades sociais, de raça, gênero e classe. Este autor revela o 

ponto de vista da Pedagogia Crítica, que tem como pressupostos epistemológicos a 

Escola de Frankfurt5, que condena a cultura do positivismo. A Pedagogia Crítica 

surgiu da necessidade de se dar nome à contradição entre o que as escolas dizem e 

o que elas realmente fazem. Conforme Giroux (1997, p. 85),  

[...] além de Horkheimer, filósofos desde Platão a Gramsci acertadamente 
alegaram que o conhecimento deveria desempenhar um papel 
emancipador ao proporcionar aos estudantes uma unidade lógica e sentido 
de direção que lhes permita considerar todas as implicações do que lhes é 
ensinado dentro ou fora da escola.  

O conhecimento, dessa maneira, é visto como mediação entre o indivíduo e 

a realidade social mais ampla, ou seja, os estudantes se tornam singulares no ato de 

aprender uns com os outros. Pressupõe-se que as escolas não devam ser vistas 

apenas como agentes de controle ideológico que reproduzem e mantêm crenças, 

valores e normas dominantes. Os objetivos educacionais, nesse sentido, vão ao 

encontro da interação entre o que é aprendido na escola e a experiência de vida dos 

estudantes.  

                                                 
5 A finalidade da Escola de Frankfurt era fazer uma investigação social sobre a industrialização 
moderna. Este movimento iniciou em Frankfurt, na Alemanha, no ano de 1924, e recebeu o nome de 
Instituto de Pesquisa Social. 
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Definir a individualidade e a singularidade de uma prática discursiva parece 

ser o caminho que a escola, de uma maneira geral, precisa alcançar, ou seja, sair 

das amarras ideológicas dominantes para pensar com e sobre os sujeitos/indivíduos 

que fazem a escola, estudantes e professores. Ao ouvir as vozes desses 

protagonistas que fazem a história da escola, há um movimento em direção a uma 

escola possível, procurando entendê-la em sua complexidade e subjetividade, 

mediante os impasses e incertezas do pensamento deste século. De acordo com 

Foucault (2004, p. 82),  

[...] por sistema de formação é preciso, pois, compreender um feixe 
complexo de relações que funcionam como regra: ele prescreve o que 
deve ser correlacionado em uma prática discursiva, para que esta se refira 
a tal ou tal objeto, para que empregue tal ou tal enunciação, para que 
utilize tal ou tal conceito, para que organize tal ou tal estratégia. Definir em 
sua individualidade singular um sistema de formação é, assim, caracterizar 
um discurso ou um grupo de enunciados pela regularidade de uma prática.  

Não se trata de apenas pensar nas questões da pedagogia e sim como 

esses protagonistas constroem suas posições políticas e ideológicas a partir das 

suas práticas discursivas.  

As vozes que constituem o discurso das crianças trazem marcas em relação 

ao contexto sócio-histórico em que a escola está inserida, bem como a memória 

discursiva, isto é, o já-dito. Quando a criança fala sobre momentos delicados e não 

felizes, como por exemplo as provas, percebe-se um movimento discursivo em que 

aparece, no intervalo da fala da criança, o discurso do professor. Serve de 

demonstrativo disso, o seguinte texto da aluna Alice em resposta ao segundo 

comando da pesquisa realizada (sobre um momento não muito feliz na escola):  

“As provas porque você fica nervosa e não consegue lembrar, e depois 

vê a nota então ou é legal ou é um desastre. Eu acho que essas coisas de notas 

não mostra nada do que o aluno aprendeu, ele pode simplesmente colar ou fazer 

várias outras coisas. Não mostra simplesmente nada a nota e sabe de uma coisa 

odeio prova”. (Aluna Alice – grifos desta pesquisadora) 

Pode-se notar, também, quando a criança diz “ odeio prova” , uma  vontade 

de romper com o discurso estabelecido na escola.  

Segundo Orlandi (2003), ainda que o sentido pareça estar filiado a uma rede 

de constituição do discurso, o sujeito, por sua natureza, acaba por repetir os dizeres 
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já estabelecidos, ou seja, de forma empírica (mnemônica), de maneira formal 

(técnica), dizendo de uma outra forma, ou uma repetição que historiciza o dizer do 

sujeito. 

Para Giroux (1997), a linguagem que atravessa os espaços escolares é 

despolitizada e fundamentalmente formada por procedimentos e técnicas. Exalta-se 

a linguagem do mercantilismo, transformando as pessoas em consumidores.   

Cabe ressaltar que a pretensão deste trabalho não é tratar essas formações 

discursivas como documentos, mas sim entender a opacidade dos discursos como 

práticas que se submetem às regras. 
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3 ACONTECIMENTOS NA ESCOLA: SENTIDOS E SILÊNCIOS 

  “As palavras falam com outras palavras.  
Toda palavra é sempre parte de um discurso.  

E todo discurso se delineia na relação com outros dizeres presentes  
e dizeres que se alojam na memória”.  

(ORLANDI, 2003, p. 43). 

O discurso é um processo em movimento. O olhar para ele é tentar 

compreender como a linguagem e a ideologia se articulam. A escola traz, em sua 

essência, o discurso pedagógico, muitas vezes centrado na homogeneização e na 

normatização. 

Segundo Orlandi (2003), a escola é a sede do discurso pedagógico, e 

também a sede da reprodução cultural, ou seja, alunos agrupados, professores 

individualizados, corredores de salas de aula, horários e saberes organizados como 

se todos fossem iguais. Neste contexto, os discursos são atravessados pela história 

e pelas condições de produção dos sujeitos, professores e alunos. O discurso não é 

uma entidade homogênea e este produz sentidos de acordo com a posição que os 

sujeitos ocupam em relação às formações ideológicas às quais pertencem.  

A interpretação dos discursos nunca é definitiva, não é única e há sempre o 

equívoco, outras possibilidades, outros sentidos a descobrir. 

No discurso da aluna Samanta, sobre um momento não feliz na escola, é 

possível encontrar efeitos de sentidos do pensamento de Orlandi (2003): 

“Foi ontem quando tive prova de Inglês no computador e só dava para a 

metade da sala ir de uma vez só, e quando uma pessoa voltasse outra iria na 

seqüência, eu seria a última a ir, então pensei no xerox que eu precisava tirar para 

português. Como a professora não estava na sala saí para tirar o xerox, quando 

estava chegando na sala iria recortar o xerox e estudar inglês. De repente a 

professora chegou na sala dizendo que iria descontar 5 pontos da pessoa que 

estava fora da sala e de quem estivesse dentro 3. Eu já não estava muito boa em 

inglês, então já estava nervosa, a minha avó está na semi UTI, e a professora 
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falando isso, fiquei ainda mais nervosa. Acabei errando 4  perguntas das 18. Eu 

reconheço que errei”. (Aluna Samanta – grifos desta pesquisadora) 

De um modo geral, a escola ainda pretende formar pessoas semelhantes, 

submetendo-as a um mesmo modelo de ensino, para que se subordinem aos 

poderes disciplinares institucionalizados. A escola, nesse sentido, examina, vigia e 

pune ininterruptamente para ajustar pessoas, controlando todos os instantes da 

instituição, comparando, diferenciando, hierarquizando, homogeneizando e 

excluindo. 

Percebe-se, na fala de Samanta, que existe um assujeitamento, ou seja, o 

sujeito é, ao mesmo tempo, livre e submisso. De acordo com a concepção de 

Pêcheux (1997), o indivíduo é interpelado pela ideologia (esquecimento número um 

ou esquecimento ideológico) e tem a impressão de que é senhor da sua vontade. 

Assim, não há transparência na linguagem, nos sentidos e nem no sujeito, porque é 

atravessado pela história e pela ideologia. Nem os discursos, nem os sujeitos estão 

prontos e acabados, pois há um movimento contínuo do simbólico e da história. 

O texto apresentado a seguir, versando sobre um momento feliz na escola, 

sinaliza para um entendimento acerca de um dos controles de poder da escola, que 

é a avaliação: “[...] quando pedi à professora de Matemática para fazer um bilhete 

para a minha mãe que eu estava bem, pois tinha feito tudo certo e bonito”  (Aluna 

Bruna – grifos desta pesquisadora). 

Um dos sentidos observados no discurso acima é que a avaliação, às 

vezes, por um equívoco, pode ser interpretada como medida e classificação e não 

como um processo de aprendizagem. Há um intervalo na fala de Bruna que leva a 

pensar o quanto a questão da auto-estima envolve os processos escolares de 

aprendizagem. As palavras “ certo e bonito”  sinalizam um discurso pedagógico de 

modelos de aprendizagem que preconizam uma só resposta. Trata-se de um 

discurso cristalizado, que se apresenta por meio das palavras “ certo e bonito” , 

palavras freqüentemente ditas na escola, porque, por muito tempo, a escola foi um 

lugar de acertos e não de erros. Hoje, teorias educacionais sinalizam outros 

propósitos que contemplam hipóteses de acertos e vêem o erro como possibilidade 

de aprendizagem.  

Nesse sentido, Pêcheux (1997, p. 162) salienta que:  
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[...] o funcionamento da ideologia em geral como interpelação dos 
indivíduos em sujeitos (e, especificamente, em sujeitos de seu discurso) se 
realiza através do complexo das formações ideológicas (e, 
especificamente, através do interdiscurso intricado nesse complexo) e 
fornece “a cada sujeito” sua “realidade”, enquanto sistema de evidências e 
de significações percebidas – aceitas –  experimentadas. 

Na sentença, “ eu estava bem” , pode-se perceber uma certa vontade que a 

criança tem de ser reconhecida e legitimada, em seu saber, pela professora e pela 

mãe. O pedido para que a professora fizesse o bilhete confirma isso. A escola, 

segundo Orlandi (2003), atua através da convenção, porque, por meio do modelo, 

da obrigatoriedade, ela tem prestígio e se legitima. O poder da oralidade parece não 

valer no discurso da criança. O dizer da professora também precisa ser legitimado 

pela escrita, o que parece sinalizar de que só vale e tem credibilidade o que está 

escrito. 

Porém, a legitimidade e a obrigatoriedade da escola não garantem a 

aprendizagem, pois esta só acontece pelo desejo de saber, de conhecer. É o que 

afirma Charlot (2005) quando diz que só se aprende quando se tem desejo  

(consciente e inconsciente). Isto quer dizer que só se pode ensinar a quem aceita 

aprender. Nota-se a confirmação da fala desse autor no discurso da aluna Paula 

sobre um momento muito feliz na escola: 

“Quando aprendi a ler e a escrever, a ler porque quando você viajar e não 

tem nada para fazer dá para ler as placas ou ler um bom livro, e na hora do recreio 

dá para ir à biblioteca. A escrever porque você pode escrever histórias. Quando eu 

aprendi a ler e escrever foi uma alegria parecia que tudo era diferente era mais 

legal e divertido, era mais feliz. Parecia que cada dia ficava mais esperta por ter 

aprendido tudo isso que sempre usarei”. (Aluna Paula – grifos desta pesquisadora) 

A questão da aprendizagem aparece na fala desta criança, sendo possível 

perceber certa satisfação em aprender a ler e escrever como desejo de descobrir o 

mundo. Essa criança sinaliza uma importante habilidade das práticas sociais que 

envolvem a leitura e a escrita. Apresenta certa autonomia, ou seja, posso escolher o 

que escrever fora da escola. Paula, de certa forma, afirma: o contexto sou eu que 

crio quando leio. Ela também fala de uma experiência pela qual passou na qual 

parece evidenciar-se certo silêncio em relação ao momento presente: “ Quando 

aprendi a ler e escrever foi uma alegria parecia que tudo era diferente, era mais 
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legal e divertido, era mais feliz” . É possível sugerir que o emprego do tempo 

pretérito nesta sentença aponte para um silenciamento sobre o momento presente. 

Este discurso pode ter vários efeitos de sentidos, sendo que um deles pode ser a 

sistematização da leitura, às vezes, sem sentido para as crianças nas séries 

posteriores aos primeiros anos de escolarização. No entanto, quando a criança diz 

que “ cada dia ficava mais esperta por ter aprendido tudo isso que sempre 

usarei”  apresenta indícios de uma escola em que os conteúdos são trabalhados de 

forma interligada e com significados.  

Conforme Orlandi (2003, p. 264),   

[...] a fala pode ser silenciadora quanto ao que se diz. Em certas condições, 
se fala para não dizer certas coisas, para não se permitir que se digam 
coisas que causam transformações limites, ou melhor, como diria Caetano, 
para não se dizer (ou deixar dizer) as outras palavras. Nesse sentido, a fala 
é silenciadora enquanto domínio do mesmo. 

É possível observar que, embora em muitos momentos a escola oportunize 

a construção de significados, dificilmente consegue fugir aos padrões já 

cristalizados, como a sistematização dos rituais da entrega das notas. É isto que os 

alunos Pedro e Tiago retratam em seus textos: “[...] no final do ano de 2003, eu e 

minha prima fomos buscar o meu boletim, quando eu vi e não tinha ficado em 

recuperação e eu podia ficar brincando com meus amigos e primos” (Aluno Pedro 

– grifos desta pesquisadora; e “[...] quando eu ficava tirando a máxima, fiquei muito 

feliz, isso aconteceu porque eu estudava e não brincava”  (Aluno Tiago – grifos 

desta pesquisadora). 

As falas de Pedro e Tiago sinalizam o conflito que existe entre o brincar e o 

estudar. Esta fala sugere certa concepção de que na escola não se aprende 

brincando. No entanto, vários estudos têm apontado que, por meio da ação 

imaginária da brincadeira, a criança se desenvolve nos aspectos cognitivos, sociais, 

éticos e afetivos. O aprender, nesse sentido, acontece por meio da investigação, da 

descoberta e da experiência. 

A questão de estudar e não brincar leva a refletir sobre algumas idéias de 

Giroux (1997, p. 98), quando este autor afirma:  

[...] invocar a importância da pedagogia é suscitar questões não apenas 
sobre a maneira como os alunos aprendem, mas também como os 
educadores (no sentido mais amplo do termo) constroem as posições 
ideológicas e políticas a partir das quais eles falam. Está em questão aqui 
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um discurso que ao mesmo tempo situa os seres humanos dentro de uma 
história e torna visíveis os limites de suas ideologias e valores.  

Trata-se de crenças e valores que foram incutidos pelos modelos 

educacionais ao longo da história em legitimação ao discurso de que não se 

aprende brincando. Tal discurso veicula a idéia de que, para aprender, é necessário 

controle e vigilância permanentes. 

Quanto a isso, vale ressaltar a seguinte afirmação de Foucault (1987,          

p. 143),  

[...] o poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de apropriar-se 
e de retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem dúvida adestrar 
para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. E é por meio dessa crença 
que muitas vezes o espaço escolar é entendido, ou seja, como um lugar 
em que todos devem fazer coisas iguais no mesmo tempo e no mesmo 
espaço, com uma vigilância hierárquica e sanção normalizadora.  

Esse discurso que transita entre o brincar e o estudar sinaliza para a 

questão do arquivo6 que fica entre o esquecimento e a tradição, fazendo com que 

apareçam os enunciados como acontecimentos reais. A afirmação da criança de que 

“ ficava tirando a máxima”  pode revelar um entendimento de avaliação 

classificatória e não de um processo de aprendizagem. A referência que se faz de 

arquivo tem sua origem nas idéias de Foucault (2004). Para ele, arquivo representa 

um conjunto de discursos veiculados em uma determinada época, construídos 

historicamente, e que passam a existir por meio da história. Neste contexto, as 

idéias de que não se aprende brincando e de que brincadeira é coisa de criança são 

construções históricas. Isto não quer dizer que arquivo seja entendido como uma 

soma de histórias guardadas ao longo do tempo, mas sim como os discursos se 

diferenciam por meio de uma prática que permite aos enunciados subsistirem e 

modificarem-se regularmente. Foucault (2004, p. 148)  refere-se à análise do arquivo 

como uma região privilegiada: ao mesmo tempo próxima de nós, mas diferente de 

nossa atualidade, trata-se da orla do tempo que cerca o nosso presente, que o 

domina e que o indica em sua alteridade; é aquilo que, fora de nós, nos delimita.  

                                                 
6 Arquivo representa o conjunto dos discursos efetivamente pronunciados numa dada época e que 
continuam a existir através da história (REVEL, 2005, p. 18). 
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O sujeito-falante é constituído pela formação discursiva que o interpela, 

assujeitando-o. Essa idéia remonta aos estudos de Pêcheux (1997). Ele denomina 

de esquecimento número um o esquecimento ideológico, ou seja, quando o ser 

humano nasce, os discursos já existem, a linguagem e a história o afetam. Os 

sujeitos e os sentidos se constituem a partir de um esquecimento involuntário e vão 

dando sentido às palavras num movimento constante de construção e reconstrução.  

O esquecimento número dois é chamado assim porque é pelo qual todo sujeito-

falante “seleciona”, no interior da formação discursiva que o domina, os enunciados, 

uma seqüência e não outra, apoiando a sua liberdade de sujeito-falante. Nesse 

caso, o sujeito estabelece fronteiras entre o dito e o não-dito. No esquecimento 

número dois o sujeito se mobiliza. Esse pensamento pode ser percebido na fala da 

aluna Beatriz ao relatar seu momento feliz na escola. Nota-se, em seu relato, o efeito 

do interdiscurso como um já-dito, ou seja, um dizer que parece trazer, na sua 

inscrição, as normas e regras estabelecidas pela escola. 

“Quando eu tirei o meu primeiro excelente na prova de matemática. Foi 

uma prova de expressão numérica, tinha um caracol e dentro desse caracol tinha 

alguns resultados, e tinha que fazer a conta e colocar o resultado certo. E quando 

recebi a prova vi um excelente, fiquei muito feliz. Quando cheguei no carro e mostrei 

à minha mãe, ela ficou feliz e quase chorou de alegria”. (Aluna Beatriz – grifos desta 

pesquisadora) 

A fala da Beatriz traduz um entendimento de um discurso pedagógico 

hermético, o sistema, a linearidade. Há, nesse discurso, o sentido de inculcação, 

caracterizado por Orlandi (2003, p. 17) como aquele que “[...] é mais do que ensinar, 

explicar, influenciar ou mesmo persuadir”. Esse discurso aponta para um tipo de 

metodologia que pressupõe um único caminho a aprender, e, também, um caminho  

de uma única resposta.  

Há, também, uma lacuna e certo silenciamento no discurso da criança em 

relação ao pensamento e ao processo do raciocínio lógico matemático, que pode ter 

vários sentidos, sendo possível supor, nas entrelinhas desse discurso, uma escola 

que privilegia o “produto”, quando a criança afirma: “ quando recebi a prova e vi um 

excelente” .  

Segundo Orlandi (2003, p. 264),  
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[...] quando afirmo que a fala é silenciadora em vários níveis, refiro-me ao 
fato de que este não-dizer pode ter a natureza do implícito tratado, por 
exemplo pela psicanálise (operando com o conceito de inconsciente), pela 
retórica (nas teorias da argumentação) ou pela análise de discurso 
(refletindo a noção de ideologia).  

Para essa autora, o silêncio não é o vazio, o sem sentido; ao contrário, ele é 

indício de uma totalidade significativa. Por meio do silêncio, é possível  compreender 

o discurso do sujeito, porque este também aponta para as condições de produção 

em que o discurso se instaura. 

O relato do aluno Cristiano, a seguir, aponta para as questões normativas 

da escola, sinalizando um discurso muito atual de que se vai à escola para melhorar 

e ser alguém na vida: 

“Para mim uma coisa muito feliz foi quando eu descobri que estava 

melhorando nas matérias, principalmente em Português e Matemática. E minha 

mãe se surpreendeu com que eu estava melhorando. Eu ficava feliz quando eu 

passava de ano. Principalmente quando meus professores se surpreendiam e 

ficavam felizes mesmo. Eu fiquei feliz quando soube que tinha saído da recuperação 

e fiquei feliz em saber que tinha melhorado e que não tinha perigo de rodar de 

ano”. (Aluno Cristiano – grifos desta pesquisadora) 

Percebe-se um processo pedagógico que separa os que sabem dos que 

não sabem, e apresenta indícios de uma escola que privilegia as disciplinas de 

Português e Matemática, minimizando a importância das outras áreas do 

conhecimento. É possível perceber uma lacuna no discurso dessa criança. O 

importante para ela é passar de ano. Sua fala, em certo momento, parece marcada 

pelo medo e pela subordinação. Foucault (1987, p. 153) argumenta que “[...] a 

penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e controla todos os instantes 

das instituições disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, homogeneíza, exclui. 

Em uma palavra, ela normaliza”. 

Pode-se observar, no discurso de Cristiano, certo alinhamento com o 

movimento social em que se vive, ou seja, um mundo da globalização e do produto, 

que gera o individualismo e a competição. 

A formulação a seguir remete a um discurso que legitima o poder que 

circula na escola, isto é, o de que cada turma precisa ter um representante: “[...] 

quando eu fui representante de turma” (Aluno Lúcio – grifos desta pesquisadora). 
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Ser “ representante”  indica legitimação de poder, uma vez que a este aluno 

são delegadas funções de vigilância e controle. A escolha de representantes de 

turma nem sempre é trabalhada na escola como uma oportunidade de autonomia, 

de convivência grupal e de vivência democrática. No entanto, ainda está muito 

enraizado, nos processos históricos, o valor do representante como alguém que tem 

um poder legitimado, ficando implícita, nas relações sociais, a subordinação 

daqueles que não são representantes.  

Apesar de uma inscrição histórica de poder e subordinação que a instituição 

escola carrega, existem algumas situações em que a escola oportuniza o despertar 

da curiosidade da criança, permitindo que o aprendizado aconteça por meio do 

fazer, da investigação, da experimentação e da criatividade. A criança, quando 

ingressa na escola, não percebe o que vai acontecer com ela durante os anos de 

escolaridade. Pressupõe, por meio da história que lhe é contada, que a escola é um 

lugar em que irá aprender muitas coisas. O relato da aluna Sofia, quando versa 

sobre um momento muito feliz na escola, parece ser revelador nesse sentido: 

“Quando aconteceu uma pesquisa que teve sobre o Carlos Drumonnd de 

Andrade eu gostei muito porque foi um trabalho que eu fiz com as minhas 

informações, e parecia que estava trabalhando num  jornal e eu gostei muito disso” 

(Aluna Sofia – grifos desta pesquisadora).  

Pode-se notar, no relato de Sofia, o despertar de uma motivação intrínseca 

ao realizar uma pesquisa, que se deu inclusive por se tratar de um trabalho que foi 

realizado partindo de informações obtidas por ela anteriormente. Nesse caso, pode-

se observar que sentido e sujeito se entrelaçam e parecem não ficar à mercê de 

uma disciplina que traz, na sua essência, o poder do controle do tempo e do espaço 

de aprendizagem. 

Na formulação discursiva da criança, há demonstração de satisfação em 

relação à autonomia, incitação à curiosidade e poder de escolha das informações 

que a pesquisa proporcionou. Parece haver, na fala de Sofia, uma quebra do 

paradigma da educação bancária. A expressão “ quando aconteceu uma 

pesquisa”  parece apontar para um fato isolado que não faz parte da aprendizagem 

trabalhada na escola. Nota-se também no “não-dito” como a escola ainda é 

perpetuada por modelos de coisas prontas. Sofia fala da alegria de aprender com as 

próprias informações. 
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Os textos que serão na seqüência analisados tratam dos momentos 

delicados e não felizes na escola. Observe-se o relato da aluna Alice em resposta ao 

segundo comando proposto na pesquisa: 

“As provas porque você fica nervosa e não consegue lembrar, e depois 

vê a nota então ou é legal ou é um desastre. Eu acho que essas coisas de notas 

não mostra nada do que o aluno aprendeu, ele pode simplesmente colar ou fazer 

várias outras coisas. Não mostra simplesmente nada a nota e sabe de uma coisa 

odeio prova”. (Aluna Alice – grifos desta pesquisadora) 

Alice aponta, em seu discurso, a prática da avaliação como sistema 

classificatório e não como um processo de aprendizagem. Porém, apesar da 

ideologia dominante da prática de provas nas escolas, ela tem certo entendimento 

de que a prova, como instrumento de avaliação, pode cometer alguns equívocos. 

Segundo Zabala (1998, p. 209), ”[...] a filosofia da prova é a do engano, a do 

caçador e da caça e, portanto, não promove a cumplicidade necessária entre 

professor e aluno”. 

Pode-se perceber, no discurso de Alice, a homogeneização que a escola 

ainda insiste em fazer com os alunos. A burocracia desenvolvida pela escola 

favorece, de certa forma, os equívocos das práticas avaliativas.  

O processo de aprendizagem e a curiosidade infantil são silenciados nesses 

discursos. As palavras de Alice vêm carregadas de um silêncio que parece apontar 

para um entendimento que a própria escola desenvolveu nos alunos, ou seja, que o 

mais importante é passar de ano e obedecer às regras da escola.  

Segundo Norbert Elias (1994), as crianças são condicionadas e modeladas 

a aceitar um determinado padrão social que é tido como socialmente desejável. Os 

sentimentos também são modelados de acordo com a estrutura social. No entanto, 

seu discurso leva a pensar em ritos e práticas que são desenvolvidos na escola e 

que, de certa forma, colocam a criança em uma lenta modelagem de habitus. A 

personalidade em crescimento, de acordo com Elias (1994), é modelada em casos 

particulares por essa incessante interação social entre os sentimentos, hábitos e 

reações de pais e filhos, em grande parte imprevisível e incalculável. 

Diante dessa perspectiva, percebe-se que movimento histórico nas escolas 

é muito complexo e, de acordo com a realidade social em que a escola está inserida, 

ocorrem diferentes flutuações de avanços e recuos. 
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Essas flutuações de avanços, recuos e relações de poder em que a escola 

está inserida remetem ao pensamento de Foucault (1987, p. 135), para quem: “[...] 

esse é o tempo disciplinar que impõe pouco a pouco à prática pedagógica – 

especializando o tempo de formação e destacando-o do tempo do adulto”. 

Isto quer dizer que a leve modelagem do habitus vai condicionando as 

crianças para que apresentem um comportamento desejável e previsível, a partir das 

exigências sociais. Nesse sentido, os relatos dos alunos Leonardo e Vitória, a seguir, 

levam a pensar sobre a questão do condicionamento, presente na organização da 

escola. Observe-se o relato de Vitória: “Eu não gosto quando há uma prova, pois a 

sala fica muito quieta e o clima é muito tenso, sem alegria”  (Aluna Vitória – 

grifos desta pesquisadora). 

O discurso de Vitória fala dos rituais cristalizados sobre o instrumento de 

avaliação “prova”. A fala da criança aponta indícios de que não há reflexão sobre a 

forma de saber, sobre o que a criança aprendeu ou não. Vitória relaciona o momento 

da prova como um momento de tristeza e não a um momento de organizar o 

pensamento sobre o que aprendeu e sobre o que ainda não sabe. As pistas contidas 

no discurso da criança apontam para posições cristalizadas e equivocadas que a 

escola mantém a respeito do que significa aprender. Apesar desses equívocos e 

contradições, a escola propicia a formação e a construção dos sujeitos.  As palavras 

de Arroyo (2000, p. 112) traduzem a importância da escola em nossas vidas: 

[...] a escola é importante, influencia, e muito, nossas vidas. Hábitos de 
pensamento, formas de raciocínio, gestos, sensibilidades, formas de fazer, 
de compartilhar, de intervir. Levamos mentalidades, valores e auto-
imagens. Levamos pensamentos materializados em formas de pensar. Não 
apenas conhecimentos abstratos, mas conhecimentos materializados em 
formas de conhecer. Levamos sentimentos do mundo, da sociedade e do 
ser humano materializados em formas de sentir. 

Observe-se agora a fala de Leonardo sobre um momento não feliz na 

escola: “Um momento foi quando eu levei um bilhete porque tinha me esquecido do 

trabalho de matemática, porque eu fiz os deveres de outras matérias e esqueci 

desse” (Aluno Leonardo – grifos desta pesquisadora). 

O discurso de Leonardo apresenta indícios de que o diálogo, às vezes, não 

faz parte do processo de ensino e aprendizagem. É possível pensar que a 

interlocução entre criança e professor parece estar atravessada por um sentimento 

de subordinação e não de implicação mútua em relação aos deveres escolares.  A 
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fala da criança sinaliza para a cristalização de um sistema disciplinar de ensino, o 

que pressupõe a fragmentação do conhecimento. 

O aluno Peterson, ao relatar um momento não feliz na escola, por sua vez, 

sinaliza o quanto a escola ainda condiciona e como trata das questões humanas no 

espaço escolar: “Foi quando por três semanas na aula de Educação Física teve 

aula de Matemática, eu não gostei!” (Aluno Peterson – grifos desta pesquisadora). 

No discurso desta criança, pode-se notar o entendimento cristalizado de que 

algumas disciplinas são mais importantes que as outras. Trata-se de um discurso 

polêmico e ideológico que parece indicar o controle e a vigilância permanentes na 

escola. É possível pensar, nessa perspectiva, que a decisão tomada pela escola em 

ter aula de Matemática, no lugar da aula de Educação Física, revela a questão do 

controle disciplinar, quebrando o ritmo administrativo ao qual o aluno estava 

acostumado.  Há, nesse discurso, também um sentido do quanto o imprevisto e o 

inusitado aparecem na escola, restando a ela um único movimento que é o de conter 

os alunos ocupados em uma sala de aula. Este é o controle externo a que se refere 

Norbert Elias (1994) quando afirma que a civilização dos costumes não aconteceu 

de forma natural e que, na verdade, sempre houve um condicionamento e um 

adestramento do homem. 

A literatura que traduz conceitos sobre a escola afirma que sua a função 

social é promover a constituição do indivíduo favorecendo a apropriação do saber de 

forma sistematizada, e que a qualidade do trabalho pedagógico está associada ao 

trabalho do professor que estimula o aluno a pensar e a apropriar-se do 

conhecimento historicamente construído. Esses são os conceitos que têm norteado 

o pensamento da maioria dos educadores. Porém, as ações pedagógicas que 

transcorrem na escola parecem, em alguns momentos, ignorar os sentimentos e o 

que os alunos têm a dizer. O relato de Luana, a seguir, parece indicar os conflitos 

que acontecem no cotidiano escolar. A versar sobre um momento não feliz na 

escola, a criança afirma: “Quando a professora briga com todos os alunos pela 

culpa de um aluno. Quando não tem Educação Física. Quando tiramos notas 

baixas. Quando a professora não deixa mastigar chicletes. Quando alguém briga”  

(Aluna Luana – grifos desta pesquisadora). 

A fala de Luana não aponta para um acontecimento, mas apresenta 

sanções normalizadoras, práticas possivelmente recorrentes na escola. Segundo 

Foucault (1987, p. 152), 
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[...] a arte de punir, no regime do poder disciplinar, não visa nem a 
expiação, nem mesmo exatamente a repressão. Põe-se em funcionamento 
cinco operações bem distintas: relacionar os atos, os desempenhos, os 
comportamentos singulares a um conjunto, que é ao mesmo tempo campo 
de comparação, espaço de diferenciação e princípio de uma regra a seguir. 

O discurso de Luana aponta para uma tradição disciplinar somente de 

contenção das ações dos alunos, sem um trabalho educativo de prevenção e 

conscientização. Percebe-se o panoptismo como uma espécie de laboratório de 

poder, rompendo com a autonomia do sujeito quando ele se organiza para fazer o 

que precisa ser feito. Constata-se também, nesse discurso, como os conceitos de 

subordinação e sanções normalizadoras são cristalizados pela escola. Aprender na 

escola, nesse sentido, parece estar ligado a ouvir e a repetir sem reflexão.  

De acordo com Charlot (2005, p. 83), “[...] a novidade é que um número 

crescente de alunos, particularmente dos meios populares, vão à escola somente 

para ter um bom emprego no futuro, estando a idéia de escola desvinculada da idéia 

de aquisição do saber”. 

A imagem de escola descrita nos discursos a seguir sinaliza certo 

apagamento do saber. Percebe-se certa ênfase em relação às notas e às provas. O 

resultado final, passar de ano, é o que importa, até porque, se isso não acontece, as 

crianças sofrem sanções punitivas. Observem-se, na seqüência, os relatos dos 

alunos Felipe, Adilson e Manoela: “Quando tive um declive no segundo semestre e 

que não tinha feito as tarefas e esquecido os materiais e as provas deixava 

incompletas”  (Aluno Felipe – grifos desta pesquisadora); “ Foi quando a professora 

falou que eu tinha que ficar em recuperação porque se eu reprovar de ano eu vou 

apanhar e eu tive que estudar e fazer prova de Port, Hist, Mat, a de Português e a 

de História, estava difícil e a de Matemática também estava difícil mas eu 

consegui fazer”  (Aluno Adilson – grifos desta pesquisadora); e “ Quando caí e tirei 

o meu primeiro 0,5 em matemática” (Aluna Manoela – grifos desta pesquisadora). 

As marcas da escola aparecem nos discursos dessas crianças. A avaliação 

da aprendizagem parece ser entendida e vivida como uma sanção domesticada, ou 

seja, um enquadramento dos sujeitos como se todos fossem iguais e tivessem 

interesses iguais. As atividades escolares não são pontuadas como fatores de 

aprendizagem, mas como condições para o sujeito não sofrer punições morais. 

O medo está muito presente nestes discursos, principalmente na fala do 

sujeito que aponta a reprovação como condição para apanhar ou não. Segundo 
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Foucault (1987, p. 143), “[...] a disciplina ‘fabrica’ indivíduos, ela é a técnica 

específica de um poder que torna os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e 

como instrumentos de seu exercício”. 

A apropriação do saber pelo aluno se dá pela mobilidade intelectual e, para 

que isso ocorra, é preciso que situações de aprendizagem façam sentido para ele. 

Charlot (2005) demonstra, em sua pesquisa, através do relato de um 

menino, filho de imigrantes, com faixa etária dentre os 9 ou 10 anos, a concepção da 

escola como “um mal necessário”. Observe-se o texto do referido menino: “Talvez eu 

passe para a 5ª série, depois para a 6ª, 7ª e depois para a 8ª, depois diploma, 

vestibular, universidade e um emprego; tudo isso e eu vou dizer; eu não gosto da 

escola, mas tudo graças à escola” (CHARLOT, 2005, p. 62 – grifos da autora). As 

crianças até parecem gostar da escola, mas não da sala de aula.  

Pêcheux (1997) vislumbra a possibilidade do discurso pedagógico poder ser 

construído entre a reprodução do instituído e a vontade de rompê-lo, o que 

pressupõe um espaço de conflito e contradição. As crianças parecem revelar essa 

vontade de romper com o modelo de escola que se apresenta nas lacunas dos seus 

discursos. Há, de certa forma, nesses discursos uma denúncia de como a escola 

tenta modelar os sujeitos.  

As palavras “ caí e tirei”, contidas no discurso de Manoela,  parecem 

carregar o sentido de fracasso escolar, atribuído somente à criança. No entanto, 

Charlot (2005) afirma que o fracasso, em algumas escolas, é programado para 

existir. Esse pensamento aponta para a burocracia escolar que, muitas vezes 

entrava os processos realmente avaliativos. As crianças, diante de provas marcadas 

com datas e horários, só estudam para cumprir o calendário. Com efeito, o campo 

para o fracasso, nessa forma de avaliação, é mais propício, porque não se estuda 

para aprender e, sim, para “tirar boas notas”. As dificuldades ficam camufladas e as 

lacunas na aprendizagem das crianças vão ficando cada vez mais profundas.  

É possível perceber o quanto as falas das crianças podem ser reveladoras 

no sentido da relação que elas têm com o mundo, com os outros e consigo mesmas. 

Nessa perspectiva, os discursos das crianças permitem pensar na normatização do 

discurso pedagógico que circula na escola, instituição regida por modelos e 

regulamentos. Orlandi (2003, p. 34), no seguinte trecho, nos leva a refletir sobre 

suas palavras: “[...] há, em relação à escola uma seleção que decide, de antemão 

quem faz parte dela e quem não faz, quem está em condições de se apropriar desse 
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discurso e quem não está. Há, entretanto, um outro processo, interno, que não é o 

da simples seleção, mas o esmagamento do outro”.  

Essa normatização da escola segue uma rotina em sala de aula muitas 

vezes próxima ao modelo de vida das fábricas, restringindo o processo democrático 

de ensino e aprendizagem. Porém, é possível notar que, apesar de horários rígidos 

e de disciplinas fragmentadas, as crianças conseguem ver outros pontos importantes 

da escola que, muitas vezes, os próprios educadores não conseguem perceber. A 

escola é pensada pelos adultos e para os adultos. As crianças, em algumas 

situações, não têm vez nem voz nas instituições escolares. Os textos das crianças, 

no capítulo a seguir, apresentam algumas pistas que refletem para além do discurso 

normativo e pedagógico da escola.  
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4 ESCOLA: ESPAÇO DE RELAÇÕES 

Pensar a educação é pensar em múltiplas possibilidades de aprendizagem, 

trazendo à tona a singularidade dos sujeitos, revelando formações discursivas 

socialmente construídas. 

[...] a educação é um triplo processo de humanização (tornar-se um ser 
humano), de socialização (tornar-se membro de tal sociedade e de tal 
cultura) e de singularização (tornar-se sujeito original, que existe em um 
único exemplar – independentemente da sua consciência como tal. As três 
dimensões do processo são indissociáveis: não há ser humano que não 
seja social e singular, não há sujeito singular que não seja humano e 
socializado. (CHARLOT, 2005, p. 78). 

Os registros, a seguir, retratam a importância da escola no sentido da 

socialização e da singularização dos indivíduos. Pode-se perceber que as 

influências da escola sobre os sujeitos não são somente de ordem cognitiva. Os 

aspectos afetivos, emocionais e sociais estão muito presentes nos discursos das 

crianças. 

Segundo Perrenoud (apud REGO, 2003, p. 391):  

[...] qualquer adulto se recorda que o que contava durante a sua própria 
escolaridade não era certamente a gramática e a geometria, mas a 
afirmação de uma liderança no grupo ou a competição desportiva, a 
aceitação pelos outros, as relações com o outro sexo, os momentos de 
jogo e de discussão em grupo, os momentos de angústia em face da 
avaliação e das exigências do professor, as zaragatas e as punições 
eventuais, a comunicação com alguns adultos. Se é necessário repetir 
estas evidências, é sem dúvida porque, no debate pedagógico, a centração 
no programa, a avaliação, os métodos ou os meios de ensino ofuscam a 
realidade da vida quotidiana da escola, que é feita de tudo o que 
fundamentalmente interessa aos seres humanos: ser amado, aprovado, 
encontrar o seu lugar, exercer uma influência, arquitetar e realizar projetos, 
falar de si. Não digo que o trabalho escolar e a aprendizagem estejam 
ausentes das preocupações quotidianas. Para isso, a instituição escolar 
aciona suficientes mecanismos de controle: aqueles que não vivem o seu 
trabalho como uma atividade gratificante resignam-se para evitarem 
sanções. Mesmo se o exame superficial do horário das crianças e dos 
adolescentes da escola sugere que o essencial não é dedicado ao trabalho 
escolar, e que uma parte importante desse tempo tem a ver com seus 
investimentos afetivos, seja porque estes investimentos se sobrepõem à 
relação pedagógica e ao trabalho escolar coletivo, ou seja, ainda porque 
têm um lugar à parte ,em todos os lugares e momentos em que a escola 
não controla completamente, como, por exemplo, nos recreios. 
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O pensamento de Perrenoud parece fundamentar os discursos 

desenvolvidos nos textos das crianças. Na materialidade dos textos observa-se, 

também, uma reflexão para além das fronteiras da escola. Elas sinalizam, em seus 

discursos e silêncios, posturas de pertença, solidariedade e honestidade.  

Pode-se perceber, nos discursos das crianças, quatro sítios de significação 

presentes na vida escolar: discurso do brincar, discurso da amizade, discurso da 

rejeição e discursos que silenciam. 

4.1 DISCURSO DO BRINCAR 

O aprender brincando permite ao sujeito trabalhar com a imaginação, 

subverter a ordem estabelecida e mostrar outras possibilidades de aprendizagens 

relacionadas às coisas da vida e do mundo. Por meio da brincadeira, o ser humano 

imagina e cria algo novo. Para a criança, não há limites rígidos entre a imaginação e 

realidade. As crianças, através das brincadeiras, sinalizam suas necessidades e 

seus desejos, o que se pode notar na fala da aluna Juliana ao dizer: “Um momento 

feliz mesmo foi quando eu tive o meu clube aqui na escola, tem a Presidente que 

sou eu, e a vice que é minha melhor amiga, no nosso clube tem 7 pessoas, temos 

muitos esconderijos, e além disso passamos por muitas aventuras, como histórias, 

investigações,etc...” (Aluna Juliana – grifos desta pesquisadora). 

A visão adultocêntrica parece centrar os programas escolares na visão da 

instituição e na visão do professor. Isso pode ser percebido no discurso da criança 

quando ela fala dos “esconderijos” da escola, onde tem aventura e investigação. Há, 

no discurso de Juliana, um fator que aponta o quanto se aprende fora da sala de 

aula, sem o controle e vigilância permanentes. Percebe-se, nesse relato, a escola 

como espaço de relação, que, muitas vezes, se apresenta como um único espaço de 

convívio social com crianças da mesma idade. 

Juliana, em seu texto, não fala da sala de aula, não fala da professora. Fala 

da escola e dos espaços em que elas e suas amigas aprendem fazendo, 

investigando, descobrindo. Segundo Giroux (1997), a interação de grupo 

proporciona aos alunos as experiências que necessitam para perceber que podem 

aprender uns com os outros. 
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As relações com os professores, com os conteúdos aprendidos e com as 

demais atividades relacionadas ao exercício pedagógico parecem não fazer parte 

dos momentos felizes na escola. Os alunos Robson, Lucas e Ademilson, cujos 

relatos apresentam-se a seguir, falam de uma escola que é totalmente feliz, falam 

das brincadeiras e dos relacionamentos. Parecem apontar para uma escola que faz 

um uso esporádico dos meios de comunicação para trabalhar a aquisição do 

conhecimento. Um exemplo disso é que o cinema é visto somente como uma 

ferramenta de entretenimento. Os relatos desses três alunos falam da escola, mas 

também apontam para os momentos felizes como as férias de verão, período em 

que ficam longe da escola: “Quando eu passei de ano. O último dia de aula antes 

das férias de verão. Eu fiquei feliz” (Aluno Robson – grifos desta pesquisadora); “Os 

primeiros dias de aula, as brincadeiras, sem muita tarefa, e os professores e 

alunos falando seus nomes. E no último dia de aula, pois fiquei sabendo que passei 

de série. Foi muito legal, a gente brincou e conversou bastante por causa das férias” 

(Aluno Lucas – grifos desta pesquisadora); e “Nos primeiros 5 dias, sentimentos de 

alegria. E o último dia de aula porque tem cinema” (Aluno Ademilson – grifos desta 

pesquisadora). 

Os discursos desses sujeitos parecem denotar silenciamento quanto ao 

processo de aprender durante o ano, uma vez que comentam somente sobre a 

leveza do início de ano, e o final de ano como algo que acaba, com um certo alívio. 

O processo de aprendizagem e a curiosidade infantil não aparecem nesses 

discursos. Esse silêncio sinaliza para um entendimento que a própria escola 

desenvolveu nos alunos, ou seja, que o mais importante é passar de ano e obedecer 

às regras da escola. 

Os relatos de Robson, Lucas e Ademilson dão pistas de que a escola, de 

uma maneira geral, está ligada ao sistema educacional vigente, que se baseia na 

“educação bancária”7, na qual as relações de poder estão ligadas às questões das 

notas atribuídas pelo professor, através das quais impõe suas crenças e valores, por 

meio de um  tempo marcado pela escola, que não é o tempo da criança.  

Em uma materialidade lingüística semelhante, seguem os relatos de Cristina 

e Marcos ao apontarem os momentos felizes na escola: “Foi muito legal no último 

                                                 
7 Segundo Freire (1987), na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam 
sábios aos que julgam nada saber; doação que se funda numa das manifestações instrumentais da 
ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação 
da ignorância, segundo a qual se encontra sempre no outro. 



 41 

dia de aula, teve uma apresentação na escola e depois nós comemos um monte 

de coisa na sala”  (Aluna Cristina – grifos desta pesquisadora); e “ Era um dia muito 

chuvoso a gente ia jogar um amistoso contra o colégio Santo Antônio. Nosso time 

estava jogando muito bem só que no finalzinho eles empataram, mas porém com 

garra e força de vontade ganhamos o amistoso e foi neste dia que eu achei muito 

feliz” (Aluno Marcos – grifos desta pesquisadora). 

Expressões como “ garra e força de vontade”  remetem a formações 

discursivas externas à escola – difundidas através das mídias –, e acabam 

compondo os arquivos re-significados nesta materialidade. 

Cristina e Marcos também materializam, nos seus textos, os momentos de 

relações sociais vividos na escola. Falam de confraternização, de jogos amistosos, e 

também de competição. É possível perceber os efeitos de sentido nos discursos 

supracitados. De acordo com Pêcheux (1997, p. 261), “[...] um efeito de sentido não 

preexiste à formação discursiva na qual ele se constitui. A produção de sentido é 

parte integrante da interpelação do indivíduo em sujeito, na medida em que, entre 

outras determinações, o sujeito é ”produzido como causa de si” na forma-sujeito do 

discurso, sob efeito do interdiscurso”. 

Os relatos de Cristina e Marcos trazem acontecimentos extra-escolares. As 

posições-sujeito ganham sentidos diversos das práticas rotineiras na escola. 

4.2 DISCURSO DA AMIZADE 

A Análise do Discurso trabalha com a constituição da ideologia e da 

linguagem. Tratar do discurso é perceber os efeitos de sentidos existentes entre os 

interlocutores. O relato, a seguir, da aluna Melissa, versando sobre um momento não 

feliz na escola, sinaliza para os conflitos existentes na escola: “Quando eu e minha 

amiga brigamos. Eu me arrependi de ter chamado ela de ‘Dona Perfeitinha’. 

Ficamos separadas uma semana. Eu não agüentava mais. Fui até lá pedir 

desculpas. Eu me senti um monstro perto de todos. Mas às vezes ela me deixa 

nervosa” (Aluna Melissa – grifos desta pesquisadora). 

A fala de Melissa aponta para momentos de relacionamento que 

pressupõem conflitos. Aponta indícios de que ser “perfeitinha” é algo pejorativo. 
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Deixa escapar, nos intervalos do texto, a questão do bom estudante, que muitos 

chamam de “CDF” – um termo muito usado para quem estuda e que, por isso, se 

tornou motivo de chacota entre os alunos.  Segundo Elias (1994), o quanto o 

comportamento humano pode ser moldado por processos históricos ainda não foi 

suficientemente detalhado. As emoções manifestadas por palavras são da natureza 

humana em condições sociais específicas, e reagem, por sua vez, de acordo com o 

processo sócio-histórico. 

A fala a seguir aponta a escola como um lugar especial: “Quando conheci 

meus amigos queria abraçá-los, aproveitá-los, conhecê-los melhor, uma alegria tão 

grande dentro de mim que eu queria ficar horas brincando com eles, fui aprendendo 

cada vez mais com eles, superei meus medos, aprendi a conviver com felicidade 

com eles. Com certeza nunca irei esquecê-los” (Aluno Ronaldo – grifos desta 

pesquisadora). 

Ronaldo fala de um espaço que freqüenta para fazer amigos. Na 

materialidade lingüística do seu texto, percebe-se o valor relacional que a escola 

tem. A questão do aprender, dos professores e dos conteúdos escolares não são 

sequer citados no discurso de Ronaldo. O aluno ignora, em seu relato, os conteúdos 

que são ensinados na escola e dá espaço para a construção de amizades. Quando 

fala “ superei meus medos”  (grifos desta pesquisadora), aponta para a importância 

do outro na construção do sujeito; sai do campo da disciplina, do poder e do controle 

do discurso pedagógico para dar lugar a um discurso humanista, em que a 

aprendizagem acontece na interação entre os sujeitos. Esse discurso humanista da 

educação encontra-se em Freire (1987, p. 68): “[...] ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo”. . 

O discurso a seguir parece sair totalmente da escola, isto é, fala de dentro 

da escola, mas pensa e reflete sobre a sobrevivência do amigo. É do seguinte modo 

que o aluno Juliano relata um momento delicado e não feliz na escola: “Quando 

soubemos que o aluno Izaque estava na UTI e que ele tinha 20% de chance de 

sobreviver”  (Aluno Juliano – grifos desta pesquisadora). 

Interessante notar que essa criança fala da escola como um lugar de 

relacionamentos, saindo da visão pedagógica para dar espaço à alteridade entre os 

sujeitos. Este relato sai do campo em que a materialidade do discurso foi construída, 

o que modifica o pensamento sobre o que é mesmo escola. O sentido de escola 
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muda quando o aluno fala de “sobrevivência”. Do ponto de vista filosófico, o texto 

nos remete a pensar nas recomendações do relatório Jacques Delors8, que orienta a 

educação baseada nos seguintes pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos e aprender a ser. Estes dois últimos pilares mencionados, 

aprender a viver juntos (colocar-se no lugar do outro) e aprender a ser (construção 

da autonomia, discernimento e responsabilidade) apontam para uma outra forma de 

conceber a educação. 

Conforme Gregolin (2004, p. 125), “[...] do ponto de vista foucaultiano, a 

História se recorta pelas relações sincrônicas entre discursos; ela é construída por 

jogos enunciativos, por batalhas entre discursos que se negam, se afirmam e se 

contra-distinguem”. Isto quer dizer que na escola vive-se o inusitado; vivem-se, a 

cada dia, novos discursos e novos relacionamentos que vão sendo construídos. As 

ações diárias de uma escola muitas vezes não podem ser previstas como uma 

receita de bolo, pois nessas ações os sujeitos são implicados. 

As relações das crianças com a escola formuladas nos discursos abaixo são 

sociais e subjetivas, porque cada criança, no seu registro, fala de momentos que 

marcaram algumas situações vividas. Sentimentos como rejeição, sofrer um calote, 

perfeição e solidariedade atravessam, nesse contexto, o convívio escolar. 

Nesse sentido, pode-se perceber que a relação com o saber passa, 

também, pela relação social e ideológica. O saber está sempre em jogo com as 

relações histórico-sociais. 

Os discursos, a seguir, falam de contextos vividos na escola, mas em 

nenhum momento se reportam a ela. O que parece importar para as crianças são as 

relações sociais, as posições que ocupam no grupo de amigos. As crianças não 

registram, nos seus discursos, a presença dos professores. Observem-se os relatos 

de Ivan, Caio, Cleverson, Patrícia, Melina e Nicholas: “Quando vi aquela pessoa 

batendo no outro menino que era meu amigo, eu segurei o guri e meu amigo 

correu” (Aluno Ivan – grifos desta pesquisadora); “Quando emprestei R$ 10,00 para 

o meu amigo e ele não me devolveu até hoje” (Aluno Caio – grifos desta 

pesquisadora); “Estava brincando quando um amigo novo chega eles preferem ele 

no lugar de mim” (Aluno Cleverson – grifos desta pesquisadora); “Quando pararam 

                                                 
8 Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI. 
Conhecido como Relatório Jacques Delors, iniciado em março de 1993 e concluído em 1996, teve a 
contribuição de especialistas de todo mundo, característica que o torna imprescindível diante do 
processo de globalização das relações econômicas e culturais que estamos vivendo.  
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de falar mal de mim e comecei a fazer amizade”  (Aluna Patrícia – grifos desta 

pesquisadora); “ O momento foi quando eu estava  na olimpíada era uma volta na 

pista e estava dando o máximo e na reta eu ultrapassei e ganhei. Eu fiquei feliz e a 

minha turma ganhou”  (Aluna Melina – grifos desta pesquisadora); e 

“Eu estava aqui mesmo na 4ª série brincando de futebol com uma bolinha 

quando tudo começou. Ele estava com a bola vindo com velocidade, eu desviei mas 

nada adiantou, melhor dizendo piorou. Eu sem querer bati meu ombro nele e ele 

pisou na bola e caiu e bateu a cabeça no banco. Falei para ele sentar e vi que 

estava sangrando, e eu falei: - Vai correndo pra enfermaria. Passou um tempo e a 

professora disse: - Vai ver o amigo e fica com ele. De repente o meu amigo chorou 

comigo. Ele levou 1 ponto na cabeça”. (Aluno Nicholas – grifos desta pesquisadora)  

Esses discursos sinalizam momentos de acolhimento e alteridade entre os 

alunos. A partir dos discursos supracitados, pode-se pensar que, não raro, a escola 

cumpre o papel da família. As crianças, nos seus relatos, deixam algumas marcas 

de felicidade no encontro com os amigos. Falam de superação de medo e de 

motivação ao conquistarem seus mais diferentes desejos de namorar ou jogar um 

amistoso com outra escola. Em certos momentos dos discursos das crianças, escola 

e vida se entrecruzam, deixando de lado a divisão escolarizante das áreas do 

conhecimento. 

Outra questão que aparece nesses discursos é a do pertencimento. 

Pertencer a um grupo pode ser um fator muito importante para as crianças no 

convívio escolar.  

Existe certo distanciamento na fala das crianças a respeito dos conteúdos 

escolares e do poder do outro. A figura dos professores só aparece na fala das 

crianças quando pedem para trazer comida para a festa. Para essas crianças, os 

momentos felizes estão deslocados a outros sentidos, fora do contexto escolar.  

Segundo Gregolin (2004, p. 106), “[...] os discursos devem ser tratados 

como práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas também se ignoram e 

se excluem”. 
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4.3 DISCURSO DA REJEIÇÃO 

A escola, como instituição fechada, com normas, regras, poder e punição, 

pode, muitas vezes, dar espaço a sentimentos de hostilidade e rejeição. É possível 

criar, por meio de mecanismos de repressão, certos comportamentos hostis. A fala, 

a seguir, sinaliza para um dos principais males da escola do século XXI, que é a 

violência simbólica.   

A violência simbólica é eufemizada, sem força bruta. É aceita como poder e 

dominação, é a coação doce, sutil e desejada. O termo violência simbólica aparece 

como eficaz para explicar a adesão dos dominados: dominação imposta pela 

aceitação das regras e das sanções. Por meio do poder das palavras, os dominados 

crêem na legitimidade daqueles que as usam como forma de poder. Elas não são 

neutras e são carregadas de efeitos de sentido, atravessadas por discursos 

ideológicos que camuflam a violência. Segundo Bourdieu (2002), o poder simbólico, 

como poder de fazer ver e de fazer crer, não reside nos “sistemas simbólicos”, mas 

numa relação determinada, e, por meio desta, entre os que exercem o poder e os 

que se assujeitam ao poder.  

Observe-se o relato de Gustavo no que tange a um momento não feliz na 

escola: “Quando eu fui perseguido por muitos alunos aqui na escola” (Aluno 

Gustavo – grifos desta pesquisadora). 

Quando o aluno escreve que “foi perseguido”, parece denotar, nessa 

formação discursiva, uma denúncia de violência dentro da escola. Quando fala 

“muitos alunos” seu enunciado parte do ponto de vista do agredido. A palavra 

“ perseguido”  demonstra certa ideologia entre oprimidos e opressores. Há sempre 

uma opacidade nos discursos revelados.Tanto as palavras quanto os silêncios não 

são transparentes.  

Orlandi (2003, p. 263) afirma que “[...] o silêncio imposto pelo opressor é 

exclusão, é forma de dominação, enquanto que o silêncio proposto pelo oprimido 

pode ser uma forma de resistência”.  

É possível perceber alguns efeitos de sentidos no relato supracitado. 

Quando Gustavo faz uma denúncia de violência simbólica, parece que sofre 

imposição de certo silêncio. O aluno afirma que foi “ perseguido” , não revelando de 
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que maneira e como foi perseguido. É possível pensar que a atitude de “ medo”  faz 

Gustavo omitir de certa forma os fatos ocorridos.  

Por outro lado, numa visão foucaultiana, isso se espalha de múltiplas 

formas; as palavras e os silêncios não necessariamente apontam para uma 

dicotomia entre excluídos e excluídores, oprimidos e opressores. O sujeito, para 

Foucault (1987), é o resultado de uma produção que se movimenta entre o saber, o 

poder e o cuidado de si, pois quem fala, fala de algum lugar, a partir do direito 

reconhecido institucionalmente.  

Nesse sentido, pode-se perceber que a relação poder/saber passa, 

também, pela relação social e ideológica, e que estes estão sempre em jogo com as 

relações histórico-sociais. 

Norbert Elias (1994) refere-se aos processos naturais e históricos como 

responsáveis pelo condicionamento e o comportamento humano. Os sentimentos de 

vergonha, de rejeição são formas de emoções que manifestam a natureza humana 

em condições sociais específicas referendando-se ao processo sócio-histórico como 

um de seus elementos. 

Os alunos Ruan e Peter apresentam o jogo das relações sociais em seus 

discursos a seguir: “Quando fui rejeitado pelos meus amigos sem mais nem menos 

e fiquei muito triste e me senti rejeitado, as pessoas riam de mim a toda hora”  

(Aluno Ruan – grifos desta pesquisadora); e “ Foi quando contaram que eu tomei 

mamadeira até os 9 anos, eu fiquei muito triste me senti rejeitado”  (Aluno Peter – 

grifos desta pesquisadora). 

Na análise dos discursos acima, é possível observar sentidos e sentimentos 

que muitas vezes são silenciados pelos alunos e a escola não percebe que eles os 

trazem em sua bagagem cultural. Sentimento de rejeição pode revelar alguns 

indícios de discriminação social, tema esse tão pertinente no mundo contemporâneo 

e que às vezes passa despercebido pela escola. Os temas trazidos nesses 

discursos são temas da vida cotidiana, que, se forem camuflados na escola, podem 

aparecer nos sintomas da indisciplina e do não desenvolvimento da capacidade 

cognitiva.  

O relato a seguir aponta para o problema do “bulling”9 tão  freqüente na 

escola.  A ideologia do culto ao corpo, do modelo de beleza acarreta uma série de 

                                                 
9 Bulling: tipo silencioso de agressão que significa atormentar, perseguir ou zoar. 
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problemas de ordem emocional para as crianças que não se enquadram aos ditos 

“padrões”. Os apelidos indesejáveis, as críticas destrutivas, a ironia, o sarcasmo, as 

comparações são formas de violências simbólicas que habitam também os espaços 

escolares.  Observe-se o relato de Clarice: “Teve uma época que me chamavam de 

“ Girafa” , pois sempre fui a mais alta da turma” (Aluna Clarice – grifos desta 

pesquisadora). 

O discurso de Clarice aponta para tensões vividas na escola. Sua fala, de 

certa forma, denuncia o quanto o preconceito e a discriminação estão presentes nos 

relacionamentos das crianças. Pode-se perceber, no silêncio do discurso de Clarice, 

a possibilidade de desenvolver relações humanas pautadas na alteridade e no 

respeito. Na perspectiva de Giroux (1997, p.124), ”[...] as escolas estabelecem as 

condições sob as quais alguns indivíduos e grupos definem os termos pelos quais os 

outros vivem, resistem, afirmam e participam na construção de suas próprias 

identidades e subjetividades”. 

A aluna Luiza, em seu texto a seguir, reflete sobre questões pedagógicas e 

de preconceito racial: “Quando tirei a primeira nota baixa na aula de Matemática, 

Estudos Sociais e Ciências. Também quando um menino me chamou de 

“ macaca”  e ficava puxando as minhas trancinhas. Então eu reclamei para minha 

mãe e ela falou com ele e nunca mais ele falou comigo” (Aluna Luiza – grifos desta 

pesquisadora). 

A luta pela conquista da individualização começa no espaço privado, isto é, 

na família. É ali que tudo começa, a partir do simples gesto de ocupar um lugar à 

mesa, perto dos familiares. Na escola, no espaço público, começa a conquista por 

um lugar na sociedade em que se vive, o que Charlot (2005) chama de processo de 

hominização. Este processo significa que pela educação o homem se apropria, com 

a ajuda de outros homens, dessa humanidade que não lhe é dada no nascimento, 

que é, no início, exterior ao indivíduo. Aprender, nesse sentido, é apropriar-se de 

práticas e de formas relacionais, aprender o sentido da vida, do mundo e de si 

mesmo. 

A fala de Luiza aponta para a conquista do espaço e, também, do respeito. 

Seu texto apresenta indícios de o quanto as crianças sofrem com a falta de respeito 

dos colegas. Na fala dessa criança aparece, também, certa determinação em 

conquistar os seus direitos de cidadã. 
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Vale ressaltar que, de acordo com Charlot (2005, p. 57), “[...] educar é 

educar-se. Mas é impossível educar-se, se não se é educado por outros homens. A 

educação é, ao mesmo tempo, uma dinâmica interna (de um ser inacabado) e uma 

ação exercida do exterior (porque a humanidade é exterior ao homem)”. 

4.4 DISCURSOS QUE SILENCIAM 

Inicie-se este sub-capítulo com o relato do aluno Murilo ao versar sobre um 

momento não feliz na escola. Em seu discurso, a seguir, é possível perceber 

sentimentos de injustiça no que diz respeito a ouvir o que o outro tem a dizer, sem 

poder de argumentar em defesa própria: “Quando fui falar com a coordenadora de 

uma coisa que eu não tinha nada a ver. Senti angústia e vontade de sair 

correndo” (Aluno Murilo – grifos desta pesquisadora). 

Os mecanismos disciplinares nas escolas, muitas vezes, são feitos sem 

reflexão. A idéia de refletir sobre as ações incorretas aparece na hora da punição e 

não como reflexão preventiva para o convívio social. A fala de Murilo aponta para 

uma situação comum nas escolas que é a de não ouvir o que as crianças têm a 

dizer. Com a inscrição disciplinadora enraizada nos espaços escolares, muitas vezes 

não se pergunta à criança o que aconteceu e o que a levou a praticar determinadas 

ações. Simplesmente a mandam para a sala da coordenação. Essa transferência de 

papéis, não raras vezes, desautoriza o professor. O coordenador pedagógico, nesse 

sentido, encontra-se diante de um quadro em que se faz necessário ver, ouvir, falar, 

compreender e prezar para desenvolver atitudes educacionais que permitam o 

desenvolvimento pessoal da criança. 

O texto de Murilo abre, de certa forma, para uma discussão presente nas 

escolas, que é a condição de produção do professor, ou seja, classes numerosas, 

prazos a cumprir, num tempo determinado. Essas condições, sob as quais os 

professores trabalham, são, de acordo com Giroux (1997), mutuamente 

determinadas pelos interesses e discursos que fornecem a legitimação ideológica 

para a promoção de práticas escolares hegemônicas. 

O aluno Cauã, nos seus registros, aponta o quanto é difícil para o professor 

observar todas as crianças, seus sentimentos, suas angústias: “Um (momento) muito 
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não feliz foi quando tive a chance de aparecer no jornalzinho da escola por causa 

que eu contribuí numa campanha da farmácia e eu não apareci na foto, porque 

alguém cobriu o meu rosto” (Aluno Cauã – grifos desta pesquisadora). 

O silêncio do discurso de Cauã apresenta indícios em relação à questão da 

auto-estima. Quando diz que “ teve a chance de aparecer” , leva a pensar que 

todas as crianças possam ser ouvidas e vistas na escola. Os mecanismos que a 

escola mantém por vezes são excludentes. As festas, as homenagens cívicas, as 

matérias dos jornaizinhos internos ainda mostram o dito “o melhor”. São 

mecanismos perigosos que, aos poucos, vão interferindo no emocional das crianças. 

Esses mecanismos de apresentação da escola para a comunidade são, de 

certa forma, excludentes, porque apresentam a criança que está condicionada, que 

corresponde às exigências da escola. Diante disso, a escola muitas vezes não 

percebe a criança tímida, a criança com dificuldades cognitivas, a criança com 

dificuldades de relacionamentos sociais. Nesse contexto, vale citar Foucaut (1987,   

p. 142), para quem:  

[...] o sonho de uma sociedade perfeita é facilmente atribuído pelos 
historiadores aos filósofos e juristas do século XVIII; mas há também um 
sonho militar da sociedade; sua referência fundamental era não o estado 
de natureza, mas às engrenagens cuidadosamente subordinadas de uma 
máquina, não ao contrato primitivo, mas às coerções permanentes, não 
aos direitos fundamentais, mas aos treinamentos indefinidamente 
progressivos, não à vontade geral mas à docilidade automática. 

Agora observem-se os relatos de Jéferson frente aos dois comandos da 

pesquisa: “Não tive nenhum momento feliz”; “Não tive nenhum momento triste”. 

(Aluno Jeferson) 

A fala desta criança pode ter muitos efeitos de sentidos, ou seja, pode ser 

que, naquele momento da pesquisa, o aluno estivesse com o pensamento longe da 

escola, ou aborrecido com alguma coisa, ou simplesmente não achou importante 

responder ao comando.  

Para efeito de análise, será considerado o discurso em si, e não as 

possibilidades em que o comando foi respondido. Diante disso, é impossível deixar 

de pensar a respeito da criança que diz não ter momentos felizes e nem tristes na 

escola. Essa fala parece refletir que a escola nem sempre é lugar de troca, de 

aprendizagem, de conversas e de amizades. 
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Analisar aquilo que não está dito pode nos reportar ao pensamento de 

Orlandi (2003, p. 263), quando aponta que “[...] podemos afirmar que às relações de 

poder interessam menos calar o interlocutor do que obrigá-lo a dizer o que se quer 

ouvir”.  

O silêncio no discurso de Jeferson parece sinalizar a condição do processo 

educativo, ou seja, a escola quer respostas prontas e dificilmente reflete sobre 

respostas incompletas, silêncios, lapsos de memória. É comum, nas escolas, 

observarem-se os alunos somente por aquilo que dizem. Os alunos, sabendo o que 

os professores querem ouvir, dizem exatamente o que se espera. 

De acordo com Freire (1996, p. 117),  

[...] a importância do silêncio no espaço de comunicação é fundamental. De 
um lado, me proporciona que, ao escutar, como sujeito e não como objeto, 
a fala comunicante de alguém, procure entrar no movimento interno do seu 
pensamento, virando linguagem; de outro, torna possível a quem fala, 
realmente comprometido com comunicar, e não com fazer puros 
comunicados, escutar a indagação, a dúvida, a criação de quem escutou. 
Fora disso, fenece a comunicação.  

A resposta que Jeferson forneceu diante do enunciado proposto, leva a 

pensar: quem é essa criança? Em que condições emocionais se desenvolve a sua 

história de vida? Quais seus hábitos e interesses extra-classe? Estes são 

questionamentos que não podem ficar ausentes da escola. Com o objetivo de 

cumprir o programa, respondendo às pressões da família e da sociedade, a escola, 

freqüentemente, desconsidera a fala e os silêncios das crianças. 

No relato do aluno Paulo, por sua vez, pode-se imaginar a cena quando a 

criança diz que o momento mais feliz na escola foi: “Quando eu sai mais cedo da 

aula para ir para Curitiba ver o jogo do Brasil versus Uruguai onde o Brasil 

empatou com o seu adversário (3x3). Isto aconteceu em 2003. Fiquei feliz por sair 

mais cedo, mas triste porque o Brasil empatou”  (Aluno Paulo – grifos desta 

pesquisadora). 

Na fala de Paulo, parece sinalizar um certo distanciamento da escola. Na 

análise das formulações, nem tudo é sempre dito. Compreende-se, nessa formação 

discursiva, que as palavras são reflexos de uma ideologia que determina a relação 

do sujeito com a língua e com a história. Para Pêcheux (1997, p. 261),  
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[...] um efeito de sentido não preexiste à formação discursiva na qual ele se 
constitui. A produção de sentido é parte integrante da interpelação do 
indivíduo em sujeito, na medida em que, entre outras determinações, o 
sujeito é “produzido como causa de si” na forma-sujeito do discurso, sob o 
efeito do interdiscurso.  

Os efeitos de sentidos do discurso de Paulo levam a pensar o quanto os 

indivíduos são interpelados pela materialidade histórica, na medida em que o 

pensamento busca referências na memória discursiva, determinando, assim, formas 

e conteúdos impensáveis. Quando Paulo fala do jogo do “ Brasil versus Uruguai” , 

parece trazer a voz do pai, da figura masculina, da rivalidade entre times de futebol, 

ou seja, sentidos deslocados da pergunta que foi feita sobre o momento mais feliz 

na escola.  

O aluno Rodrigo, a seguir, faz uma denúncia de injustiça, de atitudes muitas 

vezes unilaterais, tomadas na escola com dois pesos e duas medidas. Ao versar 

sobre um momento não feliz na escola, a criança afirma:  

“Foi esse ano, no dia 25 de setembro, alguns meninos da 5ª série roubaram uma 

bolhinha nossa. Nós estávamos jogando na quadra coberta de vôlei, foi só deixarmos a 

bolhinha cair, eles saiam correndo, nós reclamamos para a mãe apoio, a única coisa que 

ela fez foi defender o filho daquela sala. Se eles sabiam que não podia jogar, porque não 

avisaram. Não sei o que os pais ensinam, ensinam a roubar”. (Aluno Rodrigo – grifos 

desta pesquisadora) 

A questão dos limites parece estar nas entrelinhas da fala da criança, que 

chama a família para a responsabilidade. Rodrigo, de certa forma, faz um juízo de 

valor em relação ao controle externo exercido pelos pais. Percebe-se, na fala de 

Rodrigo, certa rivalidade com as crianças da 5a série, dizendo que “ roubaram a 

bolhinha” . Um dos sentidos possíveis pode ser a questão da conquista do espaço, 

por serem menores que as crianças da 5ª série. É possível notar também o quanto 

as crianças percebem quando são injustiçadas. No discurso de Rodrigo, pode-se 

perceber ainda a mãe como protetora do filho, quando este afirma: “ a mãe apoio, a 

única coisa que ela fez foi defender o filho daquela sala” . 

 De um modo geral, esses são alguns efeitos de sentidos encontrados nos 

textos das crianças, que apontam para acontecimentos discursivos que não se 

esgotam e não apresentam um sentido verdadeiro. Diante do exposto, é possível 

dizer que o discurso é uma trama de vários fios que vão se entrelaçando no 
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movimento histórico e nas condições de produção dos sujeitos. Numa visão 

pecheutiana, esses acontecimentos discursivos desestabilizam o que está posto e 

organizam um novo vir a ser que se constrói entre a materialidade lingüística e 

histórica. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: ALGUMAS REFLEXÕES 

Este trabalho permitiu um olhar para a escola sob a ótica da criança. Os 

relatos dos alunos de 4ª série das três escolas em que a pesquisa foi aplicada, em 

resposta aos comandos propostos, possibilitaram observar a complexidade e a 

subjetividade neles existentes. Observou-se o quanto a escola, compreendida como 

espaço para as práticas sociais, transforma-se em arena para o desenvolvimento 

social das crianças.  

Resgatando-se o objetivo geral do trabalho, ou seja, compreender as 

formulações discursivas sobre o estar na escola, pôde-se perceber que as crianças 

discursam sobre o brincar, a amizade e a rejeição. Verificou-se que seus discursos, 

muitas vezes, são atravessados pelo discurso pedagógico e ideológico, que se 

manifesta, por exemplo, nos dizeres sobre alguns momentos em que se sentiram 

felizes, tais como aqueles em que conseguiram uma nota considerada boa e quando 

aprenderam a ler. Salientaram-se também os momentos tristes, quando foram 

rejeitados pelos amigos, quando a professora “deu bronca” na sala toda por causa 

de um aluno.  

É preciso ter em mente que, mesmo quando a criança silencia, ela expressa 

seu viver dentro da escola, como no caso de Jeferson, que afirmou não ter tido 

nenhum momento feliz na escola.  

O sentido das palavras, materializado nos textos, aponta para a construção 

de relacionamentos que transitam permanentemente nos espaços escolares. As 

crianças falam de relacionamentos éticos, de amizade, de solidariedade, de 

brincadeiras. Seus relatos, nem tanto pueris, parecem revelar um fio condutor para 

novas práticas educativas. Seus textos levam a refletir sobre a imagem da escola 

como um espaço de aprendizagem relacional, para além dos conteúdos escolares.  

Através do que relataram os pequenos, percebe-se que o discurso 

pedagógico pode ser construído entre a reprodução do instituído e a vontade de 

rompê-lo, revelando assim o encanto e as possibilidades de relacionamento e de 

convivência que a escola proporciona. 

De forma mais específica, foi possível analisar que, no discurso do brincar, 

as crianças se revelam como seres lúdicos, que precisam utilizar o espaço escolar 

como campo de investigação, dando vazão à sua fantasia e imaginação. Grande 
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parte dos momentos felizes na escola, relatados pelas crianças, ocorreu em 

brincadeiras, jogos escolares, mostrando que a escola, embora em geral com pouca 

freqüência, realiza este tipo de atividade, principalmente no início do ano (para 

adaptação dos alunos) e/ou próximo às férias, quando os conteúdos, teoricamente, 

já foram cumpridos. Esta situação faz pensar que a escola ainda não reconheceu a 

brincadeira como possibilidade de aprendizagem. Enquanto isso, na contramão do 

processo institucionalizado, as crianças expressam sua relação com o lúdico, 

demonstram sua eficácia, apontando o que conseguiram aprender nas 

oportunidades de brincadeiras.  

Além do discurso do brincar, o discurso da amizade está muito presente nos 

textos dos alunos. Eles apontam para os valores incutidos em uma boa amizade, 

falam que a convivência com os amigos supera os medos e abre para um espaço de 

solidariedade. Nos discursos da amizade, as crianças sinalizam para sentimentos de 

empatia, compaixão e afeto, como, por exemplo, quando revelam a tristeza de saber 

que um amigo tem 20% de chance de sobrevivência. A solidariedade também está 

presente no relato das crianças, como quando se identificam com alguém que está 

sendo agredido ou se sentem tocados com um colega que está doente. De um modo 

geral, elas parecem demonstrar que a escola é um espaço que lhes permite ser feliz 

quando conseguem compartilhar sentimentos.   

Outra questão que transparece no discurso das crianças participantes da 

pesquisa é a supervalorização que a escola atribui aos alunos que se destacam com 

as melhores notas. Vale salientar que o aluno considerado o melhor pela escola, em 

geral, é aquele que as crianças pejorativamente tacham como “CDF”. A censura das 

crianças a este tipo de aluno parece dar-se como forma de ruptura em relação ao 

discurso instituído de que o bom é aquele que tudo aceita e se apresenta de forma 

submissa aos comandos da escola, ou seja, aquele que não tem a coragem de 

questionar e manter uma identidade própria.  

O discurso da rejeição também esteve muito presente nos relatos das 

crianças. Este tipo de discurso sinaliza para situações em que a criança se encontra 

diante de preconceitos como, por exemplo, racismo e/ou rotulações ligadas à 

aparência física. A violência, neste caso, se manifesta através de agressões físicas 

ou simbólicas, que provocam o constrangimento e a vergonha no aluno. Tais 

situações, freqüentemente, podem gerar a revolta e o silenciamento da criança, o 

que, mais tarde, pode refletir em fracasso escolar. O silêncio mostra o quanto o 
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aluno sofre com tais situações. As conseqüências disso podem aparecer refletidas 

em suas ações, no desenvolvimento de sua personalidade, ou até mesmo em seu 

afastamento da escola. 

Muitas vezes, a escola não se dá conta da existência de situações que 

geram o sentimento de rejeição na criança, preocupada que, não raro, está em 

sistematizar conteúdos, aos quais a criança não consegue se ater.  

Diante do exposto, vale dizer que este trabalho não teve a pretensão de 

esgotar todas as possibilidades de análise do discurso das crianças, até porque 

estes indicam muitos caminhos e muitos sentidos. Contudo, a pesquisa realizada 

permitiu a observação de várias situações vividas pela criança na escola; situações 

estas que possuem um sentido diverso para cada criança. As influências e as 

marcas da escola foram registradas de acordo com a percepção e o tipo de 

expectativa que cada aluno teve da escola. 

O caminho percorrido na análise discursiva é extenso, porque há o 

momento histórico e há as condições de produção dos sujeitos – crianças e 

pesquisadora – que, de certa forma, se inserem em um discurso que é construído 

social e historicamente. Como a análise do discurso não se prende à interpretação 

pura e simples, haverá sempre algo mais a compreender nos discursos analisados. 

Também surgiram limitações na análise dos registros, ligadas ao fato de 

que a pesquisadora, como educadora, foi influenciada pelas experiências já vividas 

no contexto escolar, o que não permitiu que os relatos das crianças fossem 

analisados com a neutralidade e o distanciamento desejados. Por outro lado, há que 

se considerar que justamente tais experiências foram imprescindíveis para o 

enriquecimento das análises.  

Por fim, como último aviso ao leitor, este trabalho não pode ser dado como 

acabado. Inúmeras possibilidades para futuras investigações podem advir do 

presente estudo. Investigar a participação dos professores que atuam junto aos 

sujeitos desta pesquisa, acrescentado a sua voz a estudos como este, tendo em 

vista seu papel na formação das crianças, ou mesmo envolver os pais neste tipo de 

investigação são apenas algumas das múltiplas possibilidades que, a partir deste 

trabalho, se abrem, tendo em vista o incansável e permanente exercício de se 

pensar e (re) construir a educação.  
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discurso: diálogos e duelos. São Carlos: Clara Luz, 2004. 

Esta obra faz uma análise histórica do pensamento dos teóricos Pêcheux e Foucault. O livro 
mostra, na trama do discurso, como esses pensadores abordam a questão sujeito/História e 
quais são os sentidos possíveis de se estabelecer entre essas duas teorias. A autora 
descreve a trajetória do pensamento de Foucault e Pêcheux; trajetória esta que inicia nos 
anos de 1960 e se estende até o início dos anos de 1980. Trata-se dos encontros e 
(des)encontros das duas teorias no campo discursivo. 

ORLANDI, Eni Puccinelli A linguagem e seu funcionamento: as formas do 
discurso. 4. ed. Campinas: Pontes, 2003a. 

A autora analisa a circularidade e os diferentes tipos de funcionamentos dos discursos 
político, pedagógico, religioso, da história. Discute também a questão do discurso feminino e 
da educação indígena. O objetivo dos estudos contidos nesta obra é compreender como 
funciona a linguagem nas práticas discursivas. 

PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 
Tradução de Eni Puccinelli Orlandi. 3. ed. Campinas: UNICAMP, 1997. 

O autor desenvolve uma reflexão crítica sobre a questão dos sentidos dos discursos de 
acordo com os processos históricos e suas contradições. Reflete também sobre a produção 
dos conhecimentos científicos e sobre a questão política. 

REGO, Teresa Cristina. Memórias da escola: cultura escolar e constituição de 
singularidades. Petrópolis: Vozes, 2003. 

Nesta obra, a autora traz resultados de uma pesquisa feita com seis sujeitos que narram 
suas experiências escolares, manifestando uma grande carga afetiva ao relatarem suas 
experiências. Este livro permite ao leitor perceber a educação como um fenômeno 
multifacetado, e compreender a complexidade das relações entre escola, família e 
sociedade. 

REVEL, Judith. Foucault: conceitos essenciais. São Carlos: Claraluz, 2005. 

Este livro apresenta noções fundamentais do pensamento do filósofo Michel Foucault. Judith 
Revel organiza o livro em forma de verbetes que percorrem toda a complexidade de práticas 
discursivas e não-discursivas da obra de Foucault, oportunizando ao leitor um exercício 
crítico na tentativa de compreensão dos conceitos do referido filósofo.  

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar.  Tradução de Ernani F. da F. 
Rosa.  Porto Alegre: Artmed,1998. 

Este livro apresenta ao leitor, professor, um caminho para que este olhe para a sua prática 
pedagógica, refletindo sobre ela. Não se trata de “receita pedagógica”, mas sim de conceitos 
gerais sobre a ação pedagógica, em que teoria e prática caminham juntas. Esta obra tem 
como base empírica a vivência do autor, as experiências de sala de aula relatadas pelos 
seus filhos, e as experiências dos colegas da academia.  
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VOCABULÁRIO CRÍTICO 

Arquivo: representa um conjunto de discursos veiculados em uma determinada 

época, construídos historicamente e que passam a existir por meio da história. 

Assujeitamento Ideológico: O sujeito é interpelado pela ideologia, sem que se dê 

conta, e, dessa forma, se identifica, ideologicamente, com grupos de uma certa 

formação social. 

Condições de produção: É o local onde os discursos são produzidos verbalmente: 

os interlocutores, o contexto histórico, o lugar de onde falam e a imagem que tem de 

si e do interlocutor. 

Discurso: é o efeito de sentido que ocorre na interlocução. É o movimento da 

linguagem que relaciona sujeitos e sentidos. É a palavra em movimento. 

Efeitos de sentido: Os sentidos são opacos e produzidos na incompletude da 

linguagem. Eles se constroem na interlocução, nos lugares provisórios e na 

dispersão dos sujeitos. Não temos controle dos efeitos de sentido. O trabalho da 

ideologia e do inconsciente está sempre presente na construção dos sentidos. 

Esquecimento número 1: Temos a ilusão de que somos a origem do nosso dizer. 

Esquecimento número 2: Se estabelece na enunciação pela escolha do nosso 

dizer, ou seja, dizemos isto e não aquilo. São as paráfrases que dão indícios que o 

dizer podia ser de outra maneira. 

Formação Discursiva: A formação discursiva se define de acordo com a posição 

ideológica ocupada pelo falante, em uma conjuntura sócio-histórica dada, definindo 

assim o que pode e deve ser dito. Uma mesma frase pode ter vários efeitos de 

sentidos de acordo com a formação discursiva do falante.   

Formação Ideológica: É constituída por um conjunto complexo de atitudes e 

representações que não são nem individuais, nem universais, mas dizem respeito, 

mais ou menos diretamente, às posições de classe em conflito uma com as outras 
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(Haroche et al.). De acordo com Brandão (2004), cada formação ideológica pode 

compreender várias formações discursivas interligadas. 

Interdiscurso: É a memória discursiva que sustenta o dizer dos sujeitos em 

formulações feitas e esquecidas, construindo uma história de sentidos. O 

interdiscurso dá ao sujeito a impressão de que ele é a fonte do seu dizer. 

Linguagem: Na instância do discurso é interação, não é neutra, pois produz 

manifestações ideológicas. A linguagem é lugar de conflito e de confronto ideológico. 

Sujeito: Nos pressupostos da Análise do Discurso, o sujeito da linguagem não é o 

sujeito em si, não é a origem absoluta do seu dizer, porque outras vozes atravessam 

o seu dizer. Sujeito é diferente de indivíduo; indivíduo tem natureza biológica; o 

sujeito é sempre social. 
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APÊNDICE 
 

 

 

Os textos das crianças foram transcritos de forma original sem correção 

ortográfica e gramatical. Os nomes das crianças são fictícios por uma questão ética. 

 

1) ESCREVA SOBRE UM MOMENTO QUE FOI MUITO FELIZ NA 

ESCOLA 

 

• Quando as Olimpíadas escolares começaram a acontecer. Foi muito legal, 

porque eu fiz o gol da vitória no jogo de futebol, consegui ganhar a corrida de 200 

metros e não importei quando perdi. Achei super legal porque todos se comportaram 

com espírito esportivo. 

• Um momento muito feliz que aconteceu comigo na escola, já não faz muito 

tempo. Foi na boate que teve no acampamento. Lá eu me soltei comecei a dançar e 

tirei aquele pensamento bobo da cabeça que eu estava pagando mico. Entrei numa 

roda de dança e me soltei mesmo. Enfim foi muito legal. 

• Quando eu tirei meu primeiro excelente na prova de matemática. Foi uma 

prova de expressão numérica, tinha um caracol e dentro desse caracol tinha alguns 

resultados, e tinha que fazer a conta e colocar o resultado certo. E, quando recebi a 

prova, e vi um excelente. Fiquei muito feliz quando cheguei no carro e mostrei a 

minha mãe, ela ficou muito feliz e quase chorou de alegria. 

• Foi quando eu levava todas as tarefas em dia. 

• Os teatros que eu e minha turma e outras fazemos nas homenagens. Eu 

me sentia muito nervoso, mas ao mesmo tempo feliz, esses acontecimentos foram 

especiais para mim, e a quem assistia as homenagens. 

• O momento feliz que eu vivenciei foi quando nós fizemos uma 

homenagem para as mães, porque elas se emocionaram e nós também. Eu achei 

que este acontecimento foi feliz e agradável para as mães e para nós. 
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• No final do ano de 2003, eu e minha prima fomos buscar o meu boletim, 

quando eu vi eu não tinha ficado em recuperação eu podia ficar brincando com 

meus amigos e primas. 

• Foi no dia que começou a homenagem da Pátria. 

• O momento mais feliz da escola foi quando eu comecei a ter amigos, foi 

muito bom apesar de eu ter deixado os meus amigos da outra escola. 

• A primeira vez que joguei Handeball. 

• Foi no dia de Ensino Religioso que a professora Odete fez uma aula de 

trocar papéis e eu gostei muito. 

• Que todos venham pra escola, quando comemoram o dia de alguém, 

quando a gente vai para outro lugar, ou um passeio. 

• Quando conheci meus amigos queria abraçá-los, aproveitá-los, conhecê-

los melhor, uma alegria tão grande dentro de mim que queria ficar horas brincando 

com eles, fui aprendendo cada vez mais com eles, superei meus medos, aprendi a 

conviver com felicidade com eles. Com certeza nunca irei esquecê-los. 

• Todo dia para mim é especial, mas aconteceu que eu mais gostei foram os 

passeios estudos e o acampamento do Viver e Aprender. Todos foram muito 

educativos e gostaria que tivesse mais. 

• Quando derrotamos a 4a C nos pênaltis: No começo do jogo estava tudo 

bem quando levamos 1 gol. Até o final do 1o tempo foi um sufoco e no meio do 2o 

tempo fizemos 1 gol, depois foi sufoco total. Nos pênaltis vencemos com garra e foi 

assim que ganhamos da 4a C. 

• O momento mais feliz na escola foi na 1a série quando eu ganhei a minha 

1a corrida nas olimpíadas. 

• Quando eu entrei na escolhinha de teatro. Fazia muito tempo que eu 

estava pedindo para a minha mãe deixar eu entrar e ela não deixava. Tudo se 

resolveu com a ajuda do meu querido pai. Ele falou para ela que eu deveria fazer, 

porque é muito importante para mim. Então ela deixou. Isso me deixou muito feliz. 
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• É sobre o ruim porque mesmo quando eu estava rejeitado os meus 

verdadeiros amigos não me rejeitaram eles me ajudaram me acolheram nisso eu me 

senti muito feliz porque eu vi que eles eram verdadeiros amigos. 

• No dia das olimpíadas. Esse dia até agora eu acho que foi o melhor, 

porque na olimpíada deste ano, nós ganhamos quase em todas as modalidades e 

também neste ano, os professores comentaram que a melhor turma em 

aprendizagem e comportamento é a nossa. Também acho que esse ano a escola 

está mais legal, com as pessoas mais legais e eu estou gostando deste ano. 

• Quando eu passei de ano na segunda série para a 3a eu me senti muito 

feliz porque consegui também da 3a para a 4a série. 

• Em 2004. As olimpíadas, pois as olimpíadas foi legal. Quando eu estava 

chegando em minha escola meu coração começava a bater forte, porque naquela 

hora estava muito perto de chegar lá, nas olimpíadas, pois também meu coração me 

falou que naquela hora iríamos ganhar nas modalidades e depois daquele dia as 

olimpíadas terminando e lá se foi a minha baita alegria. 

• Fiquei muito feliz no dia dos Pais e das Mães. Fiquei feliz pelo fato deles 

terem gostado muito das apresentações, senti muita compaixão pelos dois. 

• Nas olimpíadas de 2002, eu fiz um gol de desempate, eu fiquei tão alegre 

que quase não comemorei. Naquela hora o time inteiro comemorou, fiquei ainda 

mais feliz. Pena que o outro time empatou. 

• Foi quando eu ganhei uma nova amiga a Marina, brincamos e foi legal. 

Depois das olimpíadas comemoramos juntas foi um momento que eu passei muito 

feliz. 

• Quando estávamos brincando no recreio um dos nossos amigos caiu e 

bateu a cabeça. Eu e outros colegas pensamos que só foi uma batida, mas começou 

a sair sangue e corremos para a enfermaria. Lá foi chamado a ambulância e o nosso 

amigo foi atendido ele levou 1 ponto e foi para casa descansar. 

• Quando ganhei nas olimpíadas em 1o lugar na natação, fiquei feliz 

também quando a professora Ligia disse assim: Força... que você já tá lá, eu chorei 

de tanta felicidade porque eu senti que ela quis dizer que eu estou na 5a série, oba! 
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• A festa Julhina que teve neste ano. Havia muitas coisas para comer. 

Jogamos alguns jogos, depois aproveitamos as férias, comemorei com os meus 

amigos. 

• Quando foi no meu primeiro dia de aula na 4a série, porque eu conheci 

alunos novos e professoras novas como a de português e ciências. Nem sei como 

descrever este momento porque eu vi que eu estava pela 6a vez com a Camila Silva. 

MINHA MELHOR AMIGA! 

• Foi quando fizemos o prato típico, eu me entupi quase vomitei, depois vi 

que foi gulodice minha. Fiquei com uma pena do Ykeda porque ele fez “suxi”, sei lá 

como se escreve, só sei que eu comi e num estantinho estava no lixo. Tirando isso 

tudo estava maravilhoso. 

• Quando a professora pediu para nós trazermos comida para uma festa. 

Tudo o que sobrou nós deixamos as serventes comerem ou levarem. Então eu achei 

isso uma boa ação. 

• Foi quando eu fui para o acampamento do viver e aprender, é uma aula 

bem legal. Esse acampamento foi inesquecível. 

• Foi quando conheci o amor da minha vida, foi muito emocionante, pois 

conheci ele pelo meu irmão Ricardo, na hora não tive coragem de falar que gostava 

dele, mas depois com a ajuda da minha amiga Mariana, falei para ele que gostava 

dele. 

• O momento mais feliz foi na primeira série quando entrou na sala um 

menino, o menino mais lindo do mundo (pra mim) eu acho, quer dizer, eu tenho 

certeza que foi amor a primeira vista. Eu olhei para a minha amiga e disse: – Meu, 

como esse menino é lindo!! Até hoje eu gosto dele. 

• No dia do meu aniversário na 1a série, teve um teatro aqui na escola, não 

lembro o nome do teatro, mas só lembro que foi bem legal. No fim teve um sorteio 

de uma caneta, era um saco cheio de papéis e eu fui sorteada bem no dia do meu 

aniversário. Fiquei bem feliz, porque pensei que não ia ser sorteada, tinha tantos 

papéis, mas só sei de uma coisa nunca esquecerei daquele dia tão especial. 
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• Quando eu saí mais cedo da aula para ir para Curitiba ver o jogo do Brasil 

versus Uruguai, onde o Brasil empatou com o adversário (3x3). Isto aconteceu em 

2003. Fiquei feliz por sair mais cedo, mas triste porque o Brasil não ganhou. 

• Não tive nenhum momento feliz. 

• Eu passei de ano. O último dia de aula antes das férias de verão eu fiquei 

feliz. 

• Quando só ficava tirando a máxima, fiquei muito feliz isso aconteceu 

porque eu estudava e não brincava isso foi no 2o trimestre desse ano. 

• Os primeiros dias de aula, as brincadeiras, sem muita tarefa, e os 

professores e alunos falando seus nomes. E no último dia de aula, pois fiquei 

sabendo que passei de série. Foi muito legal a gente brincou e conversou bastante e 

por causa das férias. 

• Um momento feliz que eu passo na escola são os recreios e as aulas que 

eu tenho porque gosto de estudar e estou com os meus amigos. 

• Quando apresentamos o teatro no dia dos pais. Me senti feliz e no mesmo 

tempo nervosa. Tinha chegado a minha vez de falar olhava para frente vinha aquela 

felicidade. Quando saí fiquei de um jeito diferente, me sentindo especial, de um 

modo único. Estava explodindo de alegria e felicidade. Quando acabou dei um 

abraço bem forte em meu pai. 

• Era um dia muito chuvoso a gente ia jogar um amistoso contra o colégio 

Santo Antônio. Nosso time estava jogando muito bem só que no finalzinho eles 

empataram mas porém com garra e força de vontade ganhamos o amistoso e foi 

neste dia que eu achei muito feliz. 

• Quando eu conheci o meu melhor amigo. Aconteceu quando apanhei do 

Maicon. 

• Quando conheci a Leila. Agora somos bem amigas. Não lanchamos uma 

sem a outra. 

• O meu momento mais feliz na escola foi neste ano na primeira vez que eu 

participei de 4 modalidades nas olimpíadas muito legal para mim e eu fiquei feliz. 
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• Quando eu estava na 1a série eu conheci a minha melhor amiga a 

Fernanda eu sou amiga dela até hoje. 

• Eu fiquei feliz quando fiz amizade porque eles me mostraram a escola, as 

salas e porque são muito legais e me ensinaram como é bom ter amigos, e eles já 

me agradaram em várias coisas. 

• O dia da família na escola, porque foi um momento feliz, divertido e legal, 

porque eu me diverti muito na rampa de skate, na cama elástica, etc. Outro 

momento feliz foi o teatro dos dias dos pais e das mães, porque foi muito legal 

participar do teatro e a maioria dos pais gostaram e também conhecer amigos 

companheiros que me ajudam sempre. 

• O momento mais feliz da minha vida foi ano passado num dia em que nós 

comemoramos o dia das crianças, assistimos o filme Procurando Nemo,lanchamos e 

não trouxemos material para ler e escrever. Esse foi o dia mais legal,com muita 

diversão e muito mais,isso durou 1 semana e nessa semana seria o meu 

aniversário. 

• O momento mais feliz aqui na escola foi quando eu conheci meus colegas 

novos. Aconteceu quando eu pedi para jogar futebol e eles deixaram foi ai que 

conheci os meus colegas novos. Quando eles deixaram eu fiquei muito feliz. 

• Foi numa apresentação de teatro em homenagem ao dia dos pais, eu li um 

texto e meu pai e minha mãe ficaram muito felizes, aquele momento foi um dos dias 

mais felizes que eu tive na escola. Pois quando abracei meus pais senti muita 

emoção e felicidade ao mesmo tempo. 

• Quando a professora Ângela dá aula de Educação Física para nós. 

• O momento mais feliz da minha vida é que na abertura das olimpíadas eu 

falei com a pessoa mais importante na minha vida, graças as minhas amigas Lúcia e 

Renata. Nós estávamos na sala esperando acontecer a abertura, daí minhas amigas 

me chamaram para ir até a arquibancada para ver uma pessoa que eu gostava, 

quando cheguei lá a Lúcia disse que eu era a menina que gostava dele, aí ele falou 

que eu era bonitinha eu fiquei feliz só que com bastante vergonha. 
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• Um momento muito feliz que eu passei foi na 1a série, eu estava me 

esforçando muito para isso acontecer, mas felizmente aconteceu. Eu não esperava 

que acontecesse, mas aconteceu, eu aprendi a ler e a escrever. Fiquei muito 

contente, pois tem muitos adultos que ainda não sabem ler e escrever. Para mim, 

aquilo foi uma grande vitória. 

• O momento mais legal é quando chega a hora do recreio, porque eu 

brinco com as minhas amigas, a Betânia e a Melissa. A gente brinca de bobinho. 

Quando eu passei de ano e fiquei muito feliz. 

• Nos primeiros 5 dias, sentimento de alegria. E o último dia de aula porque 

tem cinema. 

• Quando na 1a série eu conheci os meus amigos, fiquei feliz, e até hoje 

alguns estão estudando comigo. 

• A festa Junina, porque podíamos brincar e ter um momento de alegria, 

vimos um filme e comemos muita pipoca, paçoca, cachorro-quente e muitas outras 

comidas. 

• Quando eu conheci os meus amigos. 

• Tive vários. Um deles foi o piquenique que eu fiz na 2a série, o último com 

a minha amiga que foi para São Paulo. Nós compramos refrigerante 2 litros, todos os 

meninos foram pedir. O outro momento foi o último dia de aula antes das férias, nós 

comemos, brincamos, assistimos filme e pintamos os portas retratos do dia dos pais. 

Um deles foi os teatros para o dia das mães e dos pais ,eu me senti feliz, pois adoro 

teatros. 

• Quando eu entrei no colégio, pois fiz amizade, conheci a profe e saber que 

eu estava estudando numa escola Excelente. 

• Quando aprendi a ler e a escrever a ler porque quando você viajar e não 

tem nada para fazer dá para ler as placas ou ler um bom livro, e na hora do recreio 

da para ir na biblioteca.  A escrever porque você pode escrever histórias. Quando eu 

aprendi a ler e a escrever foi uma alegria parecia que tudo era diferente era mais 

legal e divertido, era mais feliz. Parecia que eu cada dia ficava mais esperta por ter 

aprendido tudo isso que sempre usarei. 

• Quando recebi o boletim e aquelas notas boas maravilhosas. 
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• Foi quando eu fui representante de sala foi uma experiência muito legal. 

• Para mim uma coisa muito feliz foi quando eu descobri que eu estava 

melhorando nas matérias, principalmente em Português e Matemática. E minha mãe 

se surpreendeu com que eu estava melhorando. Eu ficava feliz quando eu passava 

de ano. Principalmente quando meus professores se surpreendiam e ficavam muito 

felizes mesmo. Eu fiquei feliz quando soube que tinha saído da recuperação e fiquei 

feliz em saber que tinha melhorado e que não tinha perigo de eu rodar de ano. 

• No encerramento das aulas, quando a professora falou quem passou de 

ano e eu passei. Também no 1o dia de aula foi muito feliz e na última prova que foi 

feito tudo que nós aprendemos. 

• Quando nós fizemos os combinados. Quando nós fizemos bastante 

amigos e quando nós aprendemos a cuidar da escola. 

• No dia das crianças. Na Páscoa. Nas férias. Quando as professoras 

mandam deveres e gosto das aulas. 

• Quando falaram que as três quartas séries iriam no passeio na tribo 

Guarani. 

• Foi as festinhas, a festa junina, a festa do carnaval e do final do ano e 

também quando os alunos passam de ano direto. 

• Quando tinha festas presentes, quando a gente fazia amigo secreto, 

quando ganhamos elogios, etc. Quase todos os dias de aula foram felizes. 

• Eu achei muito legal que eu passei direto eu gostei muito de ter essa 

possibilidade achei ótimo adorei. 

• É quando estávamos preparando a poesia para o concurso de Poesia. Foi 

um momento muito feliz na escola para mim. 

• O momento mais feliz foi quando aconteceu o Natal Luz, foi uma coisa 

linda, meus pais e eu ficamos muito emocionados principalmente quando os meus 

pais viram eu cantando. Este dia eu nunca mais vou esquecer, foi uma noite muito 

especial gostei muito. 
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• O momento feliz foi quando eu comecei a namorar com a Amanda. Eu 

senti um frio na barriga e o meu coração começou a acelerar e foi desde aí até hoje 

a gente está namorando. 

• Um momento feliz foi quando eu passei de ano. Mas não era só eu que 

passei de ano foi toda a turma e também todos ficaram felizes. Todos da turma 

começaram a se abraçar a falar viva eu passei de ano. 

• Quando eu voltei dos Estados Unidos e voltei a estudar com a minha 

melhor amiga. 

• Eu tive momentos felizes nesta escola que eu estudo há 7 anos, mas uma 

coisa que mais me marcou foi ter a chance que a escola me deu, veio de repente, do 

nada, eu escutei a minha professora de dança me dando uma chance para eu 

dançar junto com um grupo, fora de Santa Catarina, em Brasília. Foi a oportunidade 

de mostrar o meu talento lá fora. 

• Um momento feliz na minha vida na escola foi quando eu encenei uma 

peça teatral “A bela adormecida” na 2a série. Lá eu fui a Aurora (A bela adormecida), 

todos me escolheram para ser a princesa, as pessoas da platéia aplaudiram meu 

primeiro teatro com um público tão grande. Esse pode ter sido o momento mais feliz, 

mas foi bem legal. 

• Na entrega das medalhas que a minha turma ficou em segundo lugar no 

futebol, basquete e etc... Me senti muito feliz e fiquei tão alegre com isso fiquei muito 

alegre. 

• Foi o início das aulas porque eu conheci novas pessoas e também porque 

ia começar um novo ano. Foi muito legal conhecer professores e colegas diferentes. 

• Quando pararam de falar mal de mim e comecei a fazer amizade. 

• Quando eu marquei um gol eu fiquei feliz. 

• Nos primeiros dias de aula sempre acordo umas seis horas, sempre gosto, 

sempre foram bons e felizes. Sempre chego e vejo a sala e a série que estou depois 

vejo os colegas que estavam no outro ano e depois vai tudo bem. 
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• Quando eu entrei na 1a série que conheci minhas melhores amigas 

principalmente a Julia que é a minha melhor amiga até hoje. Foi muito bom pois 

tinha crianças que demoraram para fazer amizade e eu fiz super rápido. 

• Nas Olimpíadas aqui do colégio de 2004. Nós no primeiro dia estávamos 

perdendo em tudo, mas até que conseguimos reagir ganhando no Handeball e na 

corrida 4x200 masculino. No segundo dia ganhamos tudo e começamos a gritar pela 

nossa cor que era “Preto” e assim fomos reagindo a cada minuto. E no terceiro dia 

também ganhamos tudo, e continuamos a gritar “Preto”. E na entrega das medalhas 

foi muito legal. E depois continuou a vida normal. 

• Meu aniversário. Aconteceu assim: Eu cheguei na sala dia 10/04/2002, a 

Patricia a minha amiga falou para a professora que era o meu aniversário e todos 

me cantaram parabéns. Na hora do recreio a minha mãe veio aqui e trouxe um bolo, 

etc... Eu me senti muito feliz. 

• O momento que eu fiquei muito feliz na escola, foi quando neste ano nas 

olimpíadas, a nossa turma era a cor preta, e que tinha 3 dias de Olimpíadas, e 2 dias 

nós ganhamos tudo, nós ganhamos os 2 Handeball, os 2 Futebol,1 cabo-de-guerra,1 

basquete, 1 corrida 4x50 masculino e várias outras coisas. Neste momento fiquei 

muito feliz, torcemos bastante, gritamos e pulamos. 

• Eu faço ginástica pelo colégio , em 2002 nos jogos abertos eu participei 

,eu ganhei a minha primeira medalha da ginástica e ajudei o colégio a ganhar o 

troféu de primeiro lugar da ginástica. Eu fiquei muito feliz. 

• Quando conheci meus novos amigos gostei muito desse dia porque rimos 

a beca e era legal a aula. 

• Quando no ballet do colégio começou a usar sapatilha de ponta, foi um 

pouco doído, mas irá ser um grande início. Doeu o meu pé, dedos, mas eu adorei 

usar. E outro quando fiquei amiga da Amanda, foi assim: Eu e a Maria Lúcia 

estávamos lanchando, e vimos que a Amanda não tinha amigas, então chamamos 

ela para lanchar, depois disso a Amanda tornou-se a minha melhor amiga. 

• O meu momento que eu gosto foi no dia da festa Junina quando tinha 

brincadeiras muito legais. 
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• Foi quando eu e meus colegas apresentamos a música aquarela, eu 

adorei fazer aquela música, pois além de eu gostar da música também gostei de 

fazer a sombra, não pude ver como ficou, mas achei que ficou bem legal e 

interessante. 

• Um momento muito feliz foi o sorteio do Beto Carreiro, pois ganhei ir ao 

Beto Carreiro. 

• Foi quando eu estava na 2a série ou 3a, eu e mais 3 alunos foram 

escolhidos para falar no microfone no dia das mães. No ensaio eu ficava nervoso e 

errava de vez em quando. Quando veio o dia fiquei mais nervoso ainda. Chegou a 

minha vez de falar, coração a mil. Fiquei mais calmo não sabia porque, depois 

percebi que a minha vez já tinha passado. 

• Meu momento mais feliz foi quando conheci minhas melhores  amigas: 

Bete, Liane, Bel, Laila, Luna, Renata, Regina e Luciana. Foi muito bem para mim 

pois senti que elas eram minhas amigonas. 

• O momento foi quando eu estava na olimpíada era uma volta na pista e 

estava dando o máximo e na reta eu ultrapassei e ganhei. Eu fiquei muito feliz e a 

minha turma ganhou. 

• Quando eu tiro notas boas e quando os professores ficam felizes comigo e 

quando me elogiam. 

• Eu vou fazer dois momentos que foi muito feliz, um com as minhas 

melhores amigas e o outro foi com as minhas amigas que antes era as melhores 

para mim. Primeiro acontecimento. Eu, Tere, Fa, Mari e Susane estávamos 

planejando para o Pedro olhar para a Mari e a Tere olhar para o Tomas. E quando 

isso aconteceu eu e as minhas amigas que não eram amigas e ninguém mais 

separa a gente. E os namoros foi tudo errado eles mudaram de meninas. O segundo 

a Joice e a Sheila estavam comigo e a gente estava no dia da família na escola, e 

nós fomos na sala de teatro. Estávamos fazendo um teatro quando a mulher entrou 

na sala, a Joice e a Sheila foram correndo para a estante e eu fiquei sem saber o 

que fazer. Eu falei para a mulher que era um teatro organizado pelo professor de 

teatro. 
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• Foi quando tinha acabado o 1o trimestre e estava ansiosa porque a 

professora estava dizendo quem entregou os trabalhos na data certa.  

• Quando ganhei no concurso de fantasias da 4a série em 1o lugar. 

• Quando eu entrei na 1a fase aqui no colégio, como todas as crianças,eu 

chorei. Ao passar o tempo fui aprendendo a desenhar, a escrever e a ler. Chegando 

em casa minha mãe ficou muito feliz. É por isso que eu estou aqui na 4a série. 

• Quando a minha classe na sala do professor Felipe manda a tarefa de 

desenhar e no outro dia ele faz concurso de desenho. 

• Quando me escolheram para ser goleiro das olimpíadas no futsal, fiquei 

muito feliz por saber disso. Treinei o dia inteiro e não parei até chegar o grande dia 

do primeiro jogo. Eu estava ansioso e logo já vi que era 1x0 para nós. No segundo 

tempo marcaram 2x0 e 3x0 e termina o jogo. No último jogo o meu pai veio assistir e 

o ataque do outro time fizeram gol, mas o juiz não deu. Agora é a nossa vez, 

chutaram no gol e gollll 1x0 para nós e terminou assim e ficamos os campeões no 

futebol. 

• Achei feliz o último teatro que nós fizemos. Sempre achei legal todos os 

teatros que nós das 4a séries fizemos. 

• Foi na 8a Noite da Poesia, Desenho e Canção Filosófica. Mesmo eu não 

ficando para a final, eu gostei da fantasia, era bonita, engraçada e se parecia com 

mágico do circo. No dia seguinte quando cheguei me disseram que ganhei. Foi 

maravilhoso, foi mais maravilhoso ainda quando a minha primeira apresentação e 

também ganhei em a melhor música das 4a séries e melhor interprete. Eu adorei, 

nunca irei esquecer. 

• O meu momento mais feliz foi em todos “Natal Luz” que participei, pois 

muitas pessoas de outros lugares estavam ali. Foi um momento, ou melhor, foram 

momentos de nervoso sempre deu tudo certo, o “Natal Luz” é muito bom mostra que 

nós crianças gostamos muito do Natal. Esse é o meu último ano, eu nunca vou 

esquecer das músicas, das surpresas, como Papai Noel iria chegar. 

• Que pela primeira vez quando cheguei na escola eu estava de perna 

quebrada a Beatriz me deu muita atenção ela me ajudava a guardar o meu material, 

levava a minha mochila quando a turma trocava de sala, mas antes de eu chegar na 
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sala eu pensei que eu não iria fazer novos amigos mas eu fiz e nisso tudo o que 

aconteceu  eu fiquei muito feliz, tipo você chegar na sala e outra pessoa ajudar. 

• Eu fiquei feliz quando eu e a minha melhor amiga Cristine estávamos na 

Educação Física, na aula livre e nós ficávamos jogando ping-pong e as vezes dava 

uma briguinha mas depois já se resolvia. 

• Um acontecimento feliz foi na sala de português, foi quando ganhei a 

minha carteirinha de detetive e alguma estrelinhas. Me deu vontade de pular de 

alegria. Todos ganharam a carteirinha até eu. 

• Eu fui muito feliz quando eu passei de ano. 

• O dia que foi mais feliz foi quando passei para a 4a é uma sensação de 

alegria que nunca havia passado na vida é muito bom. 

• Quando eu tirei a nota máxima em matemática aí eu fiquei muito feliz, eu 

me senti o bom, só que eu gostei dessa nota e meus pais também acharam legal. 

• Já tive vários momentos felizes como tirar excelente numa prova, por 

exemplo, mas um que acho importante é quando fazemos apresentações por ser 

muito legal é sempre especial, porque fazemos algo para homenagear o pai, a mãe 

etc... Como disse esse é o que mais gosto. Outro momento feliz foi o acampamento 

do Viver e Aprender foi muito legal. 

• Foi no dia dos pais quando a gente abraçou eles e damos presente eles 

ficaram muito felizes e nós também e na saída todos saíram felizes e foram para 

suas casas. 

• Estava na 2a série e era o dia do meu aniversário, quando comecei a 

escrever e aluem bateu na porta e quando vi era a moça da secretaria que vinha 

trazer uma cesta que tinha o meu signo dentro e duas joaninhas. Esse momento foi 

bom porque teve uma surpresa. 

• Quando nós a 4a série. E vencemos na Olimpíada em quase tudo, só 

perdemos em uma modalidade ou duas foi bem legal. 

• O último dia de aula, pois teve cinema, comida e outras coisas muito 

legais. Eu senti muita alegria e felicidade. 

• Conheci o meu melhor amigo Ricardo. 
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• As primeiras semanas de aula porque eu fico ansiosa como vai ser e 

também porque conhecemos os professores e tudo mais. 

• Quando eu passei de ano porque eu estava preocupada se eu iria passar 

ou não mas eu passei e agora estou indo bem nesta série e esta série é a mais legal 

de todas por isso eu estou muito feliz. 

• Quando no ano passado nas olimpíadas nós vencemos quase tudo e o 

mais importante nos divertimos muito e foi muito disputado, foi muito legal. 

• O concurso de poesia e eu fiquei em 3o lugar e ter feito muitas amizades. 

• A gincana que foi realizada na 3a série. 

• Fui feliz quando comecei a estudar. 

• O momento mais feliz foi quando recebi que eu passei de ano (no ano 

passado). 

• Quando fomos ao Museu do Sambaqui vimos ossos etc. 

• Foi quando plantamos três árvores foi muito engraçado porque as 

mulheres que estavam com a gente disseram que nós éramos os padrinhos das três 

árvores e que tínhamos que cuidar delas. 

• Quando eu conheci a Ana Paula e a Luiza, porque eu me senti muito feliz 

porque eu não estava mais sozinha. 

• O momento quando eu entrei na escola fiz muitos amigos especialmente o 

Caio que ainda é o meu melhor amigo. 

• O momento que eu achei mais feliz foi nesse ano nas olimpíadas que pela 

primeira vez eu junto com a minha equipe ganhamos o primeiro lugar no 

futebol,enfrentando a melhor equipe. 

• Um momento muito marcante foi quando eu conheci minhas melhores 

amigas (Amanda e Marcela) elas são muito divertidas, elas me chamam para fazer 

quase tudo,e eu acho muito legal. 

• No dia das Mães! No ano de 2003. Fiquei muito emocionada, na hora de 

cantar para as mães quase chorei,mas na hora de ir brincar com as mães,não deu 

para agüentar,e chorei de emoção. 
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• Nas olimpíadas e fiquei muito feliz porque eu gosto muito de esporte. E 

por isso achei um momento feliz. Apesar de nossa sala não ganhar mas mesmo 

assim fiquei muito feliz e assim pretendo ficar até o final do ano. 

• O momento mais feliz que tive na escola foi quando comecei a estudar 

aqui(na pré-escola,foi feliz porque conheci muitas pessoas e comecei a aprender 

muitas coisas). Até hoje estou aprendendo muitas coisas e fazendo amizade 

também. No dia que conheci meus amigos fiquei muito feliz, pois teria um e talvez 

mais anos brincando e me divertindo com eles e com elas. 

• No dia das crianças no ano passado, que foi muito legal e interessante. 

• Quando eu estava na 1a série mudei de escola, ou seja vim para este 

colégio  e conheci os meus melhores amigos. No começo do ano eu fiquei um pouco 

envergonhado pois eu não conhecia ninguém e ninguém me conhecia. Até hoje 

estudo na mesma sala que eles. Mas o que eu mais reconheço como amigos são 

eles dois. 

• Eu lembro quando eu estava no pré, e teve uma grande festa no dia das 

mães. Teve balões para estorar, música, jogos e brincadeiras para todos. 

• Quando tive mais amigos na escola porque eu ficava sozinho no recreio e 

não achava legal eu me sentia sozinho e odiado por quase todos os alunos da sala. 

Com amigos,eu fico brincando e eles me apóiam quando estou mal. 

• A festa que nós fizemos antes das férias, brincamos, cantamos, 

bagunçamos bastante,enfim foi um momento muito feliz. Senti alegria em estar ali 

com meus amigos conversando e fazendo coisas legais. 

• Um momento que foi muito feliz na escola foi nas competições de natação, 

no Circuito Joinvilense , no Festival de Velocidade,nas Olimpíadas escolares e nos 

Joguinhos Estudantis. Em todas essas competições eu ganhei medalhas de 2o lugar, 

1 de 1o lugar, e 2 medalhas de 3o lugar. Gostei muito dessas medalhas e vou 

continuar nadando pelo colégio. 

• Quando nós fizemos uma apresentação que foi muito legal. 

• Eu fiquei feliz na escola porque eu conheci muitas coisas novas e colegas 

novos. 
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• Foi quando eu passei de ano. 

• Quando falavam quem passou direto e quem não passou direto e eu 

passei direto e minha mãe ficou muito feliz. 

• Eu fiquei feliz quando soube que passei direto. 

• Quando fizeram uma maratona e isso foi muito legal e feliz em 2003. 

• Eu fiquei feliz quando passei para a 4a C. 

• Foi quando apresentei o teatro da “Ecologia” eu fiquei muito feliz e foi 

emocionante ser 2 personagens no teatro que o meu pai quase chorou nesta 

apresentação da “Ecologia”. 

• Foi  numa tarde quando eu estava nadando com o Rodrigo. Então a 

professora queria fazer tiro livre de 25m, foi inacreditável porque o meu tempo foi de 

18:01 segundos. 

• Quando eu conheci os meus amigos o Tiago, Victor, Roberto, Guilherme e 

foi muito feliz porque eu conheci mais amigos. 

• Foi quando eu conheci os meus amigos. Eu senti uma emoção muito 

grande,pois eu sabia que tinha pessoas em quem eu confio e até hoje eu confio 

neles. 

• O passeio que fizemos na 4a A no começo do ano foi muito legal nas 

bananas gostosas e no lugar de carneiro e no lugar das coisas feitas de lã eu me 

senti emocionado pelos lugares e ainda foi na cidade natal da minha vó. 

• Quando entrei pro grupo das minhas melhores AMIGAS e me senti feliz e 

me receberam muito bem. 

• Quando eu entrei no colégio, o primeiro dia de aula. Foi muito bom porque 

eu fiz amizades e um dessas amizades era a Cecília. 

• No dia das crianças da primeira série. Teve filme, pinturas, massinhas 

para brincar e materiais livres e podíamos levar vários brinquedos para brincar. E no 

dia das crianças da terceira série que podia levar brinquedo livre. 

• Quando a gente nas olimpíadas de 2004 no futebol nós éramos a pior 

equipe e a gente foi jogar contra a melhor equipe (4a C) eles fizeram  1 a 0 na gente 
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, mas bem no final a gente empatou 1 a 1 então foi para a prorrogação ficou 1 a  

1,então foi para os pênaltis foram três batedores para cada time . Os dois times 

erraram as 2 cobranças e a 4a C errou a 3a cobrança. Então eu fui bater e acertei 

então ganhamos. 

• No dia do começo do ano da 4a C quando eu conheci os meus amigos e 

os meus professores e gostei na hora do recreio que eu vi os meus amigos. 

• No começo do ano de 1998 eu conheci uma menina muito importante para 

mim. Logo após algumas semanas ela saiu do colégio. Na 3a fase (1999) ela entrou 

novamente aqui e nós tornamos melhores amigas de 1999 até agora. Quero que 

esta amizade não acabe nunca. Se quiserem saber quem é ela, é a Cris. Ela me 

entende, ri comigo, me consola e me chateia. Ela é D+ . Ela é uma irmã para mim. 

• Foi quando passei direto porque iria para casa e não precisava fazer 

exame com alguns de meus colegas. 

• Quando aconteceu a pesquisa que teve sobre Carlos Drummond de 

Andrade eu gostei muito porque foi um trabalho que eu fiz com minhas informações, 

e parecia que estava trabalhando num jornal e eu gostei muito disso. 

• Foi muito legal quando eu tirei notas boas e fiquei feliz com isto e quando 

pensei que estava em exame de Educação Física. 

• O momento mais feliz foi as aulas que são muito legais e as professoras 

também eram legais mais que pena acabou o ano e nós não vamos poder ver as 

professoras, os colegas e as serventes mas no outro ano nós podemos encontrar 

todos eles e todas as serventes e todas as professoras e outro ano pode ser legal 

como esse ano. 

• Quando eu ganhei notas altas nas provas, quando no final do ano eu 

passei direto , e isso que me deixa feliz na escola. 

• Tenho vários momentos felizes um que eu mais gosto é quando tirei 10 

em matemática. 

• Quando ganhamos nos jogos das olimpíadas foi, e também aprendemos 

que o importante é competir, o bom é que eles também ganharam. 
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• Quando fomos no teatro super legal com vários países e também quando 

teve um acampamento do viver e aprender. 

• Nas aulas de Matemática. 

• O meu momento feliz foi quando eu aprendi a ler e escrever porque isso é 

muito importante e porque eu tinha inveja dos meus amigos. 

• Um momento feliz na escola foi quando eu estava no campeonato de 

natação das olimpíadas e fiquei em primeiro lugar no estilo nado de costas. E por 

causa dessa vitória que eu fiquei muito feliz na minha vida e na minha escola. 

• As Olimpíadas! Passamos por jogos olímpicos que me deram uma 

sensação de competição e felicidade o que eu admiro neste colégio é as 

Olimpíadas. 

• Quando eu pedi a professora de Matemática para fazer um bilhete para a 

minha mãe e eu estava muito bem pois tinha feito tudo certo e bonito. 

• As minhas notas, os meus amigos e o resultado que passei de ano sem 

fazer exame. 

• Um momento muito feliz mesmo foi quando eu tive o meu clube aqui na 

escola, tem a Presidente que sou eu, e a vice que é minha melhor amiga, no nosso 

clube tem 7 pessoas, temos muitos esconderijos, e além disso passamos por muitas 

aventuras , como histórias,investigações e etc... 

 

2) ESCREVA SOBRE UM MOMENTO NA ESCOLA QUE FOI MUITO 

DELICADO E NÃO FELIZ. 

• Foi assim chamamos várias pessoas para jogarmos o futebol de 

tampinhas, um jogo que de vez usar a bola usamos tampinhas. Mas nesse dia o 

Ricardo trouxe uma bola. Todos acharam o máximo mas nessa brincadeira o Pedro 

abriu a cabeça . Fiquei muito mal porque foi uma brincadeira que eu inventei. 

• Um momento muito ruim que aconteceu comigo foi no lanche do PI.  Um 

amigo contou para um grupo de amigos que eu gostava da Clara. Eles prometeram 

que não iam falar para ninguém. Mas contaram para um outro amigo meu. E ele foi 

correndo falar para a Clara que eu gostava dela. Fui para o banheiro me tranquei 
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dentro de um box e veio aquele montinho tentando me tirar de lá. A fila do PI já 

subida e um amigo meu ficou. O Henrique é claro nós somos os melhores amigos e 

foi ele que me deu forças apesar de muita gente ter conversado comigo. No dia 

seguinte agradeci a ele e dei uma carta para ele. A Clara não dá a mínima, agora 

tem uma menina que gosta de mim, e eu comecei a gostar dela. 

• Foi quando eu e a minha amiga lanchávamos. Estávamos conversando 

com uma amiga nossa e eu estava de óculos, ela colocou a mão na minha nuca e 

na nuca da minha amiga e bateu a minha cabeça e a cabeça da minha amiga. Fiquei 

muito chateada porque nós poderíamos ficar cegas. 

• Foi quando a minha amiga quebrou o braço. Ela estava fazendo Educação 

Física quando ela caiu por cima do seu braço e deslocou o braço e ai ela foi na 

enfermaria e ligaram para seus pais para ir puxar ela porque ela tinha quebrado o 

braço e o braço ficou engessado por dois meses. 

• Foi quando eu vim estudar na escola desde a 1a fase, eu era pequeno e 

quando, mais eu chorei quando minha mãe me deixou no prezinho, isso quase todo 

mundo faz ou já fez, mas esse foi o acontecimento mais delicado na escola. 

• Um dia eu fui comprar o lanche no colégio. Quando eu cheguei na cantina 

a fila saia da cantina, mas eu esperei nela. Mas quando eu estava na fila os alunos 

grandes cortaram a minha frente e eu não gostei. 

• Que um dia fiz uma prova e tirei 5,0 na prova. 

• Quando eu emprestei R$ 10,00 para o meu amigo e ele não devolveu até 

hoje. 

• Eu entrei numa 5a feira, não conhecia ninguém da sala, eu senti um frio na 

barriga, não gostei daquele dia era tudo muito diferente da escola que eu estudava 

antes. 

• Quando eu fui perseguido por muitos alunos aqui na escola. 

• Quando cai na escola e cortei o braço bem no dia de um passeio super 

legal. 
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• Quando as professoras faltam, ou um dia que a gente não tem aula e um 

dia que a gente não tem conteúdo. 

• Estava brincando quando um amigo novo chega eles preferem ele no 

lugar de mim. 

• Nenhum momento foi ruim. 

• Quando me chamaram para uma aula de reforço eu fiquei decepcionado. 

• Quando eu briguei com o João na 2a série. 

• Eu tinha escrito um bilhete para o meu amigo Rodrigo, e sem querer deixei 

cair no chão. O Guilherme achou, pegou e leu. Começou a fazer chantagens. Ele 

escreveu algumas coisas a mais, e começou a ler para todo mundo da sala. Falei 

para a professora Clarice e ela resolveu o problema. Achei isso que ele fez muito 

feio e ruim pois ele não tinha o direito de ler, escrever um pouco mais e de mostrar 

para os outros. 

• Foi quando contaram que eu tomei mamadeira até os nove anos e eu 

fiquei muito triste me senti rejeitado as pessoas riam de mim toda hora. 

• Foi no ano de 2001(1a série). Eu estava andando na Praça do Coqueiro, 

até que uma hora eu vi as minhas amigas brincando de cadeirinha, eu dei um 

empurrãozinho e elas caíram. Eu saí andando mas até que uma hora a professora 

Odete me chamou ,eu fiquei apavorado,chorando naquela sala,mas quando ela me 

mandou embora eu pedi desculpas para a minha amiga. 

• Quando eu não passei de ano na 3a série para a 4a. Já era para eu estar 

na 5a série e senti triste e fracassado mas recuperei. 

• No dia em que meu colega estava se achando com suas voadeiras e sem 

querer me chutou. 

• Quando eu senti uma forte dor de barriga não consegui me mexer e nem 

andar muito, fui para a enfermaria e levado para o hospital por minha mãe. Tive que 
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ser levada na cadeira de rodas até o carro, pois não conseguia andar isso não foi 

nada agradável. 

• Esse momento foi na 1a série, no começo do recreio eu espirrei bem forte 

e o meu nariz começou a sangrar, eu indo na enfermaria e andando pelo colégio 

perdi o recreio e um pedaço de uma aula legal. 

• Um momento que eu tive uma amiga que saiu da escola e foi para 

Florianópolis era a minha melhor amiga e éramos muito feliz juntas, mas infelizmente 

isso aconteceu e foi muito triste mas agora já tenho outras amigas. 

• Quando eu estava na 2a série eu saia da sala quando a aula acabava e ia 

esperar meu pai mas eu começava a chorar. Eu chorava porque ficava insegura 

porque qualquer pessoa pode entrar e sair qualquer hora e qualquer dia. 

• Mas, fiquei muito chateada mesmo tirei quase bom na prova de ciências 

fiquei muito triste mesmo. Fiquei triste também quando minha amiga disse meu 

segredo, meu né! 

• A perda do trabalho do “Sistema Solar”. Tivemos que refazer o trabalho de 

manhã a 3a feira demorou um pouco, mas com esforço conseguimos entregar em 

tempo. 

• Foi no ano passado ninguém queria ser minha amiga eu ficava sozinha até 

a Alice não queria saber de mim, eu andava feito uma pateta andando para lá e para 

cá sem absolutamente SOZINHA!!! 

• Esses não tiveram muito, mas o que eu detestei foi quando um garoto da 

7a série esbarrou em mim no recreio eu fiquei toda molhada, tive que por outra roupa 

aqui no colégio que ficava enorme em mim, mas fui obrigada a usar. Foi terrível. Não 

gostei. 

• Muito delicado e não feliz foi quando a professora Amélia estava dando 

aula, e de uma hora para outra ela passou mal. Fiquei num momento tenso, 

continuei a fazer as minhas atividades, mas muito preocupada. 
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• Quando teve a eleição os papeizinhos para pedir que votem naquela 

pessoa. Quando meus pais foram votar a minha mãe comentou que coitadas das 

serventes que depois vão ter que limpar tudo. Então eu achei isso uma coisa não tão 

boa porque não pensaram em quem ia limpar a sujeira que fizeram. 

• Foi quando bati a cabeça na parede foi horrível eu até fui levado para a 

UNIMED, o pronto socorro. Isso aconteceu na primeira série e até hoje está o galo 

na minha cabeça. Enfim isso aconteceu em agosto de 2001. 

• Foi quando briguei com a minha amiga Fernanda foi muito triste porque 

ninguém gostaria de brigar com uma amiga, briguei com ela pois ela queria que eu 

seguisse ela e eu não sou menina de ficar correndo atrás das pessoas. 

• O momento não feliz foi quando eu não fiquei na sala das minhas amigas, 

ou bem dizendo, minhas amigas não ficaram na minha sala, então nós conversamos 

com a coordenação e tudo foi resolvido. Graças a Deus no final ficou tudo normal. 

• Teve uma época que me chamavam de GIRAFA, pois sempre fui a mais 

alta da turma. 

• Quando seguraram meu pé, cai e quebrei o braço. Fui para a unimed e 

faltei a aula. Aconteceu em 2003. Fiquei com dor no braço: não pude escrever, nem 

fazer atividade física. 

• Não tem nenhum. 

• Quando a professora manda bilhete para casa e quando ela manda tarefa. 

Eu fiquei muito triste porque minha mãe me bota de castigo. 

• Quando fui rejeitado pelos meus amigos sem mais nem menos e fiquei 

muito triste porque aconteceu bem no dia do meu aniversário e sai chorando para a 

sala. 

• O ano passado porque minhas amigas estavam me deixando de lado. 

Esse ano por ter me machucado várias vezes na escola. 
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• Ontem tive prova de Inglês no computador e não dava para  metade da 

sala ir de uma vez só, e quando uma pessoa voltasse outra iria na seqüência,eu 

seria a última a ir. Como não tinha nada para fazer a não ser estudar, e eu seria a 

última a ir, então pensei no xerox que eu precisava tirar para português. Como a 

professora não estava na sala sai para tirar o xerox, quando estava chegando na 

sala iria recortar o xerox e estudar inglês. De repente a professora chegou na sala 

dizendo que iria descontar 5 pontos da pessoa que estivesse fora da sala e de quem 

estivesse dentro 3. Eu já não estava boa em inglês então já estava nervosa, a minha 

vó está na semi-uti ,e a professora falando isso fiquei ainda mais nervosa. Acabei 

errando 4 perguntas das 18. Eu reconheço que errei. 

• Quando eu e minha amiga brigamos. Eu me arrependi de ter chamado ela 

de “Dona Perfeitinha”.Ficamos separadas uma semana. Eu não agüentava mais. Fui 

lá e pedi desculpas. Eu me senti um monstro perto de todos. Mas as vezes ela me 

deixa nervosa. 

• Quando soubemos que o aluno Izaque estava na UTI e que ele só tinha 

20% de chance de sobreviver. 

• Quando eu quebrei o braço porque eu tropecei. Sentimento: dor. 

• Eu fiquei um pouco triste quando brigava com minhas amigas e elas 

brigavam comigo, e eu ficava sem amigas. Fiquei triste também quando minha 

melhor amiga da 2a série que se chamava Letícia foi embora para outra cidade, essa 

foi a minha maior tristeza. 

• Quando eu briguei com as minhas amigas. 

• Meu momento na escola que não foi legal foi na 2a série que eu estudei de 

manhã e eu chegava muito tarde por causa do meu irmão que não acordava eu 

pensei que ele ia reprovar de ano. 

• Quando eu estava estudando no jardim e eu tinha uma amiga chamada 

Cristiane, eu estava brincando de esconde-esconde com uma outra amiga nós duas 

fomos se esconder lá em cima na quadra infantil e a minha Kombi chegou eu fiquei 
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muito amargurada, a Kombi foi embora e eu e a minha amiga Cristiane ficamos. 

Esse dia foi muito chato. 

• Quando o meu time perdeu nas olimpíadas. Eu fiquei muito triste mas 

entendi que o importante é participar e vi que é legal participar. 

• O momento não feliz foi fechar a arquibancada porque eu gosto de lanchar 

lá com os meus amigos, e outra coisa não feliz foi trocar a cantina, porque eu 

gostava mais da antiga do que a nova de agora, também não foi um momento feliz a 

proibição de lanchar na pracinha que aconteceu no ano passado que eu também 

gostava de lanchar muito lá. 

• O momento que eu não gostei na escola foi quando eu fiquei sem amigos 

no primeiro mês. Eu me sentia sozinho, sem amigos, triste e cabisbaixo. Eu não 

gostei daquele dia. 

• Foi quando fiquei com febre e tive que ir para casa. A febre era de 40o  

• Foi nas olimpíadas quando me machuquei antes de um jogo. Me senti 

muito triste por não poder dar tudo de mim naquela hora. 

• Quando o professor Roberto não deu 3 aulas de física. 

• O momento mais chato da minha vida foi quando eu quebrei o dente. Nós 

estávamos brincando de “Pezinho” aí eu escorreguei e quebrei o dente foi muito ruim 

até a minha mãe chorou. 

• Um momento não feliz para mim foi num dia que na hora do recreio eu 

havia combinado de encontrar a minha mãe. Mas quando eu fui comprar o lanche a 

moça não me deu o lanche, ela deve ter se esquecido, mas como eu era pequena 

fiquei muito triste. Minha mãe ficou preocupada comigo, mas ela me encontrou 

chorando. Então minha mãe me levou até a sala de aula, pois estava chorando. Eu 

fiquei muito triste. 

• É quando eu não tinha nenhuma amiga para lanchar. 

• Quando eu levei ponto na cabeça e doeu muito. 
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• Quando eu recebi a notícia que o meu avô tinha falecido. Eu fiquei muito 

triste, pois eu gostava muito dele. 

• Eu não gosto de quando há uma prova, pois a sala fica muito quieta e o 

clima é muito tenso, sem alegria. 

• Mês passado quando eu quase quebrei o tornozelo de um aluno com um 

chute. Meu coração bateu apressado e eu vendo aquela pessoa caindo no chão 

naquela hora pensei que seria expulso mas não aconteceu nada. 

• Foi esse ano, no dia 25 de setembro, alguns meninos da 5a série 

roubaram uma bolhinha nossa. Nós estávamos jogando na quadra coberta de vôlei, 

foi só deixarmos a bolhinha cair, eles saíram correndo, nós reclamamos para uma 

mãe apoio, a única coisa que ela fez foi defender o filho daquela sala. Se eles 

sabiam que não podia jogar, porque não avisaram. Não sei o que os pais ensinam, 

ensinam a roubar. 

• Quando tirei a minha primeira nota baixa na aula de Matemática, Estudos 

Sociais e Ciências. Também quando um menino me chamou de “macaca” e ficava 

puxando as minhas trancinhas. Então eu reclamei para a minha mãe e ela falou com 

ele e nunca mais ele falou comigo. 

• As provas que você fica nervosa e não consegue lembrar, e depois que vê 

a nota então ou é legal ou um desastre. Eu acho que essas coisas de notas não 

mostra nada do que o aluno aprendeu ele pode simplesmente colar ou fazer várias 

outras coisas. Não mostra simplesmente nada a nota e sabe de uma coisa odeio 

prova. 

• Quando eu vi aquela pessoa batendo no outro menino que era meu amigo 

eu segurei o guri e o meu amigo correu. 

• Foi quando por três semanas na aula de Ed Física teve aula de 

matemática eu não gostei! 

• Quando eu estava de recuperação em Português. Fiquei magoada. Fiquei 

chateada de saber quando meu amigo tinha caído, machucado a cabeça e que tinha 

que levar pontos na cabeça. Eu achei feio quando vi aqui na escola duas meninas 
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brigando,e isso foi horrível porque as crianças da 1a série adiante estavam vendo,e 

com isso eles podiam brigar na escola também, e isso é horrível para mim porque eu 

não queria ver as crianças das 1a séries adiante brigando. 

• Em uma das aulas de Ciências a professora brigou com uma aluna e a 

aluna a respondeu, e todos nós ficamos abalados com isso. 

• É quando a professora se incomoda com os alunos. E quando os alunos 

não prestam atenção no que a professora fala. E quando os alunos no recreio ficam 

brigando. 

• Quando a professora briga com todos os alunos por culpa de um aluno. 

Quando não tem Educação Física. Quando tiramos notas baixas. Quando a 

professora não deixa mastigar chicletes. Quando alguém briga. 

• Quando a professora de matemática não deixou que nós tivéssemos aula 

de Educação Física. 

• Foi as provas de matemática porque é muito difícil e chata e também 

quando o professor de educação física falta e quando os alunos rodam. 

• No primeiro dia de aula, que eu estudava no intermediário e um menino 

falou que eu não era da sala dele, mas eu era aluna nova, e muito tímida,foi assim 

meu dia triste. 

• Foi o dia que acabou a minha aula quando achei que eu não poderia ver 

mais os meus amigos mas depois eu soube que iria ter uma prova. 

• Quando eu e minha amiga perdemos esse ano o concurso de Poesia. 

• Foi quando o meu amigo cortou a cabeça jogando futebol foi um corte 

muito feio, fomos até a enfermaria para a doutora dar ponto em sua cabeça, foi um 

momento muito triste mas graças a Deus não foi nada grave,e agora ele está bem. 

• Quando eu briguei com o meu melhor amigo. Mas eu pensei melhores 

amigos não se vão agora a gente é amigo de novo e a gente fez um trato que a 

gente vai ser amigo para sempre. 



 88 

• Foi quando briguei com a minha amiga eu fiquei muito culpado. Por uma 

coisa boba, pois eu não queria perder a minha amiga que recém eu tinha feito. 

• Quando eu estava na 1a série, eu estava brincando de esconde-esconde 

eu prendi meu pé no valo e levei 2 pontos. E quando os meus “amigos” não me 

aceitavam porque eu sou adotada. 

• Como a vida não é feita só de felicidade também passei por muitos 

momentos tristes um que me marcou foi quando eu briguei com minha amiga, eu 

fiquei muito triste, mas depois tudo acabou bem. 

• Um momento que me deixou muito triste foi na 4a série eu estudava de 

manhã, quando passei para de tarde descobri que minha melhor amiga (Sofia) está 

no hospital,naquela hora me deu um aperto no coração. 

• Quando um amigo se trancou no banheiro e começou a chorar, porque 

uma menina ficou sabendo que ele gostava dela. Eu fiquei muito triste porque isso 

aconteceu, eu estava me sentindo o culpado só que eu não era o culpado, me senti 

muito mal triste me senti no lugar dele. 

• Não houve momento triste. 

• No primeiro dia de aula do ano passado, pois começaram a falar mal de 

mim por trás. 

• No dia que o professor de ed.física não deu aula porque ele estava de 

atestado. 

• Foi quando eu estava no pré fazendo um teatro quando a minha calça 

caiu, eu fiquei muito envergonhado. 

• Todos sempre estoram caixinhas de suco e faz bum e um dia eu estava 

tomando lanche e vi um suco jogado no chão, então pensei explodi-lo e alguém ficou 

na frente, explodi e tinha suco e virou suco na roupa de alguém.Fiquei sentido e 

nunca mais fiz isso. 
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• Um momento triste foi quando os meninos ficavam só espiando eu e a 

Juliana eu ficava muito incomodada pois sempre tinha uma pessoa me vigiando. 

• Quando o Mateus e o Sergio começaram a brigar ali no corredor. Quase 

todo mundo estava gritando para dar soco um no outro, tanto a 4a série E ou a 4a 

série D. Eles levaram uma bronca do professor Juliano. 

• No dia 12/04/2002 eu percebi que os meus amigos me decepcionaram. 

Todos eles falaram que iam me dar presentes mais afinal ninguém trouxe. Daí eu 

paguei o maior mico levando sacolas gigantes vazias. Eu me senti muito triste. 

• O momento  triste na escola foi triste mesmo! Foi assim: eu não sei como 

começou essa briga do Fernando e do Paulo, mas no corredor das 4as séries 

aconteceu a briga do Fernando e do Paulo, eles começaram a se bater, brigar, falar 

palavrão, e ainda que outras pessoas que eu não me lembro quem é que ficava 

falando alto e gritando. No corredor ficou o maior barulhão. E quando os professores 

chegaram eles ficavam brigando com a gente e nem era todo mundo que tava 

falando alto e gritando. Neste momento eu fiquei muito triste e muito chocado. 

• Foi quando eu estava na 2a série em 2002, na aula de artes que a gente 

tava pintando um material para o dia das mães. Eu comecei a passar mal até 

desmaiar. Eu não gostei nem um pouco,pois as aulas eram muito legais. 

• Quando ninguém brincava comigo no recreio eu não gostei desses dias 

porque eu estava me sentindo solitário. 

• Quando alguns meninos gostavam de mim, e eu ficava muito triste, não 

sei explicar direito, mas depois fiz psicóloga e isso me ajudou muito, pois nem ligo se 

um menino gosta de mim. Pois percebi que é bobera se um menino gosta de mim, 

eu não gosto dele, ficar triste só por isso. 

• Eu não gostei quando era o dia da marcha que as crianças não saíram da 

Escola. 

• Eu estava na aula de Estudos Sociais, que nós íamos fazer uma mascar 

de carnaval, mas não estava conseguindo, e já estava acabando a aula, pois 
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comecei a ficar nervosa e chorei, mas a minha amiga depois me ajudou e não ficou 

tão legal, mas depois fiquei calma, isso foi uma coisa que para mim não foi legal. 

• O momento que não foi feliz foi quando fomos ano passado ao 

centreventos porque chegamos atrasados e eu e minha amiga se perdemos lá pois 

estava muito cheio. 

• Eu estava na 4a série brincando de futebol com uma bolinha quando tudo 

começou. Ele estava com o bola vindo na velocidade eu desviei mas nada adiantou 

melhor dizendo piorou . Eu sem querer bati meu ombro nele ele pisou na bola e caiu, 

bateu a cabeça no banco. Falei pra ele sentar e vi que estava sangrando, e eu falei: 

- Vai correndo pra enfermaria.  

Passou um tempo e o professora disse:  

- Vai ver o Roberto e fique com ele.  

De repente o Roberto chorou comigo. Ele levou um ponto na cabeça. 

• Meu momento foi quando briguei com minhas amigas pois uma menina 

nos botou umas contra as outras então fiquei muito triste e não foi um momento feliz. 

• Foi quando eu estava jogando basquete eu trombei com meu amigo no ar 

e cai de joelho e doía muito e meus amigos me ajudaram. Eu fiquei com muita dor e 

não consegui me levantar. 

• Quando a educação física é na sala e quando tiro notas ruins. 

• Quando eu estava na 1a série, eu gostava de ficar correndo na aula de 

educação física até que um dia eu tropecei no meu amigo e cai. Fui até a enfermaria 

no colo do meu professor, até cheguei lá e deitei na maca. Depois de dez minutos 

recebi a notícia que eu estava com a clavícula quebrada. Fui até o hospital e 

coloquei o gesso, depois disso eu já me senti melhor. 

• Quando eu e minha amigas nos separamos e fizemos 2 grupos e 

ficávamos bravas umas com as outras. Isso foi muito chato. 

• Quando eu estava brincando com meus amigos, um tropeçou no pé do 

outro e caiu, aquilo me chocou saiu muito sangue e ele foi na enfermaria  ver o que 

era tinha que levar pontos na cabeça, com essa noticia  eu comecei a chorar muito e 
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a professora deixou eu sair da sala. Eu o acompanhei na hora de ir na enfermaria, 

para voltar pra sala, e quando ele foi embora. 

• Quando eu e meus amigos fomos jogar futebol e então o meu amigo 

Marcos bateu a cabeça no banco e  a sangrar e então eu e eles fomos levar ele até 

a enfermaria e aí levou 4 pontos. 

• Eu e alguns amigos íamos jogar futebol com tampinhas de garrafa até que 

apareceu os garotos da 5a série e tivemos que jogar com eles e foi um jogo chato 

porque eles só empurravam, falaram um monte de palavrões e eu cai no choro 2 

vezes. Quando bateu o sinal parou a pelada que ficou 0x0 sem ganhador e tivemos 

que ir para a aula de inglês. 

• Um menino da 4a C (Alexandre) ele estava brincando de pega-pega e o 

Fábio deu um empurrão sem querer e o Alexandre caiu e cortou a cabeça e ele 

perdeu muito sangue por isso fiquei com pena dele. 

• Quando eu menti para a professora sobre uma pesquisa. Não gostei. Mas 

se eu aprontei tenho que merecer. 

• O momento foi quando sangrou o meu nariz, fui para a enfermaria, mas 

estava fechada, fiquei muito triste, pois precisava da enfermaria naquele momento. 

Mas ainda bem que fui para a Sandra e ela me socorreu. 

• Que eu estava na cantina pedindo meu lanche 3 meninos da 7a A me 

deram um soco nas costas e doeu muito, foram 3 socos o nome deles eram Felipe, 

Antonio e o outro eu não me lembro e eu sei que esse momento foi marcante pra 

mim e eu fiquei muito triste. 

• Eu não fiquei feliz quando o Paulo se machucou nas palmeirinhas e ele 

levou um ponto na nuca. Algumas amigas e amigos choraram, principalmente o 

Leandro. Eu também fiquei muito triste do que tinha acontecido. 

• O acontecimento faz pouco tempo, foi quando estava com 38,5 de febre 

tentaram ligar para a minha mãe pelo celular, mas não deu fiquei na escola com 

febre. 
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• Quando um aluno pegou meu cartaz porque se confundiu o meu com o 

dele. 

• E o mais triste foi quando me machuquei foi doído e triste. 

• Quando meu amigo caiu e machucou a cabeça eu me senti muito triste 

porque ele levou um ponto, um menino se sentiu o culpado e eu fiquei muito triste. 

• Já tive foi quando fui para a Sara por causa de uma briga com uma 

pessoa não quero nem falar quem é para mim foi um momento desagradável, que 

não gostei. 

• Foi quando eu não passei muito bem e tive que ir para o médico porque eu 

estava vomitando e fui para a enfermaria e ela mandou eu ir embora para casa. 

• Quando estava na Educação Física na caixa de areia, e quando fui pular 

acabei torcendo o meu pé. Fui para a Sandra, porque estava doendo muito. E no 

outro dia, vim para a escola de gesso e de moletas, tendo que lanchar na Sandra e 

na sala sentar em cima de uma almofada, para não doer a minha perna. Esse 

momento foi ruim, porque na hora do recreio não podia descer para brincar e outros, 

e delicado porque quando engessei tinha que ter calma e delicadeza. 

• Quando eu quase quebrei a perna na quadra coberta de vôlei. 

• Quando a professora briga comigo. 

• Quando meu melhor amigo se machucou. 

• Os últimos dias de aula porque perdemos os amigos por algumas 

semanas e os professores, as provas e os exercícios. 

• Quando eu entrei no colégio e logo depois quebrei o braço e no colégio eu 

senti muita dificuldade e foi um momento difícil. 

• Quando o meu melhor amigo teve de mudar para tarde, porque ele não 

podia estudar de manhã, muitas coisas que nós não fazemos mais. Mas ainda 

brincamos juntos quando vai na minha casa e as vezes eu vou na casa dele. 
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• Ter brigado com alguns amigos e não me dar bem com alguns amigos até 

hoje. 

• O dia em que eu e a minha sala não podíamos ir a uma apresentação. 

• Não fui feliz quando quebrei o braço e não pude escrever. 

• Quando eu briguei com o meu amigo. 

• Quando a professora saiu da nossa classe e queríamos que ela ficasse. 

• Quando a professora de português soube que o pai dela havia morrido. 

• Quando eu me machuquei na piscina, porque eu fiquei sozinha e eu me 

machuquei muito. 

• O momento foi quando o meu amigo caiu bateu a cabeça e levou 6 pontos 

na cabeça. 

• Eu achei muito triste quando eu e meus amigos estávamos brincando e 

um de meus amigos tropeçou e bateu a cabeça. 

• Foi quando minhas melhores amigas começaram a me excluir, a excluir o 

Bruno, não sei porque com isso fui conversar com outras pessoas, elas ficaram 

comigo até a Isabel e a Lúcia voltarem a me aceitar e aceitar o Bruno. 

• Não gostei de uma coisa, é que eu trazia uma bolinha de borracha para 

escola, para eu e meus amigos brincar, só que eu não sabia que não podia trazer, e 

umas pessoas pegaram e saíram correndo, e eu não gostei, pois essas pessoas 

podiam só falar. 

• Quando cheguei no colégio porque não tinha amigo eu achava tudo chato 

porque eu não era de Joinville. Mas ao longo do tempo eu fui fazendo amigos e 

conhecendo a cidade e as pessoas melhores. É por isso que eu achei o momento 

menos feliz. Mas hoje sou uma criança muito feliz!!! 

• Isso aconteceu esse mês mesmo, foi quando eu, algumas amigas e 

amigos estávamos brincando de bolinha, de repente, do nada apareceu uma mãe –
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vigia brigando com nós, fiquei com muito medo mesmo , pois tive medo de levar uma 

grande bronca. 

• Quando eu quase quebrei o pé na escada, e fiquei com uma tala por 

alguns dias. 

• No início deste ano eu quebrei o pé e não pude fazer nenhuma atividade 

esportiva. Esse início de ano foi o pior de todos os inícios de ano. 

• Um dia ruim foi quando entrou um aluno novo na minha turma e ninguém 

queria ser amigo dele, então eu tive que me oferecer para ser amigo dele. Apesar de 

todo mundo não gostar dele. 

• Quando dei um soco num menino e perdi uns amigos. E outra coisa é que 

todos ficam me chamando de nomes que eu não gosto e eu fico chateado e sem 

jeito. E ninguém me quer em grupo. 

• No recreio quando estávamos brincando de bolinha, veio um garoto da 5a 

série e roubou a bolinha que brincávamos, enfim só devolveram a bolinha no fim da 

aula e proibiram este jogo. Não só eu fiquei triste, mas todas as pessoas que 

jogavam, principalmente a dona da bolinha. 

• Um momento que eu não gostei foi na competição pelo Festival 

Joinvilense lá no C3. Eu não ganhei nenhuma medalha. E fiquei muito triste. 

• Foi quando eu estava internado, eu não pude ir ao passeio da escola. 

• O meu momento triste na escola foi quando não tivemos educação física. 

• Foi quando eu pensei que ia ficar em português. 

• Foi um dia na Ed física os meninos da minha sala quase brigaram na 

quadra da escola. 

• Quando eu acordei tarde foi quando bateu o sinal daí eu comecei a me 

arrumar para ir a escola, a minha mãe ligou para a escola e falou para a minha 

professora não brigar e ela não brigou, mas ficou um pouco chateada comigo. 
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• Quando as crianças jogavam o lixo no chão, mas hoje isso acontece 

pouco. 

• O momento era quando soube que fiquei de recuperação em matemática. 

• Foi quando o meu amigo bateu a cabeça na quina do banco. 

• E o mais triste foi quando eu bati com a cara na parede da natação. 

• Quando eu cai o meu corpo tremeu e coloquei a mão na cabeça e olhei 

tava cheio de sangue e fui para a enfermaria e não sabia que eu tinha muitos 

amigos. 

• Não tem! 

• Estava jogando basquete e fui pegar uma bola e estava embaixo da cesta 

e a bola caiu na minha cabeça e eu caí e fiquei zonzo e senti dor de cabeça. 

• Quando exclui uma amiga minha e depois me senti mal mas graças a 

Deus ela me perdoou e hoje somos amigas e muito felizes. 

• Quando deixei de ser amiga da Melissa. Foi muito triste porque nossa 

amizade já era de dois anos. 

• Quando fiquei com rubéola e tive que levar duas vacinas e faltar quase 

uma semana de aula. 

• Quando o meu amigo machucou a cabeça e eu fiquei muito triste mas 

graças a Deus deu tudo certo. 

• No dia que eu comecei a fazer o reforço da 3a série porque eu não podia 

descansar sem barulho. 

• Um momento foi quando eu levei um bilhete porque tinha me esquecido do 

trabalho de matemática, porque eu fiz os deveres de outra matéria e esqueci desse. 

• Quando eu ia no cabo de guerra nas olimpíadas e me machuquei nos 

dedos das mãos e daí não pude participar esse foi o meu momento mais triste foi 

esse. 
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• Foi muito triste quando a professora disse que eu ia ficar em exame e 

também quando tirei uma nota baixa na prova. 

• Foi quando a professora falou que eu tinha que ficar em recuperação 

porque se eu reprovar de ano eu vou apanhar e eu tive que estudar e fazer aprova 

de Port, Hist, Mat e tive que fazer todas as provas e estava um pouco difícil e eu 

consegui fazer as provas de Português e a de História, estava difícil e a de 

Matemática também estava difícil mas eu consegui fazer. 

• Quando eu briguei com os meus colegas na escola, e também quando 

levei uma advertência por isso que eu fiquei triste. 

• Quando caí e tirei o meu primeiro 0,5 em matemática. 

• Quando me dei mal na prova de matemática, a professora deu uma 

bronca na maioria, e tive que ficar na sala de aula fazendo, porque errei um 

moontee! Foi um tédio! 

• Quando teve 2 provas no mesmo dia, pois tem que pensar muito, e eu 

fiquei até com dor de cabeça. E quando passa assunto novo e no mesmo dia passar 

de deveres 6 coisas sobre o assunto. 

• É quando as professoras reclamam da minha letra. 

• É quando eu brigo com algum amigo e me machuca. 

• Um momento não feliz foi quando eu tive a chance de aparecer no 

jornalzinho da escola, por causa que eu contribui numa campanha da farmácia e eu 

não apareci na foto porque alguém cobriu o meu rosto na hora da foto. 

• Quando eu fui falar com a coordenadora de uma coisa que eu não tinha 

nada a ver, senti angústia e vontade de sair correndo. 

• Quando tive um declive no 2o semestre e que não tinha feito as tarefas e 

esquecido os materiais e as provas deixava-as incompletas. 

• Eu não gostei quando teve 3 aulas (três semanas, nas segundas-feiras) de 

matemática quando era educação física. 
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• Um momento que foi muito infeliz mesmo, foi numa aula de laboratório 

uma menina do outro grupo fez dupla comigo, como eu não sei desenhar muito bem, 

no computador,só a mão mesmo eu sei, foi aí a questão ela não gostou do meu 

desenho e ela disse que eu não presto. Isso deixou bem marcado em mim! 

 

 

 




