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frente da fileira de classes, uma aluna de oito 
anos demora os olhos sobre a página do li-
vro. Duas cadeiras atrás, um menino de sete 

anos bebe da cumplicidade entre a história 
narrada pela professora e o exemplo de 
conduta que ela lhe dá. Albertina Fran-
zói está contando uma história para sua 

turma na escola João De Zorzi, em Caxias do Sul. 
A professora franze a testa, observa as crianças sobre 
o livro e percebe que todos estão atentos, esperando a 
sucessão da ficção. Prender a atenção da turma é um 
desafio diário, que Albertina enfrenta com paciência. 
Seu maior mérito é também seu principal receio: no 
ambiente escolar, a criança recebe o que precisa, já em 
casa, a realidade é outra bem diferente e perigosa.

– Aqui na escola eles (as crianças) têm um tipo de 
ambiente, lá fora eles têm outro. Aqui eles recebem 
uma orientação, nas suas casas eles ouvem outras. 
Às vezes eles têm um ambiente agressivo em casa, até 
sem estrutura familiar adequada – enfatiza.

Amarrada nas frases lidas por Albertina está uma 
gama de valores morais e éticos. A aposta dela é na 
proximidade e na conversa para direcionar a criança 
ao futuro.

– Eu trabalho muito com histórias infantis, porque 
elas sempre têm um fundo moral. Ali estão os prin-
cipais conceitos de bem e mal, que muitas vezes as 
crianças não conseguem achar em casa. A história 
infantil dá uma lição de vida, que pode ser muito bem 
aproveitada em uma conversa na sala de aula – pro-
põe.

Essa postura de tomar a frente e semear valores ca-
pazes de atuar na formação do caráter de seus alunos 
coloca Albertina como uma referência para os estu-
dantes.

– Naqueles momentos de bagunça que acontecem 
em qualquer sala de aula pode até parecer que eles 
não tenham muito respeito, mas quando acontece 
alguma coisa, em casa ou na rua, eles correm para o 
lado da “profe”. Sentem que a gente os protege, que 
estamos aqui para ajudá-los, para fazer o melhor por 
eles – avalia.

Não foi em suas professoras da infância que Alber-
tina buscou esse tipo de referência.

– As “profes” da minha época eram muito brabas. 
Eu as via como pessoas distantes. Pareciam uma ins-
tituição, uma entidade – recorda, contando que estu-
dou  em uma escola pequena, em Pedancino.

A entrega de Albertina aos seus alunos é tanta que 
ela chega a presenteá-los no Dia da Criança, na Páscoa 
e no Natal.

– Eu me preocupo muito, porque eles estão nas nos-
sas mãos. São crianças que trazem grandes expectati-
vas quando vêm para aula. Minha angústia é grande 
por querer atingir o objetivo de que todos consigam 
aprender. Têm alunos que mostram seus progressos 
durante o ano. A gente fica gratificada e feliz – expõe.

Com esta receita de proximidade e valores, a profes-
sora de Caxias alcança resultados recompensadores 
em sala de aula.

– Tenho um aluno com grandes dificuldades de 
aprendizagem, mas com enorme vontade de apren-
der. Ele tem até problemas na fala. Tu nem imaginas o 
esforço que ele faz. Quando ele diz “eu consegui” (faz o 
som da criança falando errado), após realizar o exercí-
cio, sinto minha missão cumprida – empolga-se.

A escola está as-
sumindo papeis 

que não lhe cabem, 
porque os pais estão 
muito distantes dos 

filhos

Escola conta com 
pátio grande e 

quadra de
esportes


