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Educação 2: A vida de uma escola pública de São Paulo

Diário de aulas
Sandra da Luz Silva

Nota do editor: Durante nossas pesquisas de campo sobre 
o ensino médio nas escolas públicas da Grande São Paulo, 
conhecemos Sandra da Luz Silva, aluna de 17 anos de uma 
escola estadual no bairro Capão Redondo, na periferia da 
Zona Sul. Sandra revelou-se uma pessoa tão brilhante e pro-
missora, que a convidamos a trabalhar no Instituto Fernand 
Braudel de Economia Mundial. Ela acabou trabalhando co-
nosco de dia e estudando de noite, como fazem tantos outros 
jovens no Brasil. Encomendamos a ela um relato do cotidiano 
da vida de sua escola no ano escolar de 2001. O resultado 
foi um documento valioso, publicado parcialmente aqui, que 
fornece uma visão rara e autêntica do que se passa nas esco-
las públicas da periferia, dando continuidade a nossa série 
de Braudel Papers sobre o ensino no Brasil, iniciada com “O 
atraso histórico na educação” (No. 30/2001). As ilustrações 
deste ensaio são do artista South (Carlos Otávio Gama), 
também do Capão Redondo, e o artigo sobre problemas de 
leitura (página 2), de Luiz Marques, professor de português 

no mesmo bairro. Este trabalho revela a riqueza de talentos 
escondida na periferia de grandes metrópoles como São Paulo.

***

Meus pais vieram de Pernambuco para São Paulo há 25 
anos. Meu pai já foi açougueiro, vendedor de doces, e uma 
vez montou até uma minifábrica de cocadas. Não deu cer-
to, mas ele tem até hoje as marcas no corpo deixadas pela 
cocada que respingava, fervendo no fogo.

Desistiram de fazer cocadas e montaram uma distribui-
dora de ovos. Era tão cansativo quanto as cocadas. Tínha-
mos que limpar todos os ovos, um por um. A distribuidora 
não deu certo. Meu pai vendeu a parte dele e guardou todo 
o dinheiro debaixo da cama, amarrado em uma sacola. 
Minha mãe certa manhã foi lavar o quintal e um ladrão 
entrou na minha casa, enquanto outro vigiava. Eu tinha 
nove anos e vi tudo. Fiquei vigiando Sandra da Luz Silva 
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Documento do Instituto Fernand Braudel 
de Economia Mundial Associado à Fun-
dação Armando Álvares Penteado No. 31 
2002 por debaixo da cortina que dividia a 
sala do quarto. O ladrão pediu o dinheiro 
para o meu pai e engatilhou o revolver na 
cabeça da minha mãe. Meu pai entregou 
todo o nosso dinheiro. Ficamos com mui-
tas dívidas, minha mãe com depressão, 
aluguel atrasado, eu não queria saber de 
escola. Foi uma época terrível. Consegui-
mos superar.

Mudamos para o Capão Redondo. As 
coisas melhoraram um pouco. Consegui-
mos alugar uma casa, eu me matriculei 
numa escola perto. Meus pais voltaram a 
fazer algodão doce à noite para sustentar 
nossa família. De segunda a quinta, eles 
começam a fazer os algodões por volta das 
15h e, dependendo da quantidade de en-
comendas, até às 3h da madrugada. Nos 
fins de semana eu ajudo a enfeitar os algo-
dões, dando assim menos trabalho para a 
minha mãe.

Lembro-me de que, enquanto minha 
mãe entregava os doces quando eu e mi-
nha irmã éramos pequenas, ela trazia an-
tigas enciclopédias (que tenho até hoje) 
e que ela trocava por doces ou compra-
va nos sebos de Santo Amaro. Meus pais 
nunca sentaram para conversar sobre es-
cola, mas sempre deram apoio ao estudo, 
já que os dois não puderam estudar. Papai 
sempre disse que antes de morrer vai ver 
as suas duas filhas formadas. Assim, fico 
na escola.

***

Quarta-feira, 14 de fevereiro
As aulas começaram há seis dias, só 

que até agora nenhuma matéria foi dada. 
Como o horário das aulas ainda não foi 
definido, os alunos ficam nos corredores 
até as 19h20, querendo saber para que 
salas irão. Outros preferem ficar do lado 
de fora da escola, escutando o som que 
vem de um carro estacionado. Na sala de 
português não há iluminação suficiente e 
há goteiras nos corredores. Quando as au-
las começam os alunos reclamam muito 
quando os professores usam a lousa. Por 
enquanto estão apenas fazendo revisão. A 
professora de português, Marina, passou 

um texto sobre narração que encheu a lou-
sa. Depois da primeira aula resolvi sentar 
na parte do fundo. Dois alunos sentados 
atrás de mim conversavam sobre armas:

- Seu pai ainda tá com aquele Calibre 
12?

- Tá sim, quer comprar?
- Quanto ele quer?
- R$1.500.
- Você tá louco! E aquela arma da polí-

cia, que atira bolinha de borracha, que eu 
não sei o nome - quanto ele quer?

- R$ 350.
No início da conversa,pensei que fosse 

brincadeira. Sendo eu nova na sala, talvez 
quisessem me impressionar. Não tenho 
certeza. Quando a professora de química 
disse que não ia deixar sair da sala para 
fumar, os meninos disseram: “Aqui nin-
guém fuma, só cheira!”. Quando o sinal 
bateu para a última aula fui até o orelhão 
que instalaram na escola. Alguém já tinha 
quebrado. Às 22h fui embora. Não tinha 
luz na rua.

Quinta-feira, 15 de fevereiro
Hoje foi uma noite tranqüila. Mais 

da metade dos alunos faltou. A primei-
ra aula foi com a professora de biologia, 
que escreveu na lousa inteira e fez de tudo 
para chamar a atenção dos alunos. Ten-
tou coreografias, gestos, mímica, enfim, 
tudo para despertar a atenção dos poucos 
alunos que ali permaneceram sem abrir 
a boca durante as quatro aulas. Um alu-
no entrou na segunda aula sem caderno 
e com forte cheiro de cigarro. Sentou no 
fundo e permaneceu calado. A professo-
ra de português perguntou como se fazia 
uma dissertação, mas ninguém respon-
deu. E a aula permaneceu assim: a profes-
sora perguntava e ninguém respondia. No 
intervalo, a neblina causada pelo cigarro 
cobria o pátio. Consertaram o telefone. O 
sinal bateu às 23h.

Terça-feira, 20 de fevereiro
A rua em que moro continua sem ilu-

minação. Mesmo assim fui à escola. Pa-
rece que a escola está ficando mais rígi-
da. O sinal bate às 19h horas e o portão 
fica aberto até 19h15. Se alguém passar 
dessa hora não entra mais nem para a 
segunda aula. Ficará com falta em todas 

Continua na página 4
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A maioria dos alunos brasileiros não compreende o que lê. 
Esta é a conclusão do estudo realizado pelo Programa Inter-
nacional de Avaliação de Alunos da OCDE (Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico). A prova mediu a 
capacidade de leitura de estudantes de 15 anos em 32 países, 
envolvendo ao todo 265 mil estudantes de escolas públicas e 
privadas. Nossos alunos de escola pública foram capazes de 
identificar letras, palavras e frases, mas não de compreender o 
sentido do que lêem. Em último lugar no teste, nossas escolas 
parecem estar formando analfabetos funcionais. Como rever-
ter este quadro? A solução, apontada pelo ministro da Educa-
ção, Paulo Renato de Souza, é a mesma que encontro em meu 
trabalho de professor de português na rede pública da periferia 
de São Paulo: a escola brasileira precisa ensinar o aluno a ler.

Quando aluno, sempre fui um leitor voraz. Mas quando me 
tornei professor de português de escola pública, minha maior 
angústia era cumprir o cronograma, passar todo o conteúdo do 
livro didático, de forma que os alunos pudessem assimilá-lo até 
o final do ano letivo. Percebi que vencia do ponto de vista cur-
ricular mas fracassava do ponto de vista educacional. Os “con-
teúdos” constituídos de exercícios e textos fragmentados não 
possibilitavam aos alunos desenvolverem seu senso crítico. Eu 
cumpria com o calendário, mas não estava formando leitores 
competentes.

Um dia, lecionando para uma turma de 3º ano de ensino 
médio, eu estava sem qualquer disposição de continuar a lição 
do livro didático. Tive a idéia de ler um texto que estava no 
meio dos meus papéis, o conto A terceira margem do rio, de 
Guimarães Rosa. Antes de ler em voz alta propus aos alunos 
que elucidassem o mistério do ‘paradeiro’ do pai na estória. 
Inicialmente houve apatia de muitos e uma 
má vontade generalizada da sala em ouvir 
uma “estória chata”, segundo eles. Mesmo 
assim insisti. Li devagar, fazendo todas as en-
tonações. Minha voz se embargava à medida 
que eu me emocionava com o texto, e meus 
olhos enchiam-se de lágrimas. A emoção 
tomou conta da sala. Enquanto a narrativa 
prosseguia vi um aluno de 18 anos apoiar 
a cabeça sobre a carteira e desmanchar-se 
em lágrimas. Outros jovens choravam. Ao 
terminar a leitura perguntei o que havia de 
marcante no conto e foram unânimes ao di-
zer que era a ausência do pai. Começaram a 
falar sobre a beleza da estória e descobri que 
a maioria não havia conhecido a figura do 
pai. Alguns haviam ficado órfãos cedo, mas 
muitos eram filhos de pais “desconhecidos” 
ou que haviam abandonado o lar. Fiquei sur-
preendido com seu desejo de querer ouvir e 
ler mais textos de Rosa e outros escritores. 
Passamos a ler e discutir textos de autores 
como Clarice Lispector e Lygia Fagundes. 
Pouco a pouco, meus alunos começaram a 
agir criticamente elogiando ou não as leituras, preferindo ou 
preterindo este ou aquele texto ou escritor. Minha fuga do rígi-
do currículo havia valido à pena: todos se envolveram.

Por que eles não conseguem ler?
Professor Luiz Marques

Apesar de várias denúncias e estudos realizados, a ausên-
cia do ensino da leitura persiste de forma alarmante. O ensino 
rígido e formalista de literatura continua fazendo com que os 
alunos se afastem dos livros cada vez mais. A cultura da leitura 
obrigatória para o vestibular continua. Com a abolição da repe-
tência no ensino público, nem mesmo a ameaça da reprovação 
serve mais de argumento para os professores ‘convencerem’ 
os alunos a ler. O problema agrava-se no ensino médio com o 
ensino enciclopédico literário que não entusiasma nem mesmo 
os professores que o ensinam. Como professores, precisamos 
avançar sem medo, sem receio de ousar, encarando a fragilida-
de de nossa posição em um mundo que apresenta sistemas de 
informação tão complexos e em rápida transformação.

As propostas curriculares das Secretarias de Educação do 
Município e Estado de São Paulo propõem novas práticas que 
transformem as aulas tradicionais em ‘oficinas’ de leitura e pro-
dução de texto. Porém uma coisa é propor e a outra é dar con-
dições para que essas propostas sejam levadas a cabo.

De que forma tornar a leitura agradável para nossos alunos? 
Como formar leitores literários? A escola brasileira precisa fa-
zer da leitura uma ação e não simplesmente uma teoria. Para 
se fazer da sala de aula um espaço de ‘oficinas’ de leitura não 
bastam livros, mas também a capacitação do professor, o des-
manche de um sistema curricular e burocrático que “amarra” o 
professor em uma rotina que lhe tira a liberdade e criatividade, 
e uma renovação da prática do ensino na sala de aula. Minha 
experiência como professor na periferia me ensinou que para 
formarmos leitores precisamos viver o livro na sala de aula, 
sem medo de vivenciar a literatura como ela é: uma manifesta-
ção humana por excelência.

Luiz Marques é professor de Língua Portuguesa em escolas públicas 
de São Paulo e mestrando da Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo.
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as matérias, segundo o vice-diretor. 
Não se entra de blusa sem manga, 
nemmostrando a barriga. Só calça 
jeans comprida. Mas isso está assim 
apenas porque é o começo do ano. 
Quando as aulas estiverem acaban-
do, muitos virão com a roupa que 
quiserem. Deu para perceber que a 
esperança deboa parte dos meninos 
é ser cantor de pagode ou rap. Eles 
não têm nenhum curso, a escrita é 
péssima, ler então nem pensar. Há 
dificuldade de compreensão e nunca 
trabalharam com carteira assinada. 
Muitos dos meus colegas de classe, 
principalmente os meninos que co-
meçam a trabalhar mais cedo, fazem 
“bicos” como ajudantes de pedreiro, 
carregadores de sacolas e coi-
sas parecidas. Cada um faz o 
que pode para ter algum tro-
cado no bolso.

O professor de física con-
tinua dando revisão. A pro-
fessora de Geografia nem fez 
chamada. Se os alunos não a 
lembram muitos ficam com 
falta. As duas últimas aulas 
eram de matemática. Alguns 
alunos sabiam que a professo-
ra não viria e comemoravam 
isso. Mas, para a tristeza de 
muitos, teve professor substi-
tuto. Na minha opinião, se-
ria melhor se não tivéssemos 
professor, porque ficamos aqui duas 
aulas sem fazer nada, sem matéria, 
nem revisão - apenas conversando. 
É que a direção prefere que o aluno 
fique dentro da escola a ir para casa. 
Assim responde chamada e no final 
do ano não precisa repor essas aulas 
“perdidas”. O sinal bateu às 23h.

Sexta-feira, 23 de fevereiro
Todos os alunos combinaram fal-

tar na sextafeira, já que o feriado do 
Carnaval na escola se prolongaria até 
a terça-feira, dia 6 de março.

Terça-feira , 6 de março
Devido à morte do governador 

Mario Covas, as aulas foram suspen-
sas hoje e dia 07.

Quinta-feira, 8 de março
19h20. O portão ainda estava 

aberto e os alunos iam entrando. A 
primeira aula foi de geografia. A pro-
fessora usou a aula inteira para pas-
sar um trabalho em grupo que vai 
valer a média do primeiro bimestre. 
O trabalho consiste em escolher um 
país e comentar sobre o clima, vege-
tação, oceanos, lagos, formação étnica 
e colonização. Bateu o sinal. A aula 
seguinte era de Inglês. Entramos na 
sala e ficamos uns 30 minutos con-
versando. Aí a professora pediu que 
fizéssemos o exercício que já estava 
na lousa. Foi fácil, porque ela já tinha 
dado uma tabela com verbos irregu-
lares. Bateu o sinal para o intervalo. 

Eraa aula de história quando soltaram 
duas bombas no pátio. As bombas 
não são para machucar, só pra assus-
tar. O professor não nos deixou sair, 
mas também não falou nada, apenas 
perguntou se tínhamos alguma dú-
vida sobre a matéria passada, porque 
nos daria trabalho.

Terça-feira, 13 de março
Quando entrei na sala no mesmo 

horário, o professor de física estava es-
crevendo na lousa. Explicou como se 
resolviam os exercícios e passou mais 
três para fazermos. A aula seguinte 
seria a de geografia, mas a professora 
faltou. A substituta que nos deu aula 
hoje era nutricionista. Quando entra-
mos na sala a lousa estava cheia. Eu 

Continuação da página 2

não quis copiar a matéria porque não 
tinha nada a ver com geografia e sim 
com biologia. Soltaram novamente 
bomba no mesmo lugar. Fez um bu-
raco imenso na parede. Grande o sufi-
ciente para 2 pessoas passarem.

Terça-feira, 20 de março
Como sempre, o portão ficou aber-

to até às 19h15, e a primeira aula 
só começou por volta das 19h25. A 
professora de português falou a aula 
inteira sobre caricaturas e quadros de 
artistas famosos. Quando ela pergun-
tava qualquer coisa ninguém respon-
dia nada, como sempre. Pelo menos 
3 adolescentes grávidas passaram por 
mim no intervalo. Uma, inclusive, 

me entregou um convite para 
seu “Chá de bebê”. Até eu fi-
quei com raiva na aula de ma-
temática. A professora Fátima 
está dando uma regra chamada 
“distributiva”, algo que apren-
demos na 8a série. Ela explicou 
4 vezes como se usava essa re-
grinha, e assim foram-se mais 
50 minutos perdidos. Pelo 
menos alguma coisa para sal-
var a noite: a aula de história. 
O professor sempre aparece 
com alguma coisa que estimule 
os alunos a usarem o cérebro. 
Dessa vez ele trouxe cópias xé-
rox para todos da proposta de 

um deputado do PT, que daria 50% 
das vagas nas universidades públicas 
e estaduais de São Paulo a alunos ca-
rentes. O professor ficou 30 minutos 
falando sobre os benefícios que essa 
lei traria se aprovada. Suas perguntas 
ficaram comigo:

- Já pensou se a população mais hu-
milde tivesse acesso às universidades, 
num país onde muitos não prestam 
vestibular porque não têm condições 
de pagar uma faculdade? Já pensou se 
o povo tivesse acesso à cultura e sou-
besse escolher melhor quem governa 
nosso país?

Ele também vai organizar um abai-
xo assinado em favor deste projeto. 
Vai ser muito difícil, mas vamos ten-
tar. O sinal bateu às 23h.
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Quarta-feira, 21 de março
A aula de português começou com 

a professora insistindo em falar so-
mente de literatura. O problema é 
que ninguém entende nada, ou me-
lhor, ninguém presta atenção. Não 
há interpretação de texto na classe. 
A aula seguinte é de química. Final-
mente, vamos ter algo de interessante 
para fazer aqui: hora de prova. Fiquei 
decepcionada. O que chamaram de 
prova foram só três exercícios para 
fazermos em dupla e consultando ca-
derno e calculadora. Gosto da aula de 
biologia porque é produtiva. A pro-
fessora sempre pára qualquer ativida-
de para tirarmos dúvidas. Acho que 
esse ano eu até vou aprender alguma 
coisa. Pelo menos em biologia, 
física e, talvez, história. O si-
nal bateu às 23h.

Quinta-feira, 22 de março
Quando entrei na sala de 

aula era 19h20. Normalmente 
entro mais cedo, mas fiquei fa-
lando com o professor de his-
tória a respeito da campanha 
envolvendo escolas estaduais 
e municipais a favor de cotas 
nas universidades estaduais 
para alunos das escolas públi-
cas. Minha segunda aula foi 
de inglês. A professora já ti-
nha deixado matéria na lousa. 
Ela pediu somente que copiássemos, 
apagou metade e passou um pouco 
mais. Para os que começaram a re-
clamar achando que era muita ma-
téria, ela avisou que era a matéria da 
próxima aula. Depois do intervalo, 
tivemos história. O professor falou 
a aula inteira sobre aquela proposta 
do deputado. Ele também está dan-
do trabalho a respeito disso, pedin-
do para escrevermos nossa opinião, 
o que precisa ser feito etc. Durante 
a última aula – química – eu queria 
ir embora. A professora é dominada 
pelos alunos. O barulho é insupor-
tável. Uns começam a berrar, outros 
a imitar cachorros, bater na carteira, 
assobiar, xingar a professora. Gritam 
que ela não sabe dar aula e que seu 

diploma foi comprado. Só que todos 
queríamos saber a nota da prova. Eu 
fiquei surpresa por ter tirado “S” (são 
apenas três notas. PS, Plenamente 
satifastório; S, Satifastório; NS, Não 
satisfatório). Alguns alunos também 
haviam tirado “S” e a maioria “NS”. 
A professora ainda disse que éramos a 
pior sala porque tínhamos ido muito 
mal. Mas ela que tinha se enganado 
resolvendo errado a conta do gabari-
to. Quando percebemos, você pode 
imaginar, a gritaria foi em dobro... 
Até tapei os ouvidos. Antes mesmo 
de bater o sinal, muitos alunos ti-
nham saído da sala. O sinal bateu às 
23h.

Segunda-feira, 26 de março
Sinceramente eu não tenho a mí-

nima vontade de ir à escola, tanto 
assim que não fui na sexta-feira pas-
sada. Hoje a primeira aula foi com 
a professora de português. Ela enche 
a lousa, quando vai apagar não per-
gunta se copiamos. O barulho torna 
tudo pior. Hoje ela decidiu dar pro-
va na sexta-feira. Todos começaram a 
reclamar, e ela insistiu gritando “vai 
ter prova!”. A aula de inglês é mais 
tranqüila: a professora não reclama 
de nada e passa atividades para fazer-
mos em casa. Faltei na aula de quími-
ca para ir à sala de história fazer uma 
prova que havia perdido. A prova 
tinha somente uma questão, mas a 
resposta era imensa. Foi a aula inteira 

para responder apenas uma pergun-
ta. Pelo menos é melhor do que os 
trabalhos em grupo que você acaba 
sempre fazendo sozinho.

Terça-feira, 27 de março
O professor de física passou algu-

mas questões para resolvermos. A 
segunda aula foi vaga porque não ti-
nha professor. A maioria dos alunos 
desceu para o pátio. A professora de 
matemática comentou que amanhã 
haverá uma convocação de pais e 
mestres para discutir sobre o com-
portamento dos alunos. Segundo ela, 
como os estudantes não respeitam os 
professores, os pais daqueles que ain-
da são menores vão ter que assinar 

um termo de responsabilidade. 
Fui embora às 22h30.

Segunda-feira, 2 de abril
Quando entrei na aula de 

português, a professora esta-
va terminando de corrigir as 
provas, e agora estou enten-
dendo o que ela quer nos en-
sinar. Quer que aprendamos a 
gostar de arte, como pinturas, 
livros, teatro, enfim tudo liga-
do à cultura. Por isso vai nos 
levar neste mês a algum lugar 
onde se vendem quadros. Em 
seguida faremos um trabalho, 
escrevendo sobre o que vimos 

em cada tela. Na aula de matemáti-
ca, houve muitas notas baixas e tam-
bém muitas reclamações dos alunos, 
porque a professora não quer explicar 
a matéria novamente. Não tivemos 
a última aula porque houve reunião 
dos professores. Saímos às 22h.

Quarta-feira, 4 de abril
Estávamos na aula de português 

quando minha amiga Cleuzinha en-
trou na sala dizendo:

- O namorado da Cristina morreu!
Alguns ficaram espantados, outros 

fizeram gracejos.
A Cleuzinha começou a contar 

como tudo havia ocorrido:
- O cara vacilou. Acabou cheio 

de bala. Ele e o amigo dele. O ami-
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go, que estava na garupa da moto, 
morreu para não haver testemunhas. 
Ninguém mandou vacilar. Só tenho 
dó da Cristina que não come nem 
consegue falar...

Passamos mais da metade da aula 
de física só falando do falecido en-
quanto o professor passava matéria na 
lousa. As últimas duas aulas foram de 
matemática. A Suzana, coordenadora 
da escola no período noturno, entrou 
na sala distribuindo panfletos sobre o 
ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio) que vai ser aplicado a todos 
os alunos que concluírem o 3º ano 
do ensino médio. Os alunos não têm 
que fazer este exame. Segundo ela, 
esta prova tem como objetivo mos-
trar como anda o ensino nas escolas 
públicas e particulares, não afetando 
em nada o aluno. Eu comentei em 
voz alta que essa prova era perda de 
tempo, pois todos nós sabemos que 
o ensino nas escolas públicas está em 
decadência. Ninguém se opôs. O sinal 
bateu às 23h.

Quinta-feira, 5 de abril
Quando cheguei à escola, faltavam 

alguns minutos para a aula de quími-
ca. Do lado de fora da escola sempre 
há muitos alunos que vêm direto do 
trabalho e que muitas vezes não con-
seguem chegar para assistir à primeira 
aula. Todos estávamos ali esperando o 
portão abrir. Quando o sinal bateu, a 
inspetora do período noturno abriu o 
primeiro portão. No segundo portão, 
feito de grade, tinha outra inspetora 
fazendo com que passássemos um por 
um. Só pôde assistir à segunda aula 
quem trouxe uma declaração compro-
vando que trabalha e eventualmente 
pode chegar atrasado. Todos os alunos 
que trabalham e trazem a declaração 
possuem uma carteirinha com foto 
que têm de mostrar sempre, antes de 
entrar na escola.

Já ia direto para sala de química 
quando vi todos os meus colegas no 
pátio. Uma colega me perguntou pra 
onde eu ia, e respondi que para a sala 
de química. Ela começou a rir e disse 
que a professora tinha faltado. Querí-

amos que o professor da aula seguinte 
se adiantasse para sairmos mais cedo. 
Mas o diretor não deixou. Ficamos no 
pátio conversando sobre ônibus, so-
bre o caos que é ir e voltar, e as coisas 
engraçadas que sempre presenciamos 
no transporte. Na semana passada, 
por exemplo, fiquei 3 horas e 15 mi-
nutos dentro do ônibus. Um homem 
tirou uma garrafa de café e um pãozi-
nho dizendo estar sempre preparado 
para tudo. A coordenadora passou na 
sala avisando que amanhã não tere-
mos a primeira aula. O motivo, por 
enquanto, ninguém sabe. O sinal ba-
teu às 23h.

Sexta-feira, 6 de abril
Não tivemos a primeira aula. A se-

gunda aula seria de química, se a pro-
fessora tivesse vindo. Como faltou, fi-
camos no pátio conversando. Quando 
algum professor falta, os alunos, prin-
cipalmente aqueles que trabalham, 
dão graças a Deus porque estão cansa-
dos e querem ir embora. Ninguém re-
clama. As outras duas aulas foram de 
inglês e história. A professora de in-
glês iria dar uma aula diferente: com 
música. Ela já tinha até dado a letra 
da música que iríamos ouvir. Não deu 
certo: todas as tomadas das salas esta-
vam queimadas.

Segunda-feira, 9 de abril
Cheguei na escola às pressas por-

que eu tinha prova na primeira aula. 
Quando entrei na sala, a professora ia 
aplicando a prova. Houve um aluno 
que apenas colocou o nome na prova, 
pois não sabia nada. A professora in-
sistiu, pediu que tentasse. Ele saiu da 
sala sem nada tentar.

A última aula foi de história. Tem 
um aluno que faz todo tipo de per-
gunta sem cabimento para que o pro-
fessor responda e perca tempo. Uma 
vez ele perguntou para o professor 
de história se ele sabia sobre uma das 
principais organizações de presos de 
penitenciaria, o PCC, Primeiro Co-
mando da Capital. O professor levou 
quase metade da aula explicando. 
Mas hoje o professor não estava com 

paciência de explicar coisas que não 
tinham a ver com a matéria. Gosto 
dele. Ele foi o único que pediu aposti-
la neste semestre. Ele mesmo recolheu 
o dinheiro e tirou xérox. Custou só 
R$ 1,40 para cada um.

Quarta-feira, 11 de abril
Quando entrei na sala, a professo-

ra de português estava na lousa pas-
sando um poema. Era para escrever 
sobre o que tínhamos entendido da 
poesia, o que ninguém fez. Todos os 
alunos ficaram conversando enquanto 
a professora passava de mesa em mesa 
para ver quem estava fazendo. Essa 
professora é boa pois nos dá muitas 
chances de aprender. Ainda bem que 
ela é assim. Importa-se com os alunos. 
A professora de química faltou mais 
uma vez. Acho que vamos ficar sem 
a professora de química como havía-
mos ficado sem professor de física no 
ano passado. Mandaram para nossa 
sala uma professora substituta. Não 
fizemos nada! Ela não tinha nem idéia 
de química e ainda nos mandou “ler 
a apostila”. O problema é que não 
temos apostila de química. Ela não 
sabia nem o que estava falando. Eu 
resolvi sair da sala na última aula, para 
ver quem estava no portão de entra-
da. Havia vários garotos encostados 
na parede com o intuito de “matar 
aula”. A inspetora que “cuida” dos 
alunos, mantendo a ordem na escola, 
não deixou ninguém sair. Todos nós 
voltamos para a sala. Alguns alunos 
ficaram debruçados sobre a mesa, pois 
estavam cansados.

Quando faltavam alguns minutos 
para bater o sinal, a maioria dos alunos 
saiu da sala, mesmo com a professora 
ainda explicando. A professora pediu 
aos que permaneceram para que não 
saíssem, dizendo que a escola é nossa 
única oportunidade de ter uma vida 
melhor... Mas não adiantou. Quase 
todos saíram. O sinal soou às 22h55.

Segunda-feira, 17 de abril
Percebi que há vários blocos de ti-

jolos na entrada da escola. Ao lado da 
sala de matemática tem um buraco de 



BRAUDEL PAPERS 7

mais ou menos 40 centímetros. Esses 
blocos são provavelmente para tapar 
os eventuais buracos que vêm sur-
gindo pela escola, feitos pelos alunos 
bagunceiros. O banheiro dos homens 
tem um rombo no teto, por onde al-
guns alunos fogem da escola. Digo 
que eles “fogem” porque, quando se 
entra na escola, não se pode mais sair, 
porque o portão fica trancado.

A professora de matemática disse 
que eles tiveram reunião sobre um 
projeto que está sendo feito em todas 
as escolas para os pais virem um dia 
com seus filhos às aulas. A professo-
ra não detalhou muito, mas disse que 
esta iniciativa estava aparecendo na 
televisão de vez em quando. Amanhã 
vão fazer uma reunião apenas 
com os monitores da sala sobre 
algumas reclamações que vêm 
sendo feitas. Alguns alunos do 
3º ano do ensino médio estão 
reclamando sobre a bagunça 
nas salas de aula e pediram à 
direção da escola que tomasse 
providências. O engraçado é 
que toda semana tem reunião 
e os que participam nunca nos 
comunicam o que acontece lá.

Quinta-feira, 19 de abril
A professora de português, 

Marina, deu um poema de Au-
gusto dos Anjos, um escritor 
que se chocou com a tradição literá-
ria da sua época. Pediu, como dever 
de casa, que déssemos nossas opiniões 
em uma redação baseada no poema. 
Mas em uma sala de 48 alunos apenas 
quatro tinham feito o dever. A profes-
sora passou olhando caderno por ca-
derno com o seu diário de classe, em 
que os professores anotam tudo – no-
tas, comportamento, faltas etc. Ela só 
deu nota para quem tinha feito, mas 
como é muito boa, deu chance para os 
que não fizeram e falou que iria espe-
rar até a aula seguinte.

Sexta-feira, 20 de abril
Um casal na porta da escola co-

meçou a discutir e o rapaz, Carlão, 
que é meu amigo e estuda na mesma 

sala que eu, bateu três vezes com um 
caderno grosso no rosto da sua ex-
namorada. A garota ficou por alguns 
instantes quieta, e depois foi pra cima 
do Carlão. Ele bateu tanto nela, que 
deu pena. Uns garotos da escola apar-
taram a briga. Ela saiu correndo cho-
rando e ele foi atrás. Entrando na es-
cola vejo o vice-diretor com um jeito 
de quem está preocupado. Perguntei 
o que ele tinha e me respondeu que 
alguém tinha derrubado o portão de 
entrada. E eu nem percebi. Todos nós 
tínhamos combinado de conversar 
com a coordenadora, mas não foi pre-
ciso. Ela foi até a nossa sala. Quando 
a professora de biologia se retirou, co-
meçamos a contar os problemas que 

estamos tendo com os professores que 
faltam. Ficamos a aula inteira conver-
sando sobre isso e a coordenadora dis-
se que iria tomar providências e que 
depois retomaríamos essa conversa. O 
sinal bateu às 23h.

Segunda-feira, 23 de abril
Fui correndo para escola com o 

objetivo de chegar na primeira aula. 
Chego na escola e fico sabendo que 
a professora faltou. Ficamos no pá-
tio conversando até bater o sinal. Fui 
para a sala de inglês. Hoje a professora 
estava respondendo aos alunos com 
muita grosseria. Eu reclamei que a sala 
estava cheia de insetos e ela disse que 
não eram os insetos que estavam atra-
palhando a aula, e sim certos alunos. 

Dei graças quando a aula acabou. No 
intervalo, passa a garota que brigou na 
porta da escola com o Carlão, com a 
mão engessada. Eu estava com alguns 
colegas ainda no intervalo quando ele 
também chegou. Perguntaram para 
ele:

- Por que você quebrou os dedos da 
“Dedeu”?

Dedeu é o apelido da menina que 
apanhou. Ele respondeu, saindo em 
seguida irritado:

- Eu não quebrei os dedos dela. Ela 
que quebrou eles sozinha!

Achei um absurdo. Isso está assim 
porque não casaram ainda. A tendên-
cia é piorar. Não sei quem é o pior: o 
Carlão ou a Dedeu. Ele por bater e 

xingá- la. E ela, porque depois 
de tudo, ainda vai atrás dele. 
Mas ninguém se mete nessas 
brigas porque normalmente 
eles acabam voltando.

Terça-feira, 24 de abril
Ontem foi um dia especial 

para alguns alunos: o “Dia Na-
cional da Família na Escola”. 
Centenas de escolas abriram 
seus portões para os pais de 
seus alunos. Hoje pude ver o 
maior envolvimento dos pais. 
Os alunos que vieram acom-
panhados mostram as melho-
res notas e têm a auto-estima 

elevada, pois não são todos os pais 
que podem acompanhar seus filhos. 
Fica mais difícil no horário noturno, 
pelo menos no Capão Redondo, onde 
a maioria dos pais sai de madrugada 
para trabalhar. A escola estava prati-
camente vazia, poucos alunos vieram 
com seus pais. Eu mesma vim somen-
te para fazer o relatório, pois meus 
pais trabalham à noite e não puderam 
me acompanhar. Foi uma noite tran-
qüila. Não houve lições, mas sim uma 
aula diferente. Os professores falaram 
sobre a importância dos pais acom-
panharem o desenvolvimento de seus 
filhos. Ofereceram lanches e alguns 
jogos para estimular o raciocínio. Não 
apareceu nenhum pai nem mãe de 
bagunceiro. No próximo semestre ha-
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verá novamente esse encontro. Todos 
foram dispensados às 20h.

Sexta-feira, 27 de abril
Era 19h25 e na sala de aula havia 

apenas 6 alunos em uma sala onde 
normalmente há 48. Estou sentada no 
meio da sala e observo que aos poucos 
eles vão chegando e se acomodando. 
A professora de biologia começou a 
dar aula às 19h30, fazendo a chamada 
com apenas 16 alunos presentes. Em 
seguida escreveu um pouco na lousa e 
nos 15 minutos que restavam para aca-
bar explicou a matéria. Faltando 5 mi-
nutos para bater o sinal o pessoal que 
senta no fundo começou a reclamar 
dizendo que faltavam poucos minutos 
para o sinal bater e ameaçaram 
sair da sala, ou melhor, fazer a 
“fuga”. Na fuga, eles se levan-
tam e ficam com o caderno em 
mãos perto da porta – quando 
a professora fica de costas para a 
lousa, a maioria dos alunos que 
senta no fundo sai sem a per-
missão da professora. A próxi-
ma aula é de português. Desde 
o dia 19 a professora está dan-
do (cobrando) a mesma coisa – 
uma redação sobre nosso pon-
to de vista sobre um poema de 
Augusto dos Anjos. Como no 
primeiro dia, hoje não fiz nada. 
Estou perto da porta, no canto 
da sala, e percebo que a conversa é ge-
ral. O barulho incomoda aqueles que 
querem fazer algo. Os alunos que não 
fizeram pedem o caderno emprestado 
para os mais aplicados para copiar e 
tentar enganar a professora. Dessa 
forma, ganham nota sem fazer nada. 
As duas aulas de português correm as-
sim: barulho, ninguém fazendo nada 
de produtivo. A professora dá chance 
demais para os alunos recuperarem a 
nota e muitos jogam essa oportunida-
de fora.

A última aula foi avaliação de mate-
mática. Última nota para fechar o bi-
mestre. Quando entrei na sala, já havia 
muitos alunos. Fiquei sentada no fun-
do e a professora começou a distribuir 
as provas. Percebi que um colega que 

estava sentado ao meu lado não fez 
nada. Apenas colocou seu nome e saiu 
da sala, nem ao menos tentou fazer. 
Acabei em 30 minutos, deu até tempo 
de revisar. Fui para casa às 22h30.

Quinta-feira, 3 de maio
A caminho da escola encontro uma 

professora substituta que se espanta:
- O que você está fazendo aqui? 

Você não tem a primeira aula hoje. 
Fiquei perplexa. Porque eles não avi-
sam?

Talvez tivessem avisado, mas não 
escutei devido ao barulho. Porque 
nunca falam o motivo de não haver 
a primeira aula? Não há no momento 
nenhuma explicação.

Fiquei sentada de frente para um 
grupo de seis garotos no intervalo. 
Todos eles se vestiam da mesma for-
ma: calça folgada, touca e camiseta 
bem larga para fora da calça. Um de-
les segurava o cigarro como se segura 
um cigarro de maconha. Posso afir-
mar isso porque muitas pessoas que 
conheço já me mostraram. Minha 
colega ficou muito assustada quando 
viu o seu primo no meio deles. Não 
fizemos nada na aula de química. A 
professora simplesmente fez chama-
da e ficou lá sentada por 50 minu-
tos. A última aula também não foi 
muito diferente: o professor de his-
tória leu um texto por 10 minutos, 
depois agradeceu a todos pela aten-
ção (coisa difícil de se obter em sala 

ultimamente) e passou a fazer outras 
coisas. O sinal bateu às 23h.

Quinta-feira, 17 de maio
Fui direto pro fundo da sala, 

olhando diretamente para as mãos 
de um aluno. Ele brincava com uma 
caixa repleta de balas para uma arma 
pequena conhecida como “22”. Já 
cheguei perguntando:

- De quem são essas balas?
Ele só me respondeu que é de 

uma “mina”. Uns cinco alunos ou-
viram isso sem dizer nada. Apenas 
continuaram olhando para a lousa 
como se aquilo fosse algo comum. 
Às 19h15 chega uma aluna que per-
gunta para ele:

- E aí! Trouxe o esquema?
- Tá aqui, você não acredi-

tou que eu ia trazer... Vai usar 
quando?

- Você trouxe a arma?
- Você não pediu, mas se 

quiser, é nóis...
- Beleza.
Como uma menina que eu 

achava tão quieta e trabalha-
dora podia ser assim! O pro-
fessor continuou explicando a 
matéria e ela saiu da sala. De-
pois de quatro minutos vol-
tou conversando no celular. 
Ela sentou na minha frente, 
com o seu cabelo comprido 

cobrindo o celular. O professor nada 
percebeu. Perguntei a ela quem seria 
a vítima – o próximo a morrer, mas 
ela desconversou dizendo que não 
era ninguém.

Terça-feira, 22 de maio
Nessas últimas duas semanas pra-

ticamente não há aulas. Os professo-
res faltam muito, acumulam matéria 
e depois querem dar em apenas uma 
aula o que era pra ter sido dado em 
duas semanas. A primeira aula foi de 
física. Quando eu descia as escadas 
para ir à sala, um aluno me disse que 
o professor ainda não havia chega-
do. Esperamos encostados na grade. 
Quando chegou, o professor passou 
a matéria na lousa e fez a chamada. 
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Enquanto passava a nova matéria, um 
grupo que estava sentado no fundo da 
sala conversava sobre assuntos banais. 
E assim foi toda a aula. Na segunda 
aula, os alunos já estavam na expecta-
tiva pois a professora de geografia não 
havia chegado e sabiam que a profes-
sora de matemática havia faltado. As-
sim não teríamos as duas últimas au-
las. Para a tristeza de muitos e alegria 
de poucos, a professora chegou bem 
no momento em que o portão estava 
cheio de alunos indo embora. Todos 
subimos para a sala, faltando apenas 
vinte minutos para a aula acabar. Ain-
da assim, a professora saiu da sala e 
dois alunos fecharam a porta, encos-
tando nela o armário para que ela não 
pudesse voltar. A professora, ao voltar, 
começou a bater na porta, mas nin-
guém abriu. Muitos começaram a rir. 
Depois de alguns minutos, abriram a 
porta e a professora entrou com um 
sorriso amarelo. Fez a chamada e saí-
mos faltando 10 minutos para as 21h.

Quinta-feira, 24 de maio
Nas últimas duas semanas prati-

camente não tivemos aula. Sincera-
mente só estou indo à escola porque 
preciso do diploma para prestar vesti-
bular. Muitos pensam assim também. 
Perguntei porque não tinha professor 
na escola e me responderam que al-
guns estavam em curso, outros do-
entes e alguns de licença. A segunda 
aula, de inglês, foi uma palestra sobre 
emprego. A palestrante veio oferecer 
um curso profissionalizante em áreas 
como hotelaria, eletrônica e monta-
gem e manutenção de micros, com 
um custo baixo. A sala tinha poucos 
alunos. Percebi o interesse de muitos 
alunos, mas poucos irão fazer.

Segunda-feira, 28 de maio
Estou saindo de casa no mesmo 

momento em que meu vizinho “Cea-
riba”, de 15 anos. “Ceariba” é um ape-
lido que significa Ceará com Paraíba. 
Como ele está segurando um caderno, 
pergunto se estuda na minha escola. 
Ele diz que sim. O engraçado é que 
eu nunca o vi por lá. Ceariba diz que 

só assiste à primeira aula de vez em 
quando, raramente ficando até às 23h 
na escola.

Ele prefere ficar lá no Irene, um 
bairro onde as escolas são mais agita-
das.

- Como assim mais agitadas? – per-
guntei

- Lá no Irene os caras são gente fina. 
Aqui nessa escola, só tem os maco-
nheiros querendo ser o que não são. 
Eu prefiro roubar a usar droga, pelo 
menos roubando você ganha dinhei-
ro e é respeitado, sem prejudicar sua 
saúde. Agora o nóia (rapaz que usa 
maconha e fica o dia inteiro alucina-
do) só apanha e tem mais chance de 
morrer. Antes, quando eu era picha-
dor, apanhava direto da polícia, quase 
todo dia. Quando estávamos chegan-
do perto da escola olhou para alguns 
garotos parados perto do córrego, di-
zendo:

- Eu odeio essas carinhas!
A professora de inglês corrigiu os 

exercícios e falou sobre o “Dia Dife-
rente” que existe todo o mês na escola. 
É um dia em que os alunos têm ativi-
dades que normalmente não existem 
na escola, como música, gincana, te-
atro, desfile etc. O Dia Diferente vai 
ser na sexta-feira (dia 1º de junho). 
Vamos ao teatro. A entrada do teatro 
é cinco reais, e quem for assistir ganha 
pontos. Esses pontos servem como in-
centivo para os que não gostam muito 
de teatro. Poucos alunos se interessa-
ram. Na minha sala apenas 11 alunos 
de uma turma de 48 se registraram. 
Eu vou com certeza!

Quarta-feira, 6 de junho
A caminho da escola, na viela, o 

cheiro de maconha misturado com 
perfume ficava mais intenso à medi-
da que eu me aproximava do bote-
co, localizado no final da viela. Até o 
intervalo tudo estava calmo mas, de 
repente, soltaram uma bomba den-
tro do banheiro dos meninos. Um 
garoto sai do banheiro desnorteado. 
Essa é apenas a primeira da noite. 
Aula de química. A professora que 
normalmente não consegue explicar 

a matéria devido ao barulho ameaça 
sair da sala e chamar o vice-diretor. 
Antes que ela pensasse em sair, muitos 
foram embora. Mais um estrondo no 
pátio. Até me abaixei, pensando que 
vinha em minha direção. Na sala a 
professora conseguiu explicar a maté-
ria que vai cair na prova, já que a sala 
ficou mais vazia. É uma pena que ela 
não consiga manter ordem dentro da 
sala de aula. Os alunos a dominam. 
Acabam de soltar a terceira bomba 
da noite. Abalou meus tímpanos. O 
professor de Física ficou reclamando, 
mas ninguém fez nada. O vice-diretor 
nem desceu para ver o que acontecia. 
Para fechar a noite, soltam a quarta e 
última bomba. Muitos saem rindo, 
achando aquilo muito legal, algo que 
talvez acabe com a rotina da escola. O 
sinal bateu às 23h.

Quarta-feira, 20 de junho
Faz muito frio. Há poucos alunos 

na aula de português. Eram 48 e só 
restam 21. Alguns estão encolhidos 
devido à corrente de ar frio que entra 
pelas janelas quebradas e a porta que 
não fecha, escorada por uma cadei-
ra. Alguns que sentam no fundo não 
param de conversar. Também estou 
no fundo da sala e observo o modo 
como a professora nos olha. Ninguém 
responde a suas perguntas, só alguns 
prestam atenção e ela conseqüente-
mente se altera, e pede “no mínimo 
respeito”. Um aluno começa a rir e dá 
as costas para a professora. Ela eleva a 
voz, um pouco rouca, por sinal, mas 
nada adianta. Nesses trinta minutos 
que restam da aula, um aluno pergun-
ta pro outro:

- Seu pai já vendeu aquela calibre 
doze?

- Acho que sim. Por quê?
- Que pena! Senão eu ia passar para 

um carinha da minha rua. O sinal 
toca às 23h.

Quinta-feira, 21 de junho
Na hora do intervalo a escola es-

tava praticamente vazia. Nem sequer 
tocaram o sinal. A cantina não abriu 
e deram mexerica como lanche. Com 
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a casca da mexerica fizeram uma guer-
ra. Começaram a jogar as cascas e até 
mesmo a mexerica inteira em quem 
estava passando. “É por isso que não 
dão mais frutas na escola, pois só há 
desperdício”, falou uma servente. Fo-
mos embora logo depois do intervalo.

Sexta-feira, 22 de junho
A professora de biologia (a única 

que veio hoje) tinha pedido para o 
vice-diretor nos deixar usar a sala de 
informática. Ela iria dar uma ativida-
de diferente, procurar na internet al-
gumas coisas que aprendemos, como 
genótipo. Mas o vice-diretor não per-
mitiu que usássemos a sala. Perguntei 
para a professora porque ele não tinha 
deixado. Ela não conseguiu di-
zer qual o motivo, disse apenas 
que “por um monte de coisas”.

Quarta-feira, 27 de junho
Os professores têm mais 

afinidade com certos alunos, 
como os que sentam na fren-
te, bem próximo a lousa. Mes-
mo que esse aluno não saiba 
nada, o professor dá sempre 
um jeitinho para que no final 
do bimestre ele não feche com 
nota baixa. Outro dia a Ma-
rília, uma aluna que sempre 
senta na frente, não tinha fei-
to o trabalho de química. Ela 
simplesmente fez uma cópia perfeita 
do trabalho do Danilo, que estava em 
cima da mesa da professora, e colocou 
o nome dela. O Gustavo e o Danilo 
viram, esperaram acabar a aula e fo-
ram falar com a professora. Mas hoje a 
professora começou a entregar a prova 
e os trabalhos e, para nossa surpresa, 
ela permitiu que a Marília fizesse ou-
tro trabalho. Acho injusto dar prefe-
rência a alunos que não sabem nada 
mas ficam quietos.

Segunda-feira, 13 de agosto
Só hoje, 18 dias depois do fim das 

férias de julho, foi que vi a escola 
cheia. Alguns colegas de sala desisti-
ram. Outros que não apareciam há 
muito tempo resolveram aparecer. É 

o caso da Cleuzinha, que já chega re-
clamando.

- Ninguém agüenta mais! – diz ela. 
Trabalhar e estudar não dá! O gran-
de problema que existe na periferia é 
a falta de perspectivas, de esperança, 
de lazer e principalmente de cultura. 
Espero que as coisas melhorem nesse 
semestre.

Segunda-feira, 20 de agosto
Tivemos hoje na escola o “Dia di-

ferente”. Cada sala tem uma oficina. 
O segundo andar teve a exposição de 
quadros feitos pelos alunos do terceiro 
ano. Na sala de vídeo estavam apre-
sentando o filme O Auto da Compade-
cida, e uma palestra sobre sexualidade 

acontecia no último andar. Às 19h a 
escola estava lotada, até mesmo com 
alunos que estudam de manhã, mas 
às 19h40 já estava quase vazia. Os 
professores de português e de história 
ficaram indignados. O professor de 
história dizia que não sabia por que 
ainda insistia em tentar fazer algo dife-
rente na escola. Percebi sua decepção. 
Acho legal promover coisas diferen-
tes. O problema é que quem estuda 
de noite normalmente trabalha, e é 
natural estar cansado. Fica difícil ir à 
escola somente para ver quadros. Tí-
nhamos que ter outras atividades para 
não ficarmos com sono. Acho que se 
tivessem aberto a sala de computação 
ou a quadra para quem quisesse jogar 
teriam atraído mais gente.

Terça-feira, 21 de agosto
A professora de geografia chegou 

atrasada, e estava carregando um 
bolo. Ela me explicou que uma aluna 
da sala estava com desejo de comer 
bolo. “Como assim, desejo? Quem 
está grávida?”, perguntei. Era a Lu-
ana, colega de sala, de 17 anos. Os 
meninos da sala ficaram contentes 
por causa do bolo e dos refrigeran-
tes. A Luana comia o bolo com todo 
o gosto. Está grávida de dois meses. 
Quando perguntei sobre o pai da 
criança, ela não soube responder.

Quarta-feira, 22 de agosto
Quando está muito frio como 

hoje, a escola fica vazia. A escola esta-
va uma bagunça, toda molha-
da e com goteiras. Por causa 
dos alagamentos, algumas sa-
las foram fechadas. A primeira 
aula seria na sala 5, mas estava 
em situação muito precária. 
Fomos para a sala 16, no tér-
reo. A professora passava algu-
mas questões na lousa quando 
começou a chover muito forte. 
Para variar, a luz acaba e uma 
forte gritaria começa. Alguns 
engraçadinhos se aproveitam 
da situação para “agarrar” al-
gumas meninas. Ninguém 
quis ficar na sala. Fomos pro 
pátio e depois nos dispensa-

ram. Todos ficaram felizes e foram 
embora, mesmo estando chovendo 
forte.

Quarta-feira, 5 de setembro
Hoje não foi muito diferente de 

ontem. A primeira aula foi de mate-
mática. A professora Fátima é muito 
ríspida e mandona. Ela disse que vai 
fazer como um colega que não per-
mite que o aluno tenha conversas 
“paralelas” em sala de aula. Coloca 
todos os que estiverem conversando 
para fora. O Gustavo comenta em 
voz alta que só sai quando quiser. 
Disse também que a professora só 
não levou ainda uma cadeirada na 
cabeça “porque é mulher, porque se 
fosse homem...” A professora não dis-
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se nada. A aula terminou. Novamen-
te não tem água na escola. Fomos 
dispensados.

Segunda-feira, 10 de setembro
No meio da aula de português 

ocorreu um apagão, e todos começa-
ram a gritar. Alguns estavam na porta 
quando a luz voltou. Havia muito ba-
rulho na aula de inglês. A professora 
mal terminou de fazer chamada, e a 
luz acabou de vez. O Carlão começou 
a fazer strip tease, outros imitavam ca-
chorro. A professora não conseguia 
controlar tanta algazarra. Parecia até 
que ela sabia o que ia acontecer, por-
que trouxe uma lanterna. Como a luz 
não voltava, tiveram que nos dispen-
sar. Mesmo com o diretor no portão 
da escola, os alunos iam correndo, 
com muitos empurrões e gritaria. 
Derrubaram um quadro, e alguns car-
tazes que estavam pregados na parede.

Terça-feira, 11 de setembro
Este foi o dia do atentado ao World 

Trade Center em Nova Iorque. Apare-
ceu na TV o dia inteiro, mas ninguém 
discutiu isso na escola. O professor de 
história faltou. Muitos alunos espera-
ram na diretoria, porque a professora 
de geografia também não tinha apa-
recido.

Quinta-feira, 13 de setembro
Fala-se muito sobre “estudantes em 

situação de risco”. Mas pouco se fala 
sobre professores em risco. Por exem-
plo, eu descobri por que a professora 
de geografia falta a tantas aulas. Ela 
tem um bebê recém-nascido e um 
marido muito ciumento. O marido 
descobriu que ela vinha recebendo 
presentes na escola e concluiu que es-
tava sendo traído. Sem pedir nenhu-
ma explicação, ele bateu tanto nela, 
que rompeu os pontos da cesariana. 
Ela apareceu para a aula com um olho 
roxo.

Terça-feira, 18 de setembro
No intervalo um policial revistava 

os banheiros. Perguntei para a inspe-
tora o que estava acontecendo e não 

obtive resposta. Ainda insisti e comen-
tei: “Vai ver que estão procurando os 
papelotes”. Ela respondeu um pouco 
nervosa: “Tomara que encontrem...”

Segunda-feira, 1 de outubro
A escola estava alagada. Talvez seja 

por causa das telhas quebradas pelos 
meninos que sobem no teto no fim de 
semana para empinar pipa. Enquanto 
Marina, a professora de português, 
escrevia na lousa, um rapaz berrou:

- A professora está gordinha, hein? 
Olha os braços, só tem pelancas...

A professora fingiu que não ouviu. 
Muitos alunos da sala começaram a 
rir. Marina continuou a escrever na 
lousa. O mesmo que tirou sarro da 
professora pediu que ela parasse de 
escrever tanto. Não adiantou. Ela só 
parou quando faltavam 15 minutos 
para acabar a aula, fez a chamada e 
começou a fechar as médias. O pro-
fessor de história passou um texto 
imenso na lousa e quando faltavam 
10 minutos fez a chamada. Logo em 
seguida fui embora.

Terça-feira, 2 de outubro
Um aluno muito preocupado com 

as notas perguntou para o professor 
de física se teria recuperação em ja-
neiro. Percebi a indignação do pro-
fessor quando respondeu que sim. O 
professor falou em alto e bom som 
que todas as melhorias na escola se 
devem ao Banco Mundial, que dá 
ou empresta (não entendi direito) di-
nheiro para as escolas. Mas o governo 
só libera verbas se as escolas estiverem 
indo bem, se o índice de reprovação 
cair. Essa recuperação de janeiro é fei-
ta para que o aluno passe. O Estado 
paga o professor para passar um alu-
no que não tem a mínima condição 
de ir para a série seguinte. E comple-
tou: “É tudo um bando de safados!” 
Depois dessa aula ficamos esperando 
uns 15 minutos a professora de geo-
grafia chegar. Ela fez chamada e disse 
que podíamos sair.

Segunda-feira, 15 de outubro
Não teve aula. Dia dos professores.

Segunda-feira, 22 de outubro
Logo que cheguei na escola fiquei 

sabendo que a professora de inglês 
tinha faltado. A professora de portu-
guês iria adiantar a aula para que fôs-
semos embora mais cedo. Na primeira 
aula ela passou um trabalho de cinco 
questões sobre um filme que passou 
na televisão, um seriado. Muitos co-
meçaram a questionar a idéia, porque 
não tinham assistido ao filme. Eu 
mesma fui uma. A professora foi pro-
curar a chave da sala de vídeo, que ha-
via sumido. Ela pediu para irmos para 
lá logo depois do intervalo. A segunda 
aula foi de história. O professor pediu 
para uma aluna passar uma matéria 
na lousa. A sala era uma bagunça to-
tal. Estávamos tendo aula na sala de 
artes, onde ficam os artesanatos. O 
professor irritouse muito. Na terceira 
aula fomos para a minúscula sala de 
vídeo. A professora pediu que quem 
já tivesse assistido saísse para dar vez 
a alunos de outra turma. Foi horrível! 
Tínhamos que responder as questões 
mas não dava por causa do barulho. 
Bem no finalzinho, no clímax do fil-
me, bateu o sinal e foi uma gritaria ge-
ral. O problema é o trabalho ter que 
ser entregue já. Vou ter que perguntar 
a quem conhecia o filme.

Quinta-feira, 25 de outubro
Uma aluna, a Carla, perguntou à 

professora de matemática se os exercí-
cios seriam corrigidos. Ela respondeu 
que não, ironicamente. Eu e mais dois 
alunos começamos rir. A Carla virou 
e começou a xingar a Elisa, que não 
tinha nada a ver. A briga começou e a 
professora simplesmente disse:

- Meninas, deixem para brigar lá 
fora! Temos trabalho para fazer...

Elisa disse bem alto:
- Tô ficando mole... Depois que eu 

cheirar uma ela vai ver...
A professora fingiu que não escu-

tou. Nesse momento entrou na sala 
o Carlão, atrasado como sempre, e a 
professora insinuou algo que não es-
cutei, e o Carlão mandou a professora 
“se f...”. “Não encha meu saco”, ele 
disse. Novamente ela o ignorou.
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Segunda-feira, 29 de outubro
Quando eu e meu amigo Adriano 

chegamos à escola, o portão estava 
aberto. Três rapazes que não eram 
alunos estavam tentando convencer a 
inspetora a deixá-los entrar. Um con-
seguiu passar pelo portão e a inspeto-
ra o puxou pela camisa. Resolveram 
desistir e passaram pela quadra. Está 
havendo um campeonato de futebol 
entre classes do período noturno. O 
portão fica aberto, para o acesso to-
tal à quadra. Fui ao corredor e espiei 
pelas frestas dos tijolos da parede que 
separa da quadra. Todos estavam sen-
tados na escada assistindo ao jogo. Em 
minutos eu estava lá no meio da gale-

ra. Em apenas dez minutos de jogo vi 
muitos empurrões e quedas entre os 
jogadores.

Terça-feira, 30 de outubro
Terminamos nosso trabalho em 

grupo às 21h e fomos para a quadra. 
Estava lotada! Começou o jogo e pra 
variar começou também a briga. Um 
dos jogadores, o Evandro, disse que 
o juiz, um professor que tem traços 
orientais, estava roubando e gritou:

- Abre o olho, japonês ladrão!
O juiz deu cartão amarelo e pediu 

que ele ficasse durante 2 minutos no 
banco. O Evandro não quis sair da 
quadra e o juiz deu cartão vermelho. 

Expulsão. Os companheiros de qua-
dra o seguraram, mas ele ainda fez 
gestos obscenos. Logo depois desse 
episódio resolvi ir embora. Todos fo-
ram embora às 22h20.

Quarta-feira, 31 de outubro
Logo que cheguei reuni o meu 

grupo e terminamos de montar o 
projeto para a “Semana Cultural”. 
A professora vai passar as notas na 
quinta-feira. Acho que gostou das 
duas casinhas que fizemos. Guarda-
mos os trabalhos na sala dos profes-
sores para não ter perigo de algum 
vândalo destruir. Descemos para a 
quadra. Os meninos da sala seriam os 
próximos a jogar.

Quinta-feira, 1 de novembro
Festa da Amizade

O real motivo dessa festa era expor 
os trabalhos dos alunos que estavam 
divididos por salas e temas, como 
por exemplo: informática, onde pro-
meteram desenvolver um jornal que 
circulará pela escola; um concurso 
de poesia; uma sala de artesanato. 
Um grupo de alunos construiu uma 
maquete do World Trade Center sen-
do atingido por aviões. Depois das 
apresentações que haveria no pátio 
e do jogo de futebol veríamos a ex-
posição dos trabalhos. Não foi bem 
isso o que aconteceu. São 19h45. A 
escola está cheia. Há dificuldade de 
transitar nos corredores. As caixas 
de som já estão montadas no pal-
co. Mães adolescentes passeiam com 
seus bebês. Seus rostos brilham com 
a maquiagem pesada. Às vezes elas 
se revezam, as crianças ficam no colo 
de uma enquanto a outra vai dançar. 
Uma nuvem de fumaça de cigarro 
cobre o pátio. Eu nunca tinha visto 
a maioria das pessoas que estão na 
escola hoje. Fui ver as salas de expo-
sição. A maioria estava vazia. A úni-
ca exceção era a última do corredor, 
que tinha um grupo de 8 alunos com 
garrafas de vinho e uma de refrige-
rante. A idéia era tomar primeiro o 
refrigerante e usar o frasco para se li-
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vrar da garrafa de vinho e transitar à 
vontade na escola. No banheiro das 
meninas, faz-se fila para se olhar no 
espelho. Fiquei no canto ao lado de 
uma mocinha vestida com uma blu-
sinha branca que mostrava a barriga. 
Ela estava preocupada, imaginando 
se, na hora da sua apresentação de 
dança, algum rapaz repararia na sua 
barriga um pouco saliente. Ela não 
queria que a achassem feia. Dei um 
apoio moral dizendo que estava óti-
ma e que teria vários pretendentes. 
Ela ficou aliviada e disse: “Será mes-
mo?” Respondi que “respirasse fundo 
e fizesse bonito!”

O professor Leandro foi ao pal-
co anunciar a entrada do grupo de 
dança. Assim que os casais que iam 
dançar o ritmo sertanejo entram no 
pátio, alguns rapazes começam a gri-
tar “Vira homem, porra”. Eu fiquei 
sem entender por alguns instantes. 
O motivo da gritaria era um rapaz 
gay que estava dançando. Fiquei 
conversando com meu amigo Lucas, 
que de repente pegou minha mão e 
colocou dentro de seu casaco. Senti 

pelo menos três armas. Perguntei o 
motivo de estar na escola armado. 
Ele disse que veio buscar um mano. 
Pensei que fosse brincadeira... Nesse 
momento ele me olha gravemente e 
diz:

- Você me conhece e sabe que eu 
não brinco. Ficamos todos juntos, 
assistindo ao jogo: professores, alu-
nos e a coordenadora da escola. Na 
quadra correu tudo bem, sem ne-
nhuma briga. Mas a coordenadora 
não via a hora de acabar com tudo 
aquilo. Até comentou que estava na 
hora de desligar o som para que as 
pessoas fossem para as salas ver os 
trabalhos. Na realidade, não tinha 
mais nada nas salas. Os poucos tra-
balhos que foram feitos tinham sido 
guardados pelos professores, para 
que nenhum vândalo os estragasse. 
Muitas vezes a escola proporcionou o 
“dia diferente”, quando há atividades 
e oficinas. A maioria dos alunos não 
comparece. Mas hoje a escola está 
cheia de pessoas, de idades diferentes 
e de bairros diferentes também, tudo 
por causa do som e dos jogos.

Avisei para meus amigos que iria 
embora às 22h. Terminei de bater as 
fotos com meus amigos e professores 
e fui pra casa. Ao longe ouvi alguns 
tiros. Logo que cheguei, subi direto 
para o quarto da minha mãe, onde 
a janela tem uma vista impecável do 
Capão Redondo. Dela posso ver a 
mata, a luz das casas mal construídas 
e até a torre do Cemitério São Luís.

Com um copo de refrigerante na 
mão, abri a janela e fiquei pensan-
do. Essa festa encerrou o ano leti-
vo. Nem o rapaz que iria promover 
a formatura apareceu. Nenhum dos 
meus colegas prestou vestibular. 
Agora estou sozinha, tenho que es-
tudar. Antes tinha medo de tentar 
entrar para uma universidade boa e 
acabei não me inscrevendo para os 
vestibulares das universidades públi-
cas. Mas agora estou decidida, vou 
procurar entrar na faculdade. Dou 
mais uma olhada para fora. Vou sen-
tir falta dos meus professores e de al-
guns amigos. Eu provavelmente não 
verei muitos deles de novo. Hora de 
fechar a janela. E este diário.
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