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RESUMO 

O trabalho pedagógico, como produção coletiva, é vi

vido nas escolas de 19 e 29 graus? O seu fazer específico: ~ 

mo e percebido pelos que cotidianamente experenciam as contra 

dições da "educação como direito de todos" e como marginaliz~ 
, 

ção das classes menos favorecidas? 

são essas as questões básicas aqui colocadas, procu

rando resgatar o lugar da escola como produção e transm~são 

do conhecimento; do mínimo necessário à sobrevivência física 

e cultural dos que são geralmente excluídos do projeto educa 

cional. 

Por isso, a alfabetização - entendida como apropria

ção da palavra, como instrumento para aquisição de novos co 

nhecimentos - é o foco dos tempos e movimentos da pesquisa, o 

móvel convergente e aglutinador das falas, anseios, esperan

ças e possibilidades dos que ensinam e aprendem nas escolas 

públicas da l4a. Delegacia Regional de Ensino em Nova Era, Mi 

nas Gerais. 

A metodologia foi-se construindo, portanto, à medida 

que o trabalho se realizou, nos cursos, encontros, estudos 

específicos, nos relatos de experiências e nas discussões, con

frontando, todo o tempo, a fala do professor, do especialista, 

dos pais, das crianças e a dos técnicos da DRE (Delegacia Re 

gional de Ensino), dos autores e das autoridades pedagógicas. 

Os textos produzidos, as ações realizadas e as rela

ções vividas expressam esse diálogo e colocam em questão a 

prática educativa de uma escola, que não ensina nem a ler, 

num contexto de crescente marginalização econômica, social, 

política e cultural da maioria da população. Desde as classes 

pré-escolares i -passando pelas "classes especiais", ou pela edu 

cação de adultos, até o 29 grau: qual a possibilidade de se 

pensar o "ensino para todos"? A alfabetização - a tarefa 
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básica da escola - é possível compreendê-la e desmistificá-la 

corno mecanismo de exclusão dos despossuidos? 

Urna contribuição ao processo da perda da inocência 

de urna escola "neutra" e à tentativa de superação do seu fa-

zer "técnico": eis o sentido desse trabalho, vivido, não como 

aplicação de instrumentos usuais 'de investigação, mas aEO urna 

-~onstrução coletivamente produzida. 

A educação corno ato cooperativo, corno um desafio ao 

mergulho nas condições concretas onde a mesma se dá, é a pro

posta que flui em toda a pesquisa, na certeza de que, do po~ 

to de vista de quem o faz, é possivel construir os caminhosdo 

ensino fundamental. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Minha expectativa durante a peregrinação acadêmica 

do Mestrado era a de realizar discussões, estudos e contatos 

que pudessem subsidiar uma contribuição _ :,·-.::!tica oedag0gica 

e de modo efetivo. Saíra de uma eql1 i 1.'t:' .--:~ í'~squisa da Secre 

taria de Estado da Educação de Minas Gerais, onde o levanta

mento exaustivo da situação da educação no Estado apenas re 

forçava as estatísticas oficiais: a repetência e a evasão,tal 

como uma sangria, debilitava a escola e a mostrava incapaz 

de, pelo menos reter o menino durante as 8 séries do 19 gra~ 

sem falar nos anos de reprovação que comprometiam as taxas 

de rendimento da escola pública 1
• Era uma escola improduti

va ..• e sem remédio .•• 

As causas dos problemas de repetência e evasao es

capavam a análise das dezenas de coortes 2 e eram, apenas in 

feridas: "pJte..c.ãJt-i.a..6 c.ond-i.ç.õe...6 .6õc.-i.o-e..c.onôm-i.c.a..6"; "pobJte..za."; 

"6a.lta. de.. me..lhoJt d-i..6tJt-i.bu-i.ç.ão de.. Jt-i.que..za..6" questões presen

tes, mas não incluídas na investigação. Diz um dos técnicos 

envolvidos no projeto, avaliando-o: "a ut-i.l-i.za.ç.ão do.6 -i.nd-i.c.~ 

dOJte...6 e...6ta.tZ.6t-i.C.O.6 Jte..duz-i.u no.6.6O.6 e...6tudo.6 a.o e..xa.me.. do.6 da.do.6 

me..n.6uJtãve..-i..6 - e..m Jta.zão da. -i.ne..x-i..6tênc.-i.a. de.. um qua.dJto de.. Jte..ne..

Jtênc.-i.a. que.. Jte..la.c.-i.ona..6.6e.. va.Jt-i.ãve..-i..6 qua.l-i.ta.t-i.va..6 e.. qua.nt-i.ta.ti

va..6, l-i.m-i.ta.ndo-.6e.. a.o e...6tudo de.. da.do.6 bJtuto.6, e..la.boJta.do.6 pa.Jta. 

6-i.n.6 e...6ta.:tZ.6t-i.C.O.6 e.. pa.Jta. Jte...6ponde..Jt a. que...6tõe...6 pa.Jta. a..6 qua.-i..6 

e.. pe..lo.6 qua.-i..6 não 6oJta.m pJtoduz-i.do.6"3. O imenso esforço des

pendido na organização e análise dos dados estatísticos e dos 

modelos matemáticos, do ponto de vista do entrevistado ape -

nas "tJta.duze..m, c.om Jt-i.goJt o' pe..n.6a.me..nto de.. K.Ma.nnhe..-i.m a. Jte...6 
pe..-i.to da. na.tuJte..za. do c.onhe..c.-i.me..nto huma.no ta.l c.omo ê. PJtod'lÚdo 

.t!:On.:te..mpoJta.ne..a.me..n.:te..: "a. -i.mpo.6-i.ç.ão 60Jtç.a.da. de.. mê.todo.6 ma.te..mãt-i.c.o.6 

e.. me..n.6uJta.:t-i.vO.6 le..vou gJta.dua.lme..nte.. a. uma. .6-i.tua.ç.ão na. qua.l c.e..Jt 

ta..6 c.-i.ênc.-i.a..6 jã não pe..Jtgunta.m o que.. va.le.. a. pe..na. c.onhe..c.e..Jt,ma..6 

c.on.6-i.de..Jta.m c.omo d-i.gno de.. c.onhe..c.-i.me..nto tudo o que.. .6e.. pode.. me..

d-i.Jt. A.6.6-i.m, mu-i.ta..6 -i.nve...6t-i.ga.ç.õe...6 e..mpZJt-i.c.a..6' da..6 c.-i.ênc.ia..6.6o 

c.-i.a.-i..6 .6ão 6e..-i.ta..6 a.pe..na..6 pOJtque.. 0.6 da.do.6 e...6:tão ã ma.o e.. não 



2. 

po~que o~ ~nve~t~9ado~e4 en6~entarn p~oblema~ que e~tejarn p~~ 

c.u~ando ite~olve!Z."Ij. 

Ficam sem respostas as questões fundamentais - sur 

gidas durante os estudos realizados no Curso de Mestrado: p~ 

ra onde vão os milhares de evadidos ou reprovados da escola 

de 19 grau? Corno vivem nas grandes cidades, onde o conheci

mento é necessário para, pelo menos, "não toma~ ôn~bu~ e~

~ad6"?(pai de aluno da la. série). Quais as estratégias de 

sobrevivência dessó população que, às vezes, nem entra na 

escola e nela não permanece? Como aprendem e criam meios de 

sobrevivência física e cultural? Como se preserva e setr~ 

mite a cultura dos que não têm acesso à escola? 

A deterioração das condições de vida da população 

brasileira e a impotência da escola e de seus profissionais 

para compreendê-la - eis o móvel dos estudos e discussões a 

respeito das relações entre educação e marginalidade; e o 

interesse pela educação popular e por alternativas de educa

ção não formal durante o curso de ~estrado. 

Sem dúvida, a investigação educacional voltada pa

ra as populações marginalizadas poderia trazer contribuição 

relevante para o desvendamento das suas condições de vida e 

dos meios utilizados para garantirem a sua sobrevivência. 

Todavia, as dificuldades da falta de informação e de uma for 

mação sócio-política do educador - cuja prática se desvincu

la da realidade social - estavam presentes no estudo dos te~ 

tos e dos autores que ajudassem a contextualizar o trabalho 

pedagógicoieapreender-lhe ~ inteligibilidade,nas condições 

concretas da população brasileira, vivendo as contradições 

do capitalismo dependente e concentrador de renda. 

A falta de estudos e pesquisas a respeito da reali 

dade educacional brasileira, sob esse prisma, ou o seu conhe 

cimento restrito a poucos centros culturais, colocava-nos a 
falácia da democratização do ensino; a impossibilidade da crí 
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t1ca, se nao hã 1ntormaç6es, e o acesso a elas cada vez mais 

reduzido. 

E os que n~o conseguem chegar ~ escola ou nela a

prender o mínimo para viver numa sociedade cada vez mais ur

banizada, a exigir conhecimentos cada vez mais específicos? 

Que práticas desenvolveriam para obter saúde, habitação, tra 

balho, educação e lazer sob tais condições? 

A inteligibilidade dessas estratégias, a relaç~o 

de conhecimento com esses grupos -eis o meu primeiro proje

to de pesquisa: Estratégias de Sobrevivência: uma forma de 

aprendizagem das populaç~es oeriférica:s • 

Uma pesquisa participante - a relação de conheci -

mento como relação pedagógica junto ~ populaç~o periférica 

de Belo Horizonte - fora aprovada pelo CNPq, mas tornava-se, 

de repente, inviável: não havia verbas ... Também a bolsa de 

estudos concedida pelo governo do Estado de Minas Gerais pa

ra frequência ao Mestrado havia sido cortada em seis meses ... 

Que fazer? Com o projeto debaixo do braço, discuti com vá -

rios órgãos relacionados a ações comunitárias, a educação de 

adultos ou a educação n~o formal •.. Teria de aguardar: o mo

mento era muito difícil, embora a proposta de trabalho fosse 

interessante .•• Enquanto isso, voltaria para Nova Era, minha 

terra natal, onde ninguém sabia bem o que eu poderia fazer, 

já que meu lugar - numa escola de Formaç~o para o Magistério 

estava ocupado: eram duas cadeiras •.. 

Sem funç~o defini.da, com a frase nos ouvidos :",M.nW 

de ca~a n~o 6az milaghe~", comecei a assessorar as equipes 

de Supervis~o da Ârea de Educação e Cultura, procurando co -

nhecer o que fazia a Delegacia Regional de Ensino e as possi 

bilidades de utilizar o projeto elaborado durante o Mestrado. 

Não havia verbas para viagens e as equipes de 19 e 29 graus, 

Educação pré-Escolar e Especial; e Educação Supletiva ficavam 

ansiosas, pois começara o ano de 1981; as escolas já funcio-

navam e era preciso visitá-las, verificar seus problemas, 
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orientar-lhes o trabalho, de acordo com as prioridades dos 

Projetos da Secretaria de Estado da Educação •.. , sob as ele

vadas taxas de evasão e repetência, inexplicáveis .•. Sabe

ríamos quais eram essas prioridades e necessidades? Quem me 

lhor as avaliaria, a não ser os que estão diretamente inseri 

dos na prática educacional? 

~ I 
E se lhes perguntassemos, ouvissemos a sua respos-

ta, ao invés de impor a nossa •.. num diálogo com a realidade 

educacional? Sem uma metodologia de pesquisa em educação 

que nos instrumentasse a nós educadores frutos da eficiên-

cia ",.. • " 11" ... tecnlca de uma escola neutraie se a construlssemos?,. 

As visitas, as reuniões, os encontros, treinamen -

tos, pesquisas e o Seminário de Aprendizagem da Leitura tor

naram-se, então, processo e produto de uma experiência vivida 

por pessoas e grupos, os quais em determinados momentos, não 

se distinguem, nem aparecem nos materiais elaborados ou nas 

análises feitas, mercê da precariedade de registro e de con

trole, como também da natureza do trabalho, envolvendo opi

niões, expectativas e anseios, ao invés de dados quantitati

vos. 

Por isso, as notas e as referências bibliográfi 

cas, ao final de cada tempo foram construidas também, privi

legiando os títulos dos documentos e materiais produzidos d~ 

rante o trabalho coletivo e não os autores, nem sempre pre -

sentes nominalmente. As falas das pessoas e dos participan

tes estão em "script", bem como os autores pesquisados, pro

curando garantir o confronto e debate em todo o texto, sem 

comprometimento da compreensão e da estética. E os termos f 

passagens e situações apreendidas como relevantes eu as cha

mo ao leitor, colocando-as entre aspas. 

Verifico, ainda, na elaboração final do texto, as 

dificuldades enfrentadas na pesquisa educacional, se o uso 

das normas técnicas, exigidas como requisito para a aprova -

çao do trabalho como "cientIfico", fica difIcil não s5 para 
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mim, como também para o leitor ao qual se destina priorita

riamente - os profissionais das escolas de 19 e 29 graus, 

principalmente os alfabetizadores.~ necessário, num traba -

lho científico, sobretudo, assegurar sua inteligibilidade e 

efetiva contribuição no desvendamento dos problemas que pr~ 

tende investigar. 

Por isso, a bibliografia final exprime, não so -

mente a presença dos autores e documentos consultados, mas 

também o roteiro de todos os materiais produzidos, durante 

a experiência. são as atividades, as pesquisas, as reuni -

ões, os encontros, organizados lógica e cronologicamente, à 

medida que ocorreram em 1981, 1982 ou 1983 e estruturados 

numa seqüência_jamais apreendida pela ordem alfabética. As 

sim, teríamos o esquema vivo do trabalho - indicando os tem 

pos onde cada fala se fez presente. A bibliografia situa, 

assim, o leitor e possibilita um novo diálogo com a realida 

de educacional "pensada" num trabalho individual, mas prod~ 

zido coletivamente. 
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NOTAS BIBLIOGAAFICAS (APRESENTAÇÃO) 

lVer estudos realizados pela Secretaria de Estado da Educa

ção de Minas Gerais, através da Assessoria de Planejame~ 

to e Coordenação - .Ârea de Avaliação e baseados no "Mod~ 

lo de Análise do Sistema Educacional sobre Demanda, Ofe~ 

ta e Fluxo do Efetivo Escolar de 19 Grau. Neles, /I a anã, 

li~e quan~i~a~iva ci~cun~c~eveu-~e ao e~~udo da demanda 

~ocial, ou ~eja, da~ nece~~idade~ educacionai~, 

da~ pelo~ nüme~o~ demog~ã6ico~ da ~ubpopula~ão 

de6ini

de 7 a 

14 ano~ - con~~i~ucionalmen~e p~io~i~ã~ia pa~a a~endime~ 

~o e~cola~ - ~eguindo-~e pa~alelo o e~~udo da capacidade 

6I~ica e docen~e, in~~alada pa~a e~~e a~endimen~o, me

dian~e a u~iliza~ão de modelo~ ma~emã~ico~/I(CAPURUÇO, Ma 

ria Inês. Informações, out./83). 

Para maiores esclarecimentos, consultar os ~entos pr~ 

duzidos: 

1) MINAS GERAIS - Secretaria de Estado da Educação - As

sessoria de Planejamento e Controle - Estudo da De

manda - Documento 1 - Série: Avaliação do Sistema Edu 

cacional - Belo Horizonte, 1978. 

2) . Estudo da Capacidade Instalada Física e Docente 

do Ensino de 19 Grau - 1976 - Área Metropolitana de 

Belo Horizonte - Documento 2 - Série: Avaliação do Sis 

tema Educacional - Belo Horizonte, 1978. 

3) Estudo do Fluxo Escolar do Ensino de 19 Grau 

Minas Gerais - 1961/74 - Documento 3 - Série: Avalia 

ção do Sistema Educ~cional - Belo Horizonte, 1978. 

4) . Estudo dos Custos do Ensino - 1964/76 - Docume~ 

to 4 - Série: Avaliação do Sistema Educacional - Belo 

Horizonte, 1978. 

2/1No p~oce~~o educacional, no ca~o do Jq g~au, a coo~~e ê. cE: 

~ac~e~izada po~ de~e~minado~ a~~ibu~o~: idade de 7 ano~, 

higidez ... k a~~ibu~o~. Vu~an~e o CU~~O, deve adqui~i~ 

mai~ a~~ibu~o~, compo~~amen~o~ ~e~minai~ pa~a in~eg~a~ a 
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eoont~ da poputa~ão eom nZv~t d~ 1Q gnau. Entn~tanto, p! 

ta p~nda d~ um atn~buto, o ~tem~nto ~a~ da eoont~, ~~m a~ 

qu~n~n o~ k. atn~buto~", ocorrendo a "mont~ ~xp~n~m~ntat" 

na eoon:t~, até qu~ a m~~ma .6 ~ ~xt~nga ... " (CAPURUÇO I "'!."lria 

Inês. Informações, out.J83~. 

3CAPURUÇO, Maria Inês. Informações, out./83. 

'*Idem 

SFIORAVANTE, Maria de Lourdes. Projeto - Estratégias de So

brevivência das Populações Periféricas - uma forna de apren

dizagem. Rio de Janeiro, out./80 (datilografado). 
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2. INTRODUÇÃO 

1. O TRABALHO COLETIVO ET\1 EDUCAÇÃO 

Eis o caminho que percebemos: a produção do traba

lho coletivo 1 em educação, a partir das condições em que ele 

se,dá, procurando compreender como determinado grupo apreen

de, incorpora e expressa o significado das próprias experiê~ . 

cias educativas, vividas nas escolas de 19 e 29 graus e nas 

suas relações com a Delegacia Regional de Ensino - órgão re 

presentativo da Secretaria de Estado da Educação, em 25 muni 

cípios 2. 

O supos~o básico ~ que a educação ~ um processo c~ 

letivo, em que todos assumem a postura de ensinar e aprender, 

quando "c.oloc.am a .tc.e.alidade. e.m que. vive.m c.omo p.tc.oble.ma, c.omo 

algo que. p.tc.e.c.i~a ~e..tc. c.onhe.c.ido e. .tc.e.~olvido, de.~ve.lando-a e. 

pe..tc.c.e.be.ndo o~ c.ondic.ioname.nto~ do mome.nto hi~tõ.tc.ic.o, p.tc.Oc.u -

.tc.ando a c.au~alidade aut~ntic.a de.~~e.~ c.ondic.ioname.nto~ e. a~ 

'6i~~u.tc.a~' po.tc. onde. ~e.ja po~~Zve.l pene.t.tc.a.tc. a ação t.tc.an~6o.tc.m~ 

do.tc.a.,,3 f: o momento em que a troca e a reflexão sobre desc~ 

bertas anteriores e soluções possíveis criam a resposta pro

curada. Esta surge da síntese da reflexão e da ação como um 

movimento dinâmico, porquanto a realidade transformada vol-

ta-se sobre o homem, exigindo nova reflexão para nova -açao. 

Nesse sentido, a educação ~ "uma ~ituação gno~iolõgic.a, e.m 

que. o~ ~uje.ito~ inc.ide.m ~e.u ato c.ogno~c.e.nte. ~ob.tc.e. o obje.to 

c.ogno~c.Zve.l que. o~ me.diatiza"'+. 

Â medida que se p~nsa a prática socia1 5
., um de

terminado modo de fazer, nas suas relações dinâmicas com o 

todo social em que se acha inserido, ,tanto educador quanto e 

ducando sao ambos sujeitos desse conhecimento, produzido no 

diálogo com a cultura viva e concreta. O trabalho pedagógi

co não pode constituir-se em transmissão de conhecimentos, 

tampouco em comunicação intersubjetiva entre professor e alu 

no, simplesmente. Ele implica em que o professor s~ e~force 

para que o aluno desapareça e em seu lugar surja n nnvn pro-
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fessor. Nesse processo, professor e aluno serao capazes de 

aprender e ensinar, buscando superar a contradiçio interna 

entre urna consciência que sabe e urna consciência negadora do 

seu saber. Essa contradiçio é vivida, tanto ~elo professor 

quanto pelo aluno, imersos na ideologia justificadora da se

paração entre os que sabem e os que não sabem; os que podem 

e os-que não podem falar, jã.pré-definidos na divisão social 

do trabalho 6 • 

Sob condições de impedimento da palavra e da açio, 

os "ignorantes" acabam incorporando esse modo de perceber a 

si e aos outros, assumindo tacitamente a regra da competên -

cia, segundo a qual "n~o ~ qualque~ um que pode dize~ a qua! 

que~ out~o qualque~ ~oióa, em qualque~ luga~ e em qualque~ 

~i~~unótân~ia"7. Esta regra reafirma a situaçio de submis -

sao dos incompetentes e os impede de se expressarem, decidin 

do, de antemão, quais são os marginalizados do processo de e 

ducaçio. 2 o poder quem define o sentido, a finalidade, a 

forma da educaçio. Ele é quem sabe sobre educaçio, excluin

do justamente aqueles que poderiam falar da educação, enqua~ 

to experiência que é sua: professores e alunos. Nesta expe

riência, no cotidiano da prática educacional, produz-se a 

clara consciência que sabe, negada, entretanto, em face do 

sentimento ou percepção da impossibilidade de modificar uma 

situaçio dada. 

o que decorre do silenciamento dos que sabem da e

ducaçio? As tradições, e as experiências de vida do educan

do ou do educador são desvalorizadas e o objetivo será ensi

nar a palavra que pode e d~ve ser dita, já com significado 

predeterminado e reconhecido corno "racional" e "verdadeiro". 

Urna nova pedagogia precisa, entio, ser construída: aquela 

que perceba e ~interrogue esse fenômeno - o silenciamento dos 

que sabem da educação; captar os momentos objetivos e subjet! 

vos nos quais a negação do saber se explicite e os "ignoran

tes" digam a sua palavra, falem de sua prática educativa, do 

seu ponto de vista, do seu modo de ser e de viver. Escu 

ti-los, falar com eles, esse é o sentido do presente traba -
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lho, quando entende que s6 a partir dessa "leitura" da reali 

dade, da sua discussão o mais ampla poss!vel é que poderá re 

sultar a percepção crItica do que seja "fazer educaç~o" e re 

sistir à tentaç~o cotidiana de sermos MESTRES para. eternos 

DISC!PULOS. 

Nesse momento, então, o que sabemos sobre educaç~o 

deve ser calado diante dos que sabem da educ'a'ção T reconhece!! 

do que todos s~o capazes de expressar a sua leitura do mun -

do, de dizê-la e escrevê-la. Falando com eles e n~o a eles 

- o professor, os pais, os alunos, o diretor, o supervisor e 

o orientador educacional - poderíamos produzir um outro co -

nhecimento, criar novas significações a respeito do trabalho 

pedag6gico realizado nas escolas públicas de 19 e 29 graus. 

E, no deixar falar o discurso da educaç~o, do específico em 

que ela opera, poderíamos, talvez, compreender as contradi -

ções de uma escola à qual teoricamente todos têm acesso, mas 

que exclui, sistematicamente, milhares de crianças e jo

vens 6. 

Embora se proclame democrática e aberta a todos,c~ 

da vez mais a escola pública - gratuita e obrigat6ria - pro

duz um enorme contingente que pouco proveito tira do que se 

lhes ensinam e nela é sistematicamente reprovado até eva 

dir-se. Muitas críticas, estudos e análises denunciam e dis 

cutem a falácia da democratizaç~o do ensino; a escola como 

reprodutora da desigualdade social e discriminadora dos fi

lhos dos trabalhadores, oriundos das camadas mais pobres da 

populaç~09. Embora busquem compreender o lugar da escola nas 

relações sociais, tais aná~ises, entretanto, nao d~o cont~ 

da especificidade da prática educativa nela engendrada, de 

como opera para que ó ccnhecimento seja mistificado e enco

berto aos professores e alunos, mas também contraditoriamen

te utilizado para permitir a participação efetiva do traba -

lhador na vida política, social e cultural. Então a escola 

se constitui num espaço de luta, po~s que é necessária a tr~ 

missão do mínimo para a maioria e do máximo para a minoria e, 

conquanto o faça precariamente, torna-se alternativa de so -
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brevivência das ca.madasmais pobres10
• 

A que se deve tal eficácia? Por que tantas críti

cas ã escola; reformas e leis nao a atingem? Onde incidem 

mais poderosamente a exclusão e o silenciamento dos que vi

vem a experiência escolar como negação do seu saber? Como o

pera o ensino de 19 grau e como se realiza no cotidiano da 

prática escolar a expulsão ou marginalização das crianças 

das classes trabalhadoras?11 ~ preciso conhecer, então, o 

que acontece dentro dessa escola, pois aí a seletividade a

tinge os mais pobres, e atuam os mecanismos poderosos que a 

medeiam, reforçando ou atenuando o poder dos determinantes 

mais amplos. No dizer de Guiomar Namo de Mell0 12 , as condi

çoes extra-escolares, o currículo, os programas, as ações e 

representações dos professores e especialistas, os critérios 

de avaliação são mecanismos de seletividade poderosos. E são 

tão mais eficazes quanto mais dissimulados pelo "aparecer té~ 

nico da escola". 

Em busca das possíveis respostas, partimos da fala 

dos que vivem esta situaçãoj dos que natural, sistemática e 

tacitamente são silenciados, como nincompetentes", "incul 

tos", ou como capazes apenas de transmitir ou receber contefi 

dos e normas já previamente reconhecidos como verdadeiros 1 
3. 

E, na prática cotidiana de uma Delegacia Regional de Ensino, 

foi-nos possível envolver, gradual e progressivamente pes 

soas, grupos, falas, anseios e expectativas marcados por di

ferenciações de hierarquia; níveis diferentes de percepção, 

de compreensão do mundo e da própria prática. Pudemos, en -

tão, vivenciar nesses dois-anos e meio, em 1981/1983 a expe

riência do trabalho coletivo como algo que se vai construin

do e encontrando inteligibilidade e coerência. Estas não fo 

ram dadas de imediato, nem surgiram do exercício de análise 

sobre instrumentos convencionais de pesquisa; mas se organi

zaram, ã medida que perguntamos aos que trabalham na escola 

a respeito de sua experiência para ensinar, ou seja" ares -

peito das crianças e jovens que chegam todos os anos e nela 
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sao reprovados, apesar de todos os seus esforços ... 

Que explicações dão os profissionais da escola pa

ra o fracasso escolar? A partir de sua prática, quais sao 

os mecanismos mais poderosos de exclusão utilizados na esco

la? Descobrimos, aos poucos, o que se constitui o objeto 

dessa pesquisa: a leitura como mecanismo de seletividade e 

exclusão, pela definição dos capazes e incapazes; maduros e 

imaturos; aprovados e reprovados. 

As respostas e as perguntas, sobretudo, discutidas 

nos cursos, treinamentos, e na sua prática cotidiana, desve

laram-nos as relações de poder que permeiam a prática pedag~ 

gica em todos os níveis, desde a Delegacia Regional até as 

escolas e as famílias, disciplinando, marcando os lugares,d~ 

terminando quem deve falar ou silenciar, quem é competente 

ou incompetente para pensar sobre educação. 

Sob essas relações, nas quais também estamos merg~ 

lhados, esse trabalho representa a tentativa de superação do 

pensar sobre, dando lugar aos que fazem educação ... Especif! 

camente, dialogamos com os que alfabetizam, criando situa 

ções de espaço da palavra e da ação: produzindo e fazendo cir 

cular um conhecimento crítico a respeito da aprendizagem da 

leitura - o principal instrumento para a aquisição dos de

mais conhecimentos e sobrevivência física e social no mundo 

de hoje e, muitas vezes, a única oportunidade de escolariza

ção das camadas desfavorecidas. 

2. A METODOLOGIA - OS TEMPOS DA PESQUISA 

Â medida em que a Delegacia - corno instância media 

dora da Secretaria de Estado da Educação - se via problemati

zando junto com a escola a sua interação com as condições de 

vida objetivas e subjetivas das camadas populares, mais se 

revelaram as ambigliidades de urna educação que se critica,mas 

não cria condições para superar-se. ~ esta interação, a sua 
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inteligibilidade, ·a textura desse processo - o trabalho co-

letivo - que é feito de tempos e movimentos, numa -sucessao 

mais lógica que cronológica, mercê da complexificação e di

versidade da participação dos sujeitos; das múltiplas rela

ções que se produziram no decorrer da investigação e, sobre 

tudo do adentramento nas condições concretas de produção da 

marginalidade na escola de 19 grau, materializada no fracas 

so da alfabetização. 

Os tempos da pesquisa foram-se construindo, no m~ 

mento da elaboração deste trabalho, porquanto se tornavacl~ 

ra ao pesquisador a necessidade de um fio condutor, flexi -

vel e dinâmico, que expressasse a riqueza da diversidade,sem 

retirar-lhe as peculiaridades ou dilui-las nas análises da 

literatura existente. Não há demarcações cronológicas 

gidas: hâ, sim, rupturas que definem a especificidade de ca 

da tempo, de acordo com a direção, sentido, intensidade e 

qualidade das mudanças apreendidas. Estas não são lineares, 

nem se sucedem no tempo e no espaço e tampouco resultam da 

vontade do pesquisador ou das pessoas envolvidas. Apenas 

sentimos ser impossível separar o processo do produto, a m~ 

todologia do conteúdo ao qual ela se aplica, pois que o ob

jeto da pesquisa - o problema da leitura - constituía-se,ao 

mesmo tempo, um processo, oresente em todo o trabalho cole

tivo e, objetivamente, um produto concretamente vivido nas 

classes da la. série e em todo o ensino do 19 e 29 qraus. 

Todo o material produzido - as análises, as pes -

quisas, os relatórios, os textos, as gravações, os relatos 

de experiências - constitu~ o elemento objetivo da pesquisa 

participante e dão concretude aos tempos, marcam a sua esp~ 

cificidade, sem, no entanto, limitá-los ou reduzi-los. Nes 

sas condições, apenas como um dos resultados dos diversos 

envolvimentos, aproximações e descobertas, são eles um su 

porte valioso aos questionamentos e generalizações possí 

veis nesta pesquisa. 

Assim organizamos o presente trabalho, na certeza 
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ram e se definem por força do foco principal - a fala do pr~ 

fessor da la.sé"rie sobre o ensino da leitura. Ouvindo-o e 

falando com ele, penetramos as relações de poder vividas na 

escola, e mais claramente na alfabetização, considerada uma 

opção "livre" do professor, a ser realizada "o mais r~pido 

posslvel". O mito da "criatividade" e da liberdade de esco

lha do método de leitura se desfazem no cumprimento de nor -

mas e no repasse de materiais não criticados, seja pela sua 

impotência face à hierarquização do trabalho na escola, se

ja pela sua desqualificação crescente para elaborar o pró

prio material. 

Chegamos, então, aos Cursos de Formação para Magi~ 

tério, onde se reproduz todo um saber acumulado - porque co~ 

siderado cientIfico e incontestável - sobre urna criança abs-

~rata, inexistente na realidade onde o profissional vai tra

bctlhar. E a alfabetização nos desvela, neste tempo, corno o 

professor vive a expropriação dos conteúdos e do processo en 

sino, lidando com crianças "diflceis" e cujo fracasso adivi

nha e tenta evitar, a duras penas. 

As relações com o todo social, a "leitura" da rea

lidade como pressuposto para a leitura da palavra surgem da 

fala do professor embora não aconteçam no cotidiano fragmen

tado e mecânico da alfabetização formal, onde a maioria nao 

consegue nem aprender a ler. Submetidas às "saldas" e estra 

tégias para ensinar, apesar de tudo, os pais e as crianças 

expressam, no 69 tempo, as ambigüidades e os condicionamen -

tos di~rios do reforço à sua incapacidade para obter êxito, 

sob as justificativas da ".ciência" definidora do que é nor -

mal e anormal; capaz e incapaz; maduro e imaturo. Torna-se d!. 

flcil distingüir os problemas de origem extra-~ escolar dos 

produzidos ou acentuados pela escola e, então, o fracasso és 

colar é descoberto como uma possibilidade apenas, na qual o 

professor pode interferir. 

Unificam-se, de repente, as relaç5es entre os seg

mentos do ensino formal - o Pré-Escolar, a Educação Especial, 
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possib~lidqdes financeiras da Delegacia. Essa tentativa de 

superqr e pensar sobre, dando lugar aos que fazem a educação, 

às suas descobertas, modos de ver e de operar , produziu 0 que 

se foi definindo como estratég~a da investigação: a pesquisa 

participante, na qual a questão da leitura se evidencia e 

surge no 39 tempo - a "leitura" da realidade - a construcão 
do objeto - quando problema da alfabetização, do ensinar a 

ler torna-se um espaço de discussão sobre uma dificulda~e co 

mum a todos, um óbvio nem tão "óbvio" assim ... 

Trabalhando agora sobre um objeto definido, as peE 

guntas, escassas e amplas, no 19 tempo, vão se diversifican

do no 29 tempo, para se materializarem no 39 tempo, em forma 

de discussão coletiva - no I Seminário de Aprendizagem da Le,! 

tura. Aberto ao pUblico, constituiu-se no 19 esforço de sí~ 

tese - uma síntese globalizante - em que se revela toda a r~ 

queza da troca e da interação em busca de um interesse con -

creto e comum a todos. 

Nas conferências, nos relatos de exoeriência e nas 

pesquisas devolvidas aos informantes, o questionamento do fra 

casso da leitura como decorrente das condições sócio-econômi 

cas fia família ou das deficiências da criança. Seria isto re 

almente\? O que conhecemos dessa criança e dessa família 

- os excluídos da escola? O tempo da instrumentação - o 49 

tempo - desencadeou estudos e pesquisas sobre a criança exis 

tente nas nossas escolas, envolvendo entidades, associaç0es 

e todos que estivessem preocupados com melhores condições de 

ensino e aprendizagem: a saúde, a alimentação, a formação do 

professor, os métodos e mat~riais pedagógicos c0meçaram a 

ser objeto da discussão e análise. Os treinamentos, as reu

niões, encontros e visitas objetivaram realizar tais estudos, 

organizando as experiências vividas nos tempos anteriores p~ 

ra a compreensao da prática de ensinar a ler, do ponto de vis 

ta do professor. 

Inaugura-se aí. o 59 tempo, uma nova síntese,em que 

todos os momentos anteriores estão presentes, mas se estrutu 
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--
de que o pe$qu~sador, jamais neutro, se coloca semore na in 

terpretação, no modo de seqUenciar os tempos, na seleção 

dos materia!s e - por que nao - na discussão sobre o signi

ficado social da pesquisa como esforço de conhecimento so -

bre o específico da escola. Os tempos e os materiais - aro 

bos processo e produto - testemunham sobretudo a possibili

dade de, junto com aqueles que fazem a educ~ção fundamental, 

contextualizá-la e torná-la inteligível. 

'A realidade aparentemente fragmentada das diferen 

tes classes, séries e graus de ensino ganha vida, movimento 

e existência concreta, ã medida que os profissionais da es

cola discutem e criticam com os seus iguais a prática educ~ 

tiva, o uso de recursos, materiais e mêtodos de ensino. Co 

meçando pelas sondagens e prosseguindo nos encontros e tre~ 

namentos, relatos e experiências, visitas e reuniões, eis o 

primeiro tempo - o tempo da problematização, das indagações 

e das perguntas. 

'As dificuldades são semelhantes, na zona urbana e 

rural; as precariedades as mesmas, idêntica e igualmente u~ 

gente a necessidade de encontrar meios que impeçam ou dimi

nuam o fracasso escolar - e onde ele ê mais trágico e impi~ 

doso - na la. série do 19 grau. Encontramos, nas visitas e 

sondagens, os programas, projetos e materiais enviados pela 

Secretaria de Estado da Educação ou pela Delegacia RegionaL 

guardados na diretoria da escola ou sendo utilizados do modo 

possível pelos professores ... contando com a imprecisa e 

salvadora "criatividade"l~. 

Descobrimos, entâo, as diversas estratégias de fa 

zer face às dificuldades e ensinar, apesar de tudo: o 29 

tempo se constrói na participação dos professores, de pes -

soas da comunidade e de quem soubesse a respeito da alfabe

tização, prioridade nos projetos e nas orientações da Dele

gacia Regional, mas imensa dificuldade para as escolas. Co 

meçamos a procurar os alfabetizadores, trocar experiências, 

discutí-las, nos municíoios e nas escolas, de acordo com as 
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~~ ~ 29 graus e a Educação Supletiva - gerando o 79 tempo: 

a descoberta da le.i,tura como exclusão. Agora incluindo to -

das as áreas da Divisão de Educação e Cultura, o 11 Seminário de 

de Aprendizagem da Ieitura tomou-se a expressão da oalavra, não apenas 

recebida, como no I S.A.L., mas problematizada na pergunta: 

" como .6e.. pttoduz o nttac.a.6.6o n.a le..itutta, .6e.. o obje..tivo ê jU.6t~ 
me..n.te.. e..n..6in.att a le..tt"?/di.õc.u.6.6õe...6 do 11 S.A. L.). A percepção 

do fracasso como ação humana, e nao como dado naturalio que~ 

tionamento da "infreqliência u
, da "evasão u ou da "apatia" e 

"desinteresse u ~a criança como causas de sua reprovação ori

entam e mobilizam escolas na busca dessas soluções, a partir 

das próprias experiências de leitura ••• 

E começa um novo tempo - o 89 tempo - o que ainda 

corre. Nele, as escolas se descobrem, aos poucos, coroa esp~ 

ço da palavra e discutem seus problemas, embora ainda espe -

rem que a Delegacia respalde e permita essa palavra, em en -

contros, treinamentos e na discussão do documento "Educação 

para a Mudança", elaborado pela Secretaria de Estado da Edu

cação15
• Sem ignorar as relações de poder engendradas na e 

pela divisão de classes, acreditamos, apenas, que só no tra

balho coletivo, na busca da unidade na diversidade é que po

deremos pensar a realidade concreta e tentar superar, no con 

junto, a fragmentação a que é submetido o professor como me

ro executor de tarefas. 

Sob essas condições poderemos encontrar o sentido 

da alfabetização, não como um ritual a ser cumprido, mas co

mo uma incipiente, mas concreta certeza de que as respostas 

nao são dadas: elas são conptruídas em conjunto com aqueles 

que vivem o ensino da leitura como experiência de expropria

çao da palavra e do poder de dizê-las. Encontrar meios para 

que o ato de conhecimento se efetive como um ato social, coo 

perativo e, por isto, político - eis o compromisso histórico 

em que a educação pode contribuir, problematizando a real ida 

de expressa nas contradições entre os fins propostos e a sua 

realização concreta e cuja inteligibilidade possa produzir, 
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nas condições dadas, "uma aç.ã.o de. f.JlIje-ltof.J que. f.Je. p/tonun -

c.-lam e. -6e. de..6c.ob/te.m, do modo que. Ihe.f.J r' .~'1/; .. ,~1.ve.l, o f.Je.nt-ldo 

da e.duc.aç.a.o c.omo pItO j e.to, c.omo um ' e..6ta/i .~ e.ndo ' ,,16 • 

Então, o trabalho em conjunto, a síntese educador

educando é o pressuposto dessa educação, na medida em que a~ 

bos se inserem na mesma realidade e se apropriam da palavra, 

enquanto expressão dess'a realidade. Assim, ler e escre -

ver e contar são importantes instrumentos dessa inserção cr! 

tica, pois sistematizam e objetivam uma realidade comum ato 

dos. E/nesse contexto, a alfabetização, não é apenas o dom! 

nio de certas habilidades, mas sobretudo "uma qual.idade. da 

c.on.6c.i~nc.ia humana" que, segundo Paulo Freire, "po.6f.Ja e.f.Jtdb! 

le.c.e./t a /te.laç.ão dinâm-lc.a e.nt/te. a /te.61e.xão c./t1.tic.a e. a aç.ão"17. 
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NOTAS BIBLIOGRÂFICAS(INTRODUÇÃO) 

IEntendemos aqui por trabalho coletivo a ação conjunta, ne

cessariamente produto da ação humana, em função de uma 

tarefa comum. A perspectiva i a de que :'nao exi~te ati

vidade humana da qual ~e po~~a exclui~ algum tipo de in 
te~vençao intelectual; ~e~ia impo~~Zvel ~epa~a~ a 'hamo' 
óabe~' do 'homo ~apien~'" (GRAMSCI, Antônio. Os Intelec

tuais e a Organização da Cultura - Rio de Janeiro - Civi 

lização Brasileira, 1982 - P. 6). Nesse sentido afirma 

Gramsci, todos somos intelectuais, pois "cada homem exe!!: 
ce uma ce~ta atividade intelectual, adota uma vi~ão do 
mundo, uma conduta mo~al delibe~ada e cont~ibui, po~tan

to, pa~a deóende~ e óaze~ p~evalece~ uma ce~ta vi~ão do 
mundo, pa~a p~oduzi~ em ~uma, nova~ manei~a~ de pen~a~". 

I 

2 A maior parte da presente pesquisa foi realizada no período 

em que a 14a. Delegacia Regional de Ensino de Nova Era -

MG, contava com 25 municípios e, por força da Lei n9 

8.218 de 28 de maio de 1982, foram desmembrados 9 municí 

pios para a constituição da 30a. Delegacia Regional de 

Ensino de Cel. Fabriciano. Entretanto, os municípios da 

30a. DRE ficaram sob a responsabilidade da l4a. DRE até 

31.12.82, de acordo com o Decreto n9 22.412, de 06 de ou 

tubro de 1982 - D.O. de 15.10.82 - folha 15 - p. 3 - Colo 

1 e 3. Por isso, consideramos os 25 municípios, nas aná 

lises e conclusões, e não apenas as 16 cidades, a orga

nização atual. 

3JANUZZI, Gilberta S. de Martino. Confronto Pedagógico: Pau

lo Freire X MOBRAL - são Paulo; Cortez e Moraes, 1979 

p. 31 

4 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido - Rio de Janeiro, Paz 

e Terra, 1974 - p. 119 
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SNa perspectiva de Gramsci é o processo de relações ativas e 

conscientes que determinados homens estabelecem, modifi

cando-se, a si e aos outros à medida que transformam a 

realidade e por ela são modificados. (op. cito - p. 7 e 

51) 

GCHAU!, Marilena de Souza. Ideologia e Educação. In: EDUCA-

çÃO E SOCIEDADE, (5), Ano 11, são Paulo, jan./80 - p. 

34-40. 

7 I dem - p. 27 

BDe acordo com dados do IBGE - os "Zl1dic.e..6 de. .6obJte.vivêl1c.ia 

do.6 alul1O.6 matJtic.ulado.6 110 19 gJtau, .6egul1do a.6 .6éJtie.~ 

de. 1944 a 1975 - pa.6.6am paJta a 2a • .6éJtie. e.l1tJte. 38,5% a 

45,6% da.6 c.Jtial1ça~ matJtic.ulada.6 l1a la . .6eJtie.". 

Na l4a. DRE, temos 25% de promoção da la.j2a. série em 

1981. (Ver Quadro Demonstrativo da Realidade Escolar 

1981, construido a partir dos dados do REMG.l e REMG.2 da 

Divisão de Apoio Técnico Educacional - Setor de Informa

ções Educacionais). 

9CUNHA(1975)i SNYDERS(198l) i SAVIANI(1982) i MELLO (1982) e 

GIROUX(1983) - fazem criticas às teorias da Reprodução 

Social e Cultural, incluindo Bourdieu-Passeron, Louis 

Althusser, Baudelot-Establet e Ivan Illich, para os ~s 

a escola, em última instância, existe para reproduzir as 

desigualdades sociais e impedir o acesso das camadas po

pulares aos bens da cultura, justificando e legitimando 

aos olhos de todos os mecanismos de exclusão, seja pela 

situação social desfavorável, seja pela "incapacidade"na 

tural dos desfavorecidos. 

Entretanto, tais análises ideologizam a relação escola

sociedade e impedem, assim, que descubram as contradições 

de uma instância, que ".6e deve. a.6.6e.guJtaJt a Jte.pJtoduçã.o da 

c.ultuJta domil1al1te., pJte.c.i.6a tambem e.11.6il1aJt ao.6 tJtabalhad~ 

Jte..6 a.6 ve.Jtdade..6 .6obJte. a.6 tec.l1ic.a.6 e também .6obJte. a.6 c.iêl1 
c.ia.6, paJta que. pO.6.6am tJtabalhaJt e.óic.ie.l1te.me.l1te.". (MELLO, 

Guiomar Namo. Magistério do 19 Grau - .da competência 
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técnica ao compromisso político - são Paulo - Cortez, 1982 

- p. 20-21). Para maiores esclarecimentos que o traba

lho não inclui, veja-se: CUNHA, Luiz Antônio. Notas para 

uma Leitura da Teoria da Violência Simbõlica.s.d.mumeo.); 

GIROUX, Henry. Pedagogia Radical - Subsídios - são Paulo 

~ - Cortez, 1983 - p. 31-56; MELLO, Guiomar Narno de. Ma

gistério do 19 Grau - da competência técnica ao compro

misso político - são Paulo, Cortez, 1982; SAVIANI, Derrn~ 

vaI. As teorias da educação e a teoria da marginalidade 

na América Latina - CADERNOS DE PESQUISA, (42) - ago.j82 

- p. 8-18; SNYDERS, Georges. Escola, Classe e Luta de 

Classes - Lisboa - Moraes Editores - 2a. ed. - p.288-404. 

lOSegundo cláudio Salm, "a e..6c.of.a não .6VL-La ne.c.e..6.6áJt-i.a ao.6 

Jte.que.Jt-i.me.nto.6 da pJtodução c.ap-i.taf.-i..6ta e. ã nOJtmação da 

mão-de.-obJta. E.6ta e ge.Jtada noô quadJto.6 da pJtõpJt-i.a e.m

pJte..6a e. a c.Jte..6c.e.nte. de..6quaf.-Ló-i.c.-i.ação do tJtabalho te.nde. 

a pJtoduz-i.Jt a de..6e.ôc.olaJt-Lzação da.6 c.la.6.6e..6 tJtabaf.haoo~, 

c.on.6t-i.tu-i.ndo-.6e. a e..6c.ola um c.ampo de. pt~.6õe..6 e. de. luta 

polZt-i.c.a paJta ampl-i.aJtJILe.duz-LJt o ac.e..ó.6O ã c.uf.tuJta". (SALM, 

Cláudio. Escola e Trabalho - são Paulo - Brasiliense -

1980 - p. 51-71) 

llVer CARVALHO, Inaiá Maria Moreira de. A Escolarização das 

Famílias da Classe Trabalhadora - CADERNOS DE PESQUISA, 

Fundação Carlos Chagas, são Paulo - ago.j82 - p. 27-40. 

Segundo SAVIANI (op. cito - p. 16) "e ne.c.e..6.6áJt-i.o avan

çaJt no .6e.nt-i.do de. c.aptaJt a natulLe.za e..6pe.c.Zó-i.c.a da e.duc.a 

ção" L. .. ) "do ponto de. v-i..6ta plLát-i.c.o, tJtata-.6 e. de. Jte.to

maJt v-i.goJto.óame.nte. a f.uta c.ontlLa a .óe.f.e.t-i.v-i.dade., a d-i..6-

c.1L-i.m-i.nação e. o lLe.ba-Lxame.nto do e.n.6-Lno da.ó c.amada.6 popu 

f. alL e..ó " • 

lZ"Ex-L.óte.m de.ntJto do .6-i..óte.ma de. e.n.6-Lno pJtopJt-i.ame.nte. d-Lto, me. 

c.an-i..6mo.ó de. .óe.le.ção que. po.ó.óue.m Jte.lat-i.va autonom-i.a t .•• }" 
MELLO, Guiomar Namo de. Condições intraescolares nade

terminação da seletividade do ensino de 19. grau: um pro

blema de pesguisa. in: Seletividade Socioeconômica no 

Ensino de 19 Grau - Rio de Janeiro - ANPEd, 1981 - p. 17 
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13CHAu1, Mari1ena de Souza. op. cit. - p. 24-29 

14 No período de 1978 a 1983, foram enviados às escolas 8.331 

materiais, .dentre programas, propostas curriculares, i~ 

formativos, boletins, mapas, etc. (Ver RELAÇÃO dos mat~ 

riais distribuídos pela 14a. DRE - 1978/1983. - 14a. DRE, 

Nova Era, abr./83 - p. 1 e 2 (doc. int.) 

150 Sr. Secretário de Estado da Educação, através da Superi~ 

tendência Educacional enviuu o oficio Circular n9 008/ 

83 de 03 de junho de 1983 - Belo Horizonte. Junto ao d~ 

cumento: Educação para a Mudança que deseja: fIa con.tJti

buiC~o de .todo~ aQ~ele~ Que ~e in.teJte~~am pela Que~.t~o 

educacional - pJto6e~~oJte~, pJto6i~~ionai~ de educac~o,l; 

deJte~ polZ.tico~ I homen~ da impJten~a e comunidade". (Edu 

caça0 para a Mudança - Apresentação - p. 1) 

16 FRE1RE , Paulo. Pedagogia do Oprimido - Rio de Janeiro 

Paz e Terra, 1974 - p. 102 

17 I dem - p. 143 
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3. OS TEMPOS DA PESQUISA 

19 TEMPO - NO "COMEÇO" DE SEMPRE ... 

1. Diagnosticar ... Para quê? 

"Tqmbe.m -6qu ç.JU.ança, SenhoJte/.) 
C.tu.ança m-tneAJl.a 
E e/.)wdo em um e/.) paço c.eJtc.ado 
de e/.)tUJta" 

(Aluno de e-6c.ola JtuJtal) 

Início de 1981 ... As escolas começavam a funcio

nar e precisavam decidir sobre o planejamento anual das ati 

vidades pedagógicas. Isto seria feito, como sempre, atra -

vés de encontros na sede da Delegacia Regional de Ensinoocm 

os supervisores e orientadores educacionais - os especiali~ 

tas das escolas de 19 e 29 graus. O objetivo básico dessas 

reuniões era repassar os materiais enviados pela Secretaria 

de Estado da Educação, "nec.e-6-6â.Jtio-6 li oJtganização Jtac.ional 

da-6 atividade-6 da e-6c.ola" segundo opinião da equipe respon

sável. 

Esses materiais - instrumentos sobre a situação 

da clientela, da escola e da comunidade l 
- já haviam sido 

objeto de outros encontros. Porém, "havia muito-6 -6upeJtvi-6E.. 

Jte-6 novatO-6 e muita-6 e-6c.ola-6 não utilizavam o mateJt..tal" 

eis a justificativa, inclusive para separar as turmas dos 

"novos", inexperientes, dos "veteranos", com experiência. 

Nenhum questionamento havia quanto aos objetivos dos encon

tros, seus conteúdos ou m~teriais, que "deveJt..tam -6eJt Jtepa-6-

-6ado-6 -6em modi6..tc.açõe-6". (Informação da equipe responsável) 

Como assessora da Divisão de Educação e Cultura -

a equipe envolvida nos cursos - comecei a problematizar com 

o grupo as razões da não utilização desses instrumentos p~ 

lo supervisor ou pelo erientador educacional das escolas. 

Se eles eram considerados liiJ.mpoJttante-6 paJta um e6ic.ien:te 

tJtabalho em educ.ação", quais seriam, do ponto de vista de -
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les, os entraves para faz~-lo? "-A partir de que o supervisor 

e o orientador educacional organizavam suas ações de assesso 

ria ao professor na escola de 19 e 29 graus? Por outro la -

do, os conteúdos dos encontros teriam alguma relação com as 

necessidades e dificuldades reais do trabalho de cada um? 

Po~ que não lhes perguntaríamos sobre o seu saber a sua prá

tica? 

Foi elaborada a primeira sondagem 2
, perguntando 

especificamente sobre a aplicação dos instrumentos de diag -

nósticoi a realização do trabalho com os professores, com os 

alunos, os pais e toda a escola, no sentido de subsidiar a 

prática docente e atender às prioridades do ensino. Nas dis 

cussões realizadas, em grupos ou nos plenários, o grande pr~ 

blema era justamente responder à sondagem, ou seja, sobre o 

específico do trabalho de participar da seleção, organização 

e avaliação dos recursos necessários à aprendizagem na esco

la de 19 e 29 graus. 

Muitos consideravam desnecessário, por exemplo, 

qualquer levantamento sobre a situação dos alunos, pois "~o

nhe~iam :toda.6 a.6 namZlia.6" ou ":tinham mui:to.6 ano.6 de. e.xpe.Jti

ênc.ia". (Discussão na sondagem) E, segundo os cursistas, os 

maiores entraves se deviam à lei que permitia as constantes 

trocas de professores e a rotatividade dos supervisores e o

rientadores, sempre começando de novo numa escola, com ou

tros alunos, outros professores, necessidades outras - ou

tra "realidade", enfim. Quando pedimos, na avaliação final, 

que detalhassem as suas dificuldades, "do.6 26 i~e.n.6 e. .6ubi -

:ten.6, 18 ~iveJtam peJtc.en~ual ac.ima de 50% na la. e.6c.olha, con 
.1 

centrando-se na.6 "~ondiçõe.6 do.6 aluno.6" (73%); "nú.meJto de 

:tuJtma.6 r: (73%)\\ e "apoio do.6 pai.6;; (66 % I"~, com baixos percen 

tuais para os aspectos relacionados com o trabalho específi

co de orientação aos professores: variaram de 8% a 12%, com 

alto índice de omissão de respostas (27% a 46%) ,nos itens: 

"oJtien:taçã.o pedagõgic.a" (12%) e 8% paJta "habilidade.6 bâ..6i 

c.a.6" e. "~onhec.imen:to.6 ba..6ic.o.6" 3. 
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Surpreendeu a própria equipe a constataç~o de que 

era. vago e impreciso o conhecimento do g upervisor e do o rie~ 

tador sobre seu trabalho na escola. Enfatizavam sobremanei-

ra as condições da criança e da família corno os princinais 

problemas da aprendizagem: ."não have.ndo ne.nhum /te.gi.ót/to na 

2a. e..óQolha"4. E, preliminarmente, pudemos apreender as pr~ 

cárias condições de trabalho "i.óio, a.ó.óoQiado ã Qla.ó.óe. nu.me.!to 

~a dive./t.ói6iQada e. um g/tande. nume./to de. tu/tma.ó impe.di/tia qua~ .. 

que./t tipo de. ação pe.dagõgiQa, inte.gnada ou não". Sob essas 

condições, n~o sabemos o que fazem os especialistas - os res 

ponsáveis pela "atuação .óob/te. tai.ó p/toble.ma.ó, utilizando O.ó 

/t e. Q u/t.ó O.ó de. que. dl.6 põ e.m " 5 • 

Poucos apresentam dificuldades no específico de seu 

trabalho: :" o/tie.ntação pe.dagôgiQa"; "Qonhe.Qime.nto.ó bâ..óiQo.ó" e. 
"habilidade..ó bã..óiQa.ó" e mais de 80% n~o respondeu a essa 

questão. Entretanto, se lhes perguntamos sobre quais as ta

refas específicas do orientador e do supervisor, a maioria 

concentra-se em "naze./t diagnõ.ótiQo da J.te.alidade. (81%);"naze./t 

/te.uniõe..ó" (81%); ";{'1..e.ina/t pe..ó.óoal" (69'i5); "o/tganiza/t e. util:!: 

za/t /te.Qu/t.óo.ó humano.ó e. mate./tiai.ó" (62%), o que. e.xigi/tia de. -

te./tminado.ó Qonhe.Qime.nto.ó e. habilidade..ó bã.óiQa.ó,,6. Ora, es -

sas tarefas "diagnô.ótiQo"; ".óoluçã.o de. p/toble.ma.ó"; "t/tabalho 

e.m g/tupo" e. "Q/tiaçã.o de. Qlube..ó"7, foram solicitadas como co~ 

teúdos específicos, indicando, pois, a existência de dificul 

dades para levantamento da situaç~o dos alunos e da escola 

e para trabalhar com as classes numerosas e as organizações, 

ou seja, dinamizar os recursos humanos disponíveis - as tare

fas básicas do especialista, segundo sua opinião. Eis o que 

depreendemos: embora reconheçam quais são as tarefas priori

tárias, elas não são atendidas, utilizando como justificati-

·va as condições dos alunos, de suas famílias e as dificulda

des do trabalho docente, consideradas ~'6o/ta do alQanQe da a

tividade. pe.dagôgiQa tal Qomo ê e.ntendida pe.la maio/tia do.ó e.

du.Qado/te.ó" 8 • 

Com uma pequena amostra - apenas 26 informantes -

começamos a questionar a prática do especialista que, no co-
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tidiano da escola, realiza mais e mais atividades, retiradas 

do Programa de Ensino ou de revistas especializadas, sem di~ 

cutir-lhes o sentido, nem a finalidade ou a relação possível 

com os interesses e necessidades dos alunos,a sua realidade, 

enfim: metade dos especialistas (50%) se ocupa em "elabo~a~ 

.6 ugef.dõ P-.6 de a.tivida.de.6 "9. Ficavam, assim, tão sobrecarrega 

dos que, no fim das contas, trabalhavam apenas com o 19 grau, 

e mais especificamente com as turmas de la. a 4a. séries, 

"pa i.6 .6ãa muita.6 a.6 c.la.6.6e.6 de la . .6ê.~ie numa e.6c.ola" (dis-

cussão durante o encontro). Como será possível que atendam 
-as classes numerosas e diversificadas se justamente essas sao 

as dificuldades e se o diagnóstico - objeto desses encontros 

de início do ano - ainda representa problema para o esoecia

lista? Qual era o saber real do especialista sobre o seu 

trabalho? 

Embora a maioria deles tenham exoeriência e todos 

possuam a habilitação acadêmica requerida, levantamos, então, 

questionamentos preliminares, após discussões: ".6 eJtã que_ 0.6 
e.6pec.iali.6ta.6 .6abem que tipo de c.onhec.imento.6, habilida 

de.6, hábito.6 e atitude.6 deve~iam de.6envolve~".? "Se~á que c.o _ 

nhec.em, di.6c.utem e avaliam o pJt~p~io tJtabalho, em 6unção do a 

tingimento do.6 objetivo.6 ~eai.6 da E.6c.ola?"; ou ".6e~á que pJti
vilegiam a.6pec.to.6 mate~iai.6 c.amo 0.6 mai.6 impoJttante.6 pa~a uma 

ação que 6undamentalmente depende de um c.ampo de inte~açõ e.6?" 1 o 

- pergunta a análise das avaliações. 

De maneira ainda vaga e confusa, começávamos a dis 

cutir a ação pedagógica corno um complexo de relações e nao 

como urna gestão técnica de recursos e meios de aprendizagem 

- a visão usual dos técnicos de uma instituição burocrática 

do Estado. Além disso, era difícil pensar nesse "campo de 

interações" corno um acontecer, como um processo, no qual a 

Delegacia Regional de Ensino estaria inserida, como parte 

das relações estabelecidas com as escolas, com todo o Siste

ma de Ensino e com as famílias e instituições existentes. 

Por isso, talvez, quiséssemos assegurar os "resultados" des-
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se campo de interações", que "deve/Lã. .6 efL dina.mizado, c.on;(:fLo 

lado e avaliado pefLma.nen;(:emen;(:e,,11 - essas foram as conclu -

sõhs possíveis da equipe da DRE. 

Uma linha de ação se delineava; "uma ofLganizaç.ão 

e tnabatho que pO.6.6a a.6.6oc.ian 0.6 c.onhec.imento.6 ã pnãtic.a, em 

todo.6 0.6 l11.ve,ü de aç.ão, ,ou .6eja: na VR.E, na.6 unidade.6 e.6c.o 

lane.6j na.6 c.omunida.de.6, na.6 agênc.ia.6 60nnec.edona.6 de nec.un -

.60.6 humano.6 pana a educ.aç.ão: e.6;(:e e o pe.6.6oal envolvido, do' 
quat a VRE deve di.6pOfL e lidenan,,12. 

E quais eram as necessidades imediatas(dos:especi~ 

listas?) Os especialistas apresentavam, ã primeira vista,c~ 

rê"cias contraditórias solicitando "tneinamento.6 de.6c.entnali 
" u • zaaL-~. no.6 munic.Zpio.6 I, (55 % ), a .6 enem neaL<..zado.6 peta 

da Vetegac.ia Regionat de En.6ino (64%), a ne.6peito, não 
equipe 

do.6 

tema.6 e..6 pec.Z 6·Lc.o.6, an;(:enionm ente c.oto c.ado.6, ma.6 .6 o bne "Reta-
\1 

ç.~e.6 Humana.6' (50%) 13 ••• Parece que, do ponto de vista dos 

informantes (e também da equipe da DRE) as relações interpes_ 

soais interferiam significativamente no trabalho pedagógi 

co ... Supervisionar já não é só uma questão técnica ... O que 

seria então? 

2. Quem cuida das crianças? .• E dos adultos? 

Chegavam, nessa mesma época, vindos de suas cida -

des, os professores de Educação Pré-Escolar e Educacão Inte

gradal~ para encontros na DRE com igual finalidade: organi -

zar o trabalho para 1981, repassando materiais também elabo

rados pela Secretaria de Estado da Educação. Apesar de virem 

das mesmas escolas onde trabalhavam os especialistas, a maio_ 

ria destes não sabia a respeito do encontro e nem o que fa -

ziam as classes do Pré-Escolar ou de Educação Inteqrada. Es 

sas turmas ficavam, geralmente, sob a responsabilidade de 
'I -professores excedentes na escola e os esoecialistas nao 'di.6p~ 

nham de tempo pa.nct ac.ompanhã-Io.6". (Supervisor de la. sé-

rie) 
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Por que n~o lhes perquntar!amos sobre seu traba

lho com a criança ou com o adulto? Por que não orqanizar 

o material, e os conteúdos, a nartir das necessidades do 

nrofissional, ao invés de apenas retransmitir textos e su

qestões de atividades? 

Para as classes de Educacão Inteqrada l4 orqani-
" , , 

zamos um planeiamento de todos os conteúdos, a partir do 

tema: A Indústria no Vale do Aç~Ol5 .Nele o fio condutor era 

a aplicaç~ão sistematizada dos conhecimentos do adulto na 

vida nrática. seja na elaboração dos textos orais. escri -

tos: verbais ou não verbais: recreativos ou inf.ormativos. 

seja na resolução de nroblemas matemáticos, sociais- ou ci 

entíficos J com base nas ex~eriências de trabalho; de vida 

na família e na comunidade. Evidentemente, as diversastur 

mas de cada grupo de nrofessores desenvolveram os temas e 

conteúdos com ritmo, dificuldades, e características pro

prias, embora todas apresentassem maior facilidade que os 

especialistas para definir as dificuldades e participar da 

dinâmica adotada: o Centro de Interesse l6
• 

Entretanto, ambos os professores - de Educação 

Pré-Escolar e de Educação Integrada - tinham grande difi -

culdade na organização didática integrada dos conteúdos,no 

uso do Centro de Interesses como elemento estruturador das 

diversas atividades. Por isso, solicitavam dispositivos 

legais para "regulamentar" um Programa de Pré-Escolar,o de 

Educação Integrada ou ainda - como os supervisores e orien 

tadores - esperavam da Delegacia um rol de atividades e 

mais atividades para "despertar" o interesse das crianças 

ou dos adultos .•. 

Tanto os professores de Educação Pré-Escolar~ 

to os de Educação Integrada apresentaram maior dificulda -

de na "ottie.n..taç.ão pe.dag á gic.a ", embora tenham considerado a 

integração do trabalho no Centro ,de Interesses uma "opç.ão me. 

.to dolá gic.a in..te.tte..6.6 a n..t e. e. tte.la.tivame.n..te. n ác.il'~ 17. Ape-

sar de terem i disposição o material dos conteúdos doP.E.I. 
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(Programa de Educação Integrada), QS professores utilizavam, 

na maioria das vezes, livros do ensino regular, "ronque O~ 

atul1o~ deve!r.ao pnepanan-~e pana c.un~anern a 5a . .6e.n-ie!' ••• 18 

Num tempo mais curto (15 meses), os professores 

precisavam "dar" um Programa a ser vencido em 4 anos ... Como 

fazê-lo? E como integrar conteúdos em turmas com vários ní

veis de conhecimento e experiência? O P.E.I. resolveria? 

Por que, então, o professor ou o especialista não partiam de 

suas experiências com os alunos, utilizando recursos da esco 

la e de Comunidade? Por que não discutir essas experiências 

e transformá-las em material de ensino e situações de apren

dizagem? Que sabiam eles e nós mesmos a respeito do especí

fico da escola? Das suas necessidades e prioridades? Seriam 

dquelas detectadas nas estatísticas, anualmente organizadas 

pelo CEDINE 19 e transformadas em projetos do ensino de 19 e 

29 graus? 

3. A Escola do 19 Grau - O que faz? 

Resultou daí a elaboração do primeiro instrumento 

de visita à escola 2 oi a discussão sobre o seu significado, e 

as especificidades que deveríamos buscar conhecer, na quali

dade de "t~cnicos" de educação. A sondagem foi aplicada pe

la equipe da Divisão de Educação e Cultura, com a ajuda dos 

inspetores escolares, especialistas responsáveis pela escola 

junto aos municípios, mas nunca envolvidos nos aspectos di -

tos "pedagógicos"21. Eles apenas cuidavam do "administrati

vo", ou seja, a~vida escolar do aluno e da escola, feita de 

pap~is e não de carne e osso. Perguntávamos. nesta sondagem, 

sobre a situação da escola, em termos de número de alunos,de 

turmas, pessoal disponível, pessoal treinado; quais as maio

res dificuldades e as principais prioridades. Descobrimos, 

aí, na elaboração das qu~stões, o desconhecimento não só da 

escola, mas da equipe da Delegacia quanto aos dados estatís

tícos levantados pelos inspetores escolares e apenas repass~ 
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dos ~o órgão control~dor dos d~dos; o CEDINE. Este, por sua 

vez, consolidava as informações e só mais tarde as publica -

va. 

-A escola nao sabia, pois, de si, a nao ser intuiti 

vamente •.. Era tal a dificuldade para obter essas informa

ções que muitos instrumentos não foram entregues ã D.R.E. o~ 

se o foram, estavam incompletos ou incoerentes. O ano leti

vo j á começara e como trabalhar, a partir de suposições a re~ 

peito das novas turmas, das condições de ensino e das 

possibilidades? 

suas 

Das respostas chegadas a nós (muitas escolas nem 

puderam ser visitadas por falta de verbas), os problemas bá

sicos da escola de 19 grau se concentravam na la. série - o 

maior numero de classes, cheias e heterogêneas e as maiores 

dificuldades de aprendizagem. Entretanto, eram justamente 

as classes de alfabetização a prioridade de atendimento da 

Diretoria do Ensino de 19 Grau - DEI - beneficiadas que eram 

com materiais 22
, treinamento anual de professores e especia

listas, bem como acompanhamento específico, através das Dele 

gacias Regionais de Ensino. 

Por que isto acontecia? E onde incidiria, na la. 

série, o problema mais crucial? Do ponto de vista da equi

pe da Delegacia, as razões eram intuitivas e vagas, ligadas 

mais a questões pessoais: "6aLta de. boa vontade. do pJto6e.f.Jf.JoJt"; 

"6a-tta de. .inte.Jte..ó.óe. do d.iJte.toJt"; "6a-tta de. paJtt.ic..ipaç.ão e. a
po.io da 6amZ-t.ia" .•. Não havia sequer urna avaliação sistema

tizada dos treinamentos reàlizados, a nao ser as determina -

das pelo Centro de Recursos Humanos 23 e os rel~tórios do an

damento dos projetos eram simplesmente enviados ã Diretoria 

de Ensino do 19 Grau. Como poderíamos atuar numa realidade, 

apreender a sua inteligibilidade, quando os elementos se nos 

escapam, sob a fragmentação considerada racional da divisão 

de conteúdos, saberes e práticas? Toda a escola e mais os 

projetos estão, entretanto, preocupados com a "me.-thoJt.ia do 
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nZvel de en~inon e ndiminuiç~o da eva4ao e da ~epet~ncia na 

J a. .~ e~i e" ... 2 l+ 

Qual a visão do professor a respeito da sua prati 

ca de alfabetização? Por que as suas dificuldades para li

dar com o Programa de Zona rural, já no 39 ano consecutivo 

de implantação, e que, no entanto, não saía da la. série? 

De modo muito incipiente, a equipe da Divisão de 

Educação e Cultura começava a problematizar a própria prát~ 

ca, descobrindo o quanto desconhecia sobre o que realmente 

se passava na escola e, mais especificamente, na la. série. 

A sondagem começava a fazer parte das estratégias de aprox! 

mação da escola. E, aproveitando as verbas para 

encontro - o Período Preparatório, também para 

um novo 

professores 

de la. série - perguntamo -lhes quanto aos conteúdos desen -

volvidos, materiais utilizados, dificuldades encontradas e 

particularmente, a respeito do ensino da leitura25
• 

Expressar o que faz, definindo as dificuldades e 

propondo soluções - eis o objetivo da sondagem preenchida 

com o professor, a duras penas. Na maioria, os professores 

da zona rural não conheciam o Programa de Ensino, cuja anl! 

cação a DEI queria avaliar ... E os próprios técnicos da Di

visão tinham problemas em ajuda-los, pois muitos também des 

conheciam a linha metodológica, os fundamentos e os conteú-

dos do Programa repassado às escolas, quase sempre, guar-

dado na diretoria. As respostas são, por isso, vagas e op~ 

nativas: "6oi bom t~abalha~ com a P~og~ama";"( o~ conteú.do~) 
"deixam a de~eja~";"(a~ ativ:<-dade~J . ~ão cla~a~" ou; ".óão õt!:. 

ma.ó"26 e as maiores dificuldades em todos os municípios se 

referem justamente ao "P~og~ama" j'mate..~iai.ó didáticas'; "o~ie..~ 

tação pedagõgica";"elabo~ação de plano.ó";"~euniõe..~ de paiA"; 

'é.ondiç.õ e.ó óZ~ica~ da.ó e.ó cola~ e alime..ntaç.ão do~ alunoi', bem 

comolltu~ma~ multi~~e~iada.ó", sendo que a estratégia mais u

tilizadq. pelos professores são as nconveJz.~a~ inóo~ma.i~" e 

não atividades realizadas com os alunos 27 • Para os profes

sores, um problema grave é a nÓ alta d e mate~ial didática" 2 8, 
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desde o necessã,;X;-lo ao a.luno até os que poderiam ser aprovei

tados da prõpria natureza e nem s~o percebidos como tal. Tam 

bém os professores se referem ao luo-terial mimeografado que, 

através do técnico do O.M.E. (Orgão Municipal de Educação)2~ 

levá as atividades e conteúdos das escolas urbanas para as esco 

las rurais, "e.xigil1do da ORE uma oJc.ie.l1t.aç.ão quan.t.o ã. .ut.iliza 
ç. ã.o de. Jc.e.c.uJc..6 0.6 l1at.uJc.ai.6" 3 o • 

Geralmente eram utilizados quaisquer livros didáti 

cos, quando havia, e, no caso da alfabetização, foram encon

trados materLais desconhecidos da equipe da Delegacia e tam 

bém do PLIDEF, õrgão responsável pela distribuição de livros 

didáticos às escolas de 19 grau 31
• Chegamos a contar, num 

mesmo município, 56 diferentes materiais de leitura,âos quais 

os professores denominavam as partes desenvolvidas, mas -nao 

sabiam definir sua metodologia nem os procedimentos didáti -

cos: "c.on.6e.gu.L daJc. ape.l1a.6 a me.t.ade. da c.aJc.t.ilha"; ''ci.i.6ic.ulda -
de..6 oJc.t.ogJc.a6ic.a.6"; "c.ompo.6iç.ão"· Não sabI.amos, pois,como as 

escolas trabalhavam com esses materiais, nem como utilizavam 

o Programa de Ensino da Zona Rural, que nem sequer menciona 

a questão do ensino da leitura. Nele encontramos, ao final 

e como anexo, as atividades do Período Preparatõrio, consid~ 

rado importante como estratégia de "amadurecimento" da cria~ 

ça para a leitura, para ".6upJc.iJc. a.6 de.6ic.iê.l1c.ia.6 do me.io e. pJc.~ 
ve.l1iJc. di6ic.uldade..6 c.omUI1.6 a e..6.6a.6 apJc.e.l1dizage.I1.6,,32. 

Ao mesmo tempo, constatávamos que nem essas suges

tões eram utilizadas e o período Preparatõrio - insistente -

mente definido como fundamental à alfabetização das crianças 

que não possuíam o Pré-Escôlar - consistia em atividades de 

escrita, com uma ou outra preocupação com a psicomotrOicidade. 

Qual o critério para saber se a criança estava apta para a ~ 

prendizagem da leitura? A coordenação motora - era a respo~ 

ta unânime: ou seja, o menino calado, treinando movimentos 

com o lápis: e.e.e.e. ou aaaa até iniciar a alfabetização for-

mal ••• 
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Realizamos nessa ~poca os cursos de periodo Prep~ 

rat5ri.o, como todos os anos, nos municípios: eram as mesmas 

dificuldades, em todos os aspectos do trabalho de "prepara

ção" da criança: "oJr..ganizaç.ã.o, e.laboJtaç.ão de. mate.Jtiai.6 e. a

tividade..6, .6e.qüe.nc.iaç.ão e., .6obJte.tudo, avaliaç.ã.o ••• " (Segun

do as análises dos técnicos da Divisão de Educação e Cultu

ra). Por vários anos seguidos, esses encontros aconteciam 

e os problemas do periodo Preparatório e da aprendizagem da 

leitura continuavam, embora todas as escolas possuissem o 

material básico produzido pelo Projeto Alfa - Novas Metodo
logias 33. 

Neste Projeto, durante o período de 75/79, as a

ções de saúde e alimentação escolar, procuravam ".6UY.JJtiJt a.6 

c.aJtênc.ia.6de.te.c.tada.6", al~m das numerosas atividades e estra 

tégias envolvendo psicomotricidade, coordenação motora e a~ 

pectos afetivos,cognitivos e sociais considerados necessã -

rios à alfabetização e à "a.çjio c.on:t1nua c.oJtJtmva e./ou pfte.ve.!!:. 
:Uva da e.vaJ.:,ão e. fte.pe..tê.nua, in c.lui n do -.6 e., ail1d a, a.6.6 i.6 t ê.11 c.i a M 
c.la.6.6e..6 c.ol1.6tituIda.6 de. aluno.6 c.om me.lhofte..6 pO.6.6ibilidade..6 

d e. a pJt e.l'1 di z age. m" 3 4 • 

Na realidade, esses aspectos eram desenvolvidos e 

avaliados com base na observação assistemática e na opinião 

subjetiva do professor ou do especialista: não havia regis

tro sistematizado, nem acompanhamento do " amadurecimento "da 

criança 35
• 

Jamais se poderia definir, então, quais os melho

res meios ou atividades par,a realmente preparar a criança 

"carente" para a leitura, a não ser em termos individuais e 

nos casos limite, ou seja, os que estavam abaixo ou acima 

da m~dia de aprendizagem •.• E a maioria dos alunos que en -

tra todos os anos para a la. s~rie, sem terem "cursado" o 

Pré-Escolar? 

As dificuldades da equipe da DRE, ao elaborar a 

sondagem, estudar e discutir a organização e modificação do 

material proposto no Projeto Alfa se materializaram nos en-
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contros, em que, ~nte as supostas "autoridades", os professo 

res tinham proble~~s ev~dentes para responderem às perguntas 

feitas sobre os aspectos mais importantes do período Prepar~ 

tório:. "a~ condiç5e~ b~~ica~ dentno e 60na da e~cola pana o 

ê.xito do tnabalho" e "a~ ~ua~ atitude~ 6ace ã que~tã.o de ph!!: 
panan a cniança pana len"36. "Ao inv~~ de tnazenem ne~po~ -

ta~, você.~ 6azem pengunta~" - eis uma das observações feitas 

pelos participantes. Porém, os gru~os de trabalho/nos dive~ 

sos municípios, fizeram descobertas e tiveram surpresas, com 

professores de zona rural, leigos, organizando por conta pr~ 

pria, atividades psicomotoras: na ornamentação da sala; na 

organização dos canteiros da horta, na confecção de vasos de 

argila •.. Mas tudo isto, sem avaliação que nos dissesse so -

bre as habilidades de "ven, ouvLn, ~entin, a~~ocian e ongani 

zan id~ia~, avalian, ~intetizan" ou ainda sobre "~ituaçõe.6 

po.ó~ibilitem a livne expn~.óã.o e de.óenvolvam a capacidade 

c~iadona", como pretende a introdução ao Período Preparat6 -

rio do Programa da Zona Rural 37
• 

Isso era feito intuitivamente, pois nenhum dos ma

teriais usualmente utilizados pelas escolas e pela equipe da 

DRE como sugestão de atividades explicava ou discutia os fu~ 

damentos do período Preparatório, nem a sequência metodológ1 

ca mais adequada para desenvolver as habilidades básicas pa

ra a leitura, o principal objetivo dessa fase na la. série. 

Entretanto, o Período Preparatório é cada vez mais imoortan

te e recomendado como indiscutivelmente necessário antes da 

alfabetização, sobretudo nas classes "carentes" •.. Por isso 

- supúnhamos - os professores de la. série realizavam ativi

dades e mais atividades, confeccionavam materiais juntamente 

com o especialista, e depois, inexplicavelmente, (do ponto de 

vista deles) a criança era capaz de escrever, mas nao lia 

ou era capaz de ler, mas não compreendia o significado, nem 

interpretava ..• quando sua leitura era avaliada, ao final do 

ano ... Ora, pudemos constatar, nos encontros, que os profe~ 

sores organizavam atividades com grande facilidade. Entre

tanto, era difícil responder, quando se lhes perguntávamos 
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quais os aspectos da criança seriam desenvolvidos naquela a 

tividade ou quais as formas de explorã-Ias ao mãximo, em t~ 

das as situações possíveis, correlacionando com os diversos 

conteúdos, os interesses e a vida da criança ou do seu gru

po social. Sendo assim, como o professor poderia saber se 

a criança estava ou não preparada para a leitura? Havia, 

realmente, alguma "compensação'~ de carências, através do Pe 

ríodo Preparatório? Por que será que muitas escolas nem o 

faziam, pois segundo uma diretora, "a!.> cfLiança!.> e..m !.>ua mai!!,. 

fLia,j~ cufL!.>afLam o PfL~-E!.>colafL" . •• ? Qual o significado do 

período Preparatório para as "outras crianças"? 

E como seria a alfabetização delas, sob uma pseu

dopreparação e com a diversificação de materiais de leitura, 

merc~ da intocada "liberdade de escolha" do professor?38 

Aos poucos, desenhava-se, no desconhecimento das 

respostas a essas questões, a necessidade de buscá-las, de 

escrev~-las, de torná-las inteligíveis, ao invés de apenas 

"aliviar" o problema, através de materiais e normas repass~ 

dos anualmente às escolas, nas visitas e treinamentos. Co

mo seria possível apenas distribuir material e depois pre -

tender resultados: "me..lhofLia do fLe..ndime..nto e..!.>colafL"; "dimi

nuição da fLe..pe..tê.ncia e.. e..va!.>ão"; "maiofL inte.gfLação de.. tfLaba

lho do!.> e..!.>pe.ciali!.>ta!.>" e.. "dinami!.>mo do pfLOCe..!.>.60 e..ducacio 

nal" - objetivos dos projetos das equipes da DEI e da Dele

gacia Regional do Ensino?3! 

Quem saberia a respeito das necessidades e dos 

problemas reais da alfabetização? Quem conheceria sobre o 

material da leitura mais utilizado, na zona rural, segundo 

a sondagem realizada - o Caminho Suave?~o E a respeito do 

período Preparatório adequado a esse processo de leitura, 

bem como o modo de trabalhar com esses materiais, correIa -

cionando conteúdos e atividades, a partir da experi~ncia da 

criança e de sua realidade? 

Nesse momento, era necessário nao apenas problem~ 
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tiz~r com as escolas, fazer-lhes perguntas, mas atuar com 
elas, modificando um campo de interações usualmente demaE 

cado pela autoridade de que se reveste urna instância de 

poder. Eram os técnicos da Delegacia Regional de Ensino 

propondo a professores, inspetores e especialistas a paE 

ticipação corno docentes no Curso para Professores de la. 

série da Zona Rural, a ser realizado nas férias' escola

res ... 

Inaugurava-se um novo tempo, sob a ansiedade 

da equipe da DRE e das escolas convidadas, para realiza -

rem urna tarefa que, afinal de contas, era atribuição dos 

que trabalham na Divisão de Educação e Cultura de uma De

legacia e, pior ainda, era um curso de férias!!! •.. 

Além do mais, o curso já estava com os conteú -

dos programados pela DEI que exigia controle e acompanha

mento ... Corno seria esse curso, no momento em que ,outras 

pessoas (isto é, não pertencentes ~ equipe da Divisão) "in 

terferissem" no planejamento, execução e avaliação? 
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NOTAS BIBLIOGRÂFICAS(19 TEMPO) 

lVer INSTRUMENTOS de Sondagem, utilizados no Encontro de SU~ 

visores e Orientadores Educacionais - 14a. DRE - Nova Era, 

mar./1981(mimeo.) 

2Ver SONDAGEM do Encontro de Supervisores e Orientadores Edu-

cacionais - 14a. DRE - Nova Era, mar./1982 p. 1 e 2 

(mimeo. ) • 

3 Ver ANÂLISE das Avaliações do Encontro de Supervisores e·Ori

entadores Educacionais - 14a. DRE - Nova Era, mar./1981 -

p. 6 e 7 (doc. in t . ) . 

4 I dem - p. 6 

5 I bidem - p. 6 

6 I bidem - p. 9 e 10 

7 I bidem - p. 9 

BIbidem - p. 6 

9 Ibidem - p. 9 

lOIbidem - p. 6 

1 1 Ibidem - p. 7 

12 I bidem - p. 7 

1 3 Ibidem - p. 8 

l~»O~ Cu~~o~ de Educaçao Integ~ada vi~am a ~up~i~ a e~cola~i

zaÇao ~egula~ pa~a adole~cente~ e adulto~ que nao a te 

nham ~eguido ou concluZdo. 

O P~og~ama de Educaçao Integ~ada (P. E.I.) tem a dMaçao de 

720 ho~a~ de aula~, di~t~ibuZda~ em uma ou mai~ etapa~, 

de aco~do com o ~endim en.:to d e cada aluno» (informações oE, 

ganizadas com base na Res. 275/81 - aprovada em 24.02.81 
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- p. 1 e orientações da equipe de Educação Integrada da 

14a. DRE)-. 

15Ver SONDAGEM do Encontro de Educação Integrada - Nova Era, 

14a. DRE - Nova Era, mar./81 - p. 1; e Plano de Unidade, 

organizado a partir do terna gerador: Industrialização 

14a. DRE - Nova Era, mar./81 - p. 1 a 12 (doc. int.). 

16 De acordo com o texto elaborado pelas equipes da Divisão de 

Educação e Cultura(DEC), utilizado em todos os Cursos e 

Encontros, o Centro de Interesse é "uma metodologia que 

no~ pe~mite ab~ange~ um tema de óo~ma integ~ada, levando 

ã c~an~a expe~iência~ a ~e~e.m vivenciada~ de óo~ma tam

bém integ~ada, ~em a queb~a de e.mo~õeh, hen~a~õeh, henti 

mento~ e ~ob~etudo pe~cep~õe~" ~entro de Interesse - 14a. 

DRE - Nova Era, jun./81 - p. 1 (mimeo.). 

17 Ver ANÁLISE do IV Encontro de Professores de Educação pré

Escolar - 14a. DRE - Nova Era, fev./81 - p. 2(doc. int.). 

1 BVer ANÁLISE da Sondagem para Professores de Educação Inte

grada - 14a. DRE, jun./81 - p. 2 (doc. int.}. 

19 0 CEDINE é o Centro de Documentação e Informações Educacio

nais, responsável pela coleta, organização, análise e di 

vulgação dos dados das escolas de 19 e 29 graus, subsi

diando as ações dos órgãos do Sistema Operacional de Ensi 

no da Secretaria de Estado de Minas Gerais (infonnações do 

Serviço de Informações Educacionais da 14a. DRE). 

20Ver INSTRUMENTO de Sondagem Sobre a situação das Escolas 

14a. DRE - Nova Era, fev./81 - p. l(mimeo.l. 

21Ver ANÁLISE das Avaliações da Reunião com Inspetores e Téc

nicos do Orgão Municipal de Educação - 14a. DRE - Nova 

Era, jun./81 - p. 1, 2 e 3(doc. int.) e também Análise 

das Avaliações dos Inspetores Escolares - 14a. DRE - Nova 

Era, ago./81 - p. 1 e 2 (doc. int.). 
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22Ver RELAÇÃO dos materiais distribuidos.pela l4a. DRE - 1978/ 

83 Opa cito p. 1 e 2 (doc. int.); 
~ 

36% dos materiais enviados as escolas pela Secretaria de 

Estado da Educação ou pela Delegacia Regional de Ensino 

incluiam orientações, atividades e conteúdos da la. série 

do 19 grau. 

230 CRH (Centro de Recursos Humanos) "óoJtne.c.<.a ã e.qu.<.pe. da VRE . 

OI.> .<.nl.>tJtume.ntol.> de. aval.<.ação doI.> cuJtI.>OI.> e. a.6 OJt.<.e.ntaçõe..6 
pa4a tabulação e. an~l'<'.6e dOA meArno.6, em teJtmol.> da oJtgan.<.
zação, d.<.nam.<.ca e. Jte.l.>ultado.6 do.6 tJte..<.name.nto.6"(informação 

do Serviço de Desenvolvimento de Recursos Humanos). 

24 Ver objetivos dos projetos e dos planejamentos das equipes 

de 19 grau da DRE. Projeto de Ação Integrada - Supervi

são - Orientação Educacional - 1981 - l4a. DRE - Nova Era, 

mar./82 - p. 1 a 6, bem como os enviados pela DEI: MINAS 

GERAIS - Secretaria de Estado da Educação - Superintendê~ 

cia Educacional - Diretoria do Ensino de 19 Grau: Plano 

de Trabalho - Belo Horizonte, s.d. p. 1 a 5 e ainda, Pro-

9ramaçao: Reformulação - 1983 - Belo Horizonte, 1982 

p. 1, 2 e 3. 

2 5 SONDAGEM do uso da Proposta Curricular para a Zona Rural (~ 

delo de Instrumento). l4a. DRE - Nova Era, fev./8l - p. 1 

(mimeo. ) . 

26APRECIAÇÃO da Proposta Curricular - la e 2a. séries - são 

Domingos do Prata - l4a. DRE - Nova Era, maio/8l - p. 1 

e 2 (doc. in t . ) . 

27APRECIAÇÃO da Proposta Curricular - la e 2a. séries - Antô-

nio Dias - l4a. DRE - Nova Era, maio/8l - p. 1 e 2 

int. ) . 

(doc. 

28 FICHA - Resumo da Sondagem do Uso da Proposta Curricular dá 

Zona Rural - Passabem - l4a. DRE - Nova Era, jUl./8l 

1 p. (doc. int.). 
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290 técnico do Orgã~ Municipal da Educação (OME), geralmente, 

um professor com experiência ou um supervisor, é respons~ 

vel pela orientação das escolas municipais, cuja maioria 

se situa na zona rural dos municípios (ver MINAS GERAIS -

Secretaria de Estado da Educação - Superintendência Educa 

cional - Diretoria do Ensino de 19 Grau - Sistemática pa

ra os Orgãos Municipais de Educação - Belo Horizonte - s. 

d. - p. 34-42). 

30 ANÁLISE da Sondagem do Uso de ... op. cito - p. 2 (doc. int.) 

3 1 "BRASIL - Ministério da Educação e Cultura - Fundação Nacio 

nal do Material Escolar - Criação do PLIDEF - apresentado 

no I Encontro do PLIDEF - Belo Horizonte, MG - out.j79 

p. 2: "0 PLIVEF c.a.Jta.c.te.Jtiza-.óe. c.omo o mai.ó volumo.óo do.ó 

PJtogJtama..ó do LivJto Vidãtic.o; ê de..óe.nvolvido c.om a. paJttic.i 

pação e.óe.tiva de. toda.ó a.ó Unidade..ó Fe.de.Jtai.ó, ba.óe.ado no.ó 
.óe.guinte..ó obje.tivo.ó: 

nú.c.le.o 
c.omum do e.n.óino de. Jq gJtau; 

- di.ótJtibuiJt livJto.ó didãtic.o.ó paJta a.ó e..óc.ola.ó pú.blic.a.ó de. 
1 q gJtau; 

- óiJtmaJt c.onvenio c.om a.ó Se.c.Jte.taJtia.ó de. Educ.ação de. toda.ó 
a.ó Unidade..ó da Fe.de.Jtação, paJta a e.xe.c.uçao do PJtogJtama 

do LivJto Vidátic.o; 
- e..ótimulaJt o "a.pJtimoJtame.nto da qualidade. do livJto didáti

c.o, utilizando o pJtoc.e..ó.óo de. avaiiação e. .óe.le.ção; 

- c.olaboJtaJt paJta o ape.Jtóe.içoame.nto do padJtão têc.nic.o-pe.d~ 

gõgic.o do pJtoóe..ó.óoJtado bJta.óile.iJto c.om a di.ótJtibuição de. 

manuai.ó paJta o pJtoóe..ó~oJt e c.om a Jtealização de. c.UJt.óo.ó 
de ape.Jtóe.içoame.nto paJta a utilização do livJto didátic.o; 

- implantaJt o Banc.o do LivJto no.ó e..ótabe.le.c.ime.nto.ó de e.n.ói 
no beneóic.iado.ó pelo PJtogJtama; 

- mante.Jt a paJttic.ipação óinanc.e.iJta da.ó Unidade..ó Fede.Jtada.ó". 
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32BRASIL - Ministério da Educação e Cultura - Secretaria de 

Estado da Educação de Minas Gerais - Superintendência Edu 

cacional - Diretoria do Ensino do 19 Grau - Sugestão do 

Programa de Ensino para o 19 Grau - Zona Rural - 1977 

la. série - Comunicação e Expressão - Belo Horizonte 

1978 - .p. 63. 

33 BRASIL - Ministério da Educação e Cultura - Secretaria de . 

Estado da Educação de Minas Gerais - Superintendência Edu 

cacional - Diretoria do Ensino de 19 Grau - Projeto: De

senvolvimento de Novas Metodologias Aplicáveis ao Proces

so Ensino-Aprendizagem para o Ensino de 19 Grau - ALFA 

Novas Metodologias - Relatórios - 1975/78 - Belo Horizon

te, MG (s.d.). Iniciado experimentalmente em Belo Hori

zonte, como estratégia do Plano Setorial de Educação e CU1 
tura(PSEC) - 1975/79, e estendido para todo o Estado em 

1977 "a-6 açõ e.-6 de.-6 e.Y/.volv'<'da-6 poJL me..<.o de.-6.te. pJLO j e..to 60JLam 

de..te.JLm.<.nada-6 pOJL lndi~e.-6 .<.nd.<.~a.t'<'vo-6 da -6.<..tuação do e.n-6i
no de. JQ gJLau do E-6.tado, no ano de. J974. Em de.~oJLJLên~ia 

dO-6 e.le.vado-6 lndi~e.-6 de. JLe..te.nção e. e.va-6ão, de.n.tJLe. ou.tJLO-6 
6a.toJLe.-6, 0-6 dado-6 JLe.la.tivo-6 ã JLe.de. públ.<.~a apJLe.-6e.n.tavam 

~on-6'<'de.JLive.l pe.JL~e.n.tual de. aluno-6 ~om '<'dade. de.6a-6ada e.m 
JLe.lação ã-6 -6êJL.<.e.-6 do JQ gJLau", Cp. 16). Na 14a. DRE, as 

ações do Projeto ALFA atingiram os 6 maiores municipios, 

onde se nuclearam as Equipes Regionais, para atendimento 

de acordo com as necessidades e peculiaridades locais. 

34Através das estratégias de aprendizagem pelo dominio de ob

jetivos instrucionais; de modificações no Programa de En 

sino; dos métodos e materiais de leitura e organização das 

classes, ao lado da assistência alimentar e de saúde ao 

educando, o Projeto propunha, basicamente, a aceleração 

de estudos para o aluno def~sado, promovendo-o durante o 

ano letivo; organizar classes com 30 alunos, no máximo, e 

treinar sistematicamente o pessoal envolvido, em serviço, 

ou em curso de atualização. (p. 35-471. 
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35BRASIL - Ministério da Educação e Cultura - Secretaria de 

Estado da Educação de Minas Gerais. Superintendência Edu

cacional - Diretoria do Ensino de 19 Grau - Projeto: De

senvolvimento de Novas Metodologias ... op. cito - p. 37-

41. Entretanto "~odo .<.n.6~Jtumen~o u.6ado e.Jta e.nv.<.ado li SEE" 

- informa uma das responsáve,is pelo proj eto ALFA na DRE -

"não ~e.mo.6 c.on.6ol.<.dado de. nada" (.6.<.c.!) "quan~o li.6 c.on.6e.quên

c..<.a.6 do ALFA, ~ambêm nada 60.<. óe..<.~o ne..6~e. a.6pe.c.~o". (Info~ 

mações sobre o proj eto ALFA - Nova Era, jun/83 - p. 1 - ma 

nuscrito) . 

36S0NDAGEM do periodo Preparatório da Aprendizagem da Leitura 

- l4a. DRE - Nova Era, 1981 - p. l~imeo.). 

37BRASIL - Ministério da Educação e Cultura - Secretaria de 

Estado da Educação de Minas Gerais - Superintendência Edu 

cacional - Diretoria do Ensino de 19 Grau - Sugestão de 

Programa de Ensino para o 19 Grau - Zona Rural - 1977 

la. série - Comunicação e Expressão -(op. cito - p. 63) 

38 NO Programa Oficial de Ensino do 19 Grau - Comunicação e Ex 

pressão - ou na Sugestão de Programas de Ensino para o 19 

Grau - Zona Rural - la. série - não encontramos referên

cias explicitas quanto aos materiais ou métodos de leit~ 

ra: "A.6 a~.<.v .<.dade..6 paJta qua.tq ue.Jt do.6 a.6 pe. c.~0.6 do PMgJtama., 

e.mboJta. vaJt.<.ada.6 e. c.oe.Jte.n~e..6 c.om 0.6 obje.~.<.vo.6, vêm ape.na..6 

c.omo .6uge..6~ão" ... " LO PJtogJtama} não .<.nd.<.c.a me~odo.6 ne.m 0.6 

.6uge.Jte. O pJt06e..6.6oJt ê l'<'vJte. e.m .6ua .6a.la de aula paJta, e.! 
~udando ~odo.6 0.6 óa.~oJte..6 que. vão .<.nólu.<.Jt na apJte.nd.<.zage.m 

e. c.on.6'<'de.Jtando pJt.<.nc..<.palme.n~e. a. c.Jt.<.a.nça, óaze.Jt .6ua..6 pJto
pJt.<.a.6 e..6c.olha.6"; (MINAS GERAIS - Secretaria de Estado da 

Educação - Programa de Ensino de 19 Grau - Comunicação e 

Expressão - Belo Horizonte - s/d - p. 17). 

Também é o Projeto ALFA - embora privilegiando os aspec

tos metodológicos da alfabetização quem afirma: "Não c.on! 
~i~ui pJteoc.upação do PJtoje.~o ALFA a de.ó.<.n.<.ção do mê~odo 

de. le.'<'~uJta que. .6e.Jt.<.a apl.<.c.ado. Toda.6 a.6 a.çõe..6 óOJtam d.<.Jt.<. 
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g~da~ pa4a o ap406undamento de e~tudo~ 4elat~vo~ ao~ d~

ve4~o~ método~, c.om o objet~vo de 6undamenta4 a uc.o.e.ha do 

p406e~~o4 e ~upe4v~~o4, quanto ao método ma~~ adequado e 

c.apac.~tã-lo~ pa4a a apl~c.a~ão e6~c.~ente do me~mo, dando

~e ên6a~e ã 6lex~b~l~dade e c.4~at~v~dade ~mp4e~c.~ndlve~~ 

ã ~ua apl~c.a~ão". (Projeto! Desenvolvimento de Nov~s Meto 

dologias ... op. cito - p. 43). 

3 9 Ver nota 24, neste Tempo. 

40 L1MA , Branca Alves de. Caminho Suave - (Coleção) ,são Paulo. 

Editora Caminho Suave Ltda - 4a. edição, 1981. 
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Ve. PJLÔ XÁ-m0.6 e. 
V..i.l.tan:te6 .tugaJl..e6 ••• " 

44. 

(pcvz;üc..<.pante. do I Se.mináJú.o de. Apne.n
cU.zage.m de. Lmuna) 

1. Do ensino da leitura - Quem sabe? 

Formalmente reunidos - DRE e Escolas convidadas 

inicialmente foi difícil expressar que gostaríamos de traba

lhar em conjunto nos conteúdos básicos num curso para pro

fessores de l~ série, a ser financiado pela Secretaria de Es 

tado da Educação - privilegiando o Período Preparatório e os 

Processos de Leitura 1
• Mostramos - a equipe da Divisão a 

situação do Período Preparatório e do ensino de leitura, 
/ 

a 

partir do que já fizéramos até agora. Para nós era uma in

cógnita como trabalhavam os professores de l~ série e quais 

as suas dificuldades na alfabetização ou nos conteúdos da

quela série. Será que os "novos professores" saberi am? Ora, 

soava-lhes estranhamente tal pergunta, vinda de uma equipe 

de técnicos em educação ... As respostas eram vagas e repe-

tiam a mística do "ne..6 pe.ito ã. .tib e.ndade. e. c.n,[ati vidade. do 

pnone..6.6on" ••• E se perguntássemos aos cursistas? Sondagem? 

Aos convidados, parecia um contrasenso perguntar o que para 

eles era sobejamente conhecido: "jã. .6abe.mo.6 o que. a e..6c.o.ta 

pne.c.i.6a"; "M ne..6po.6ta.6 Ido/.) c.un.6i.6ta.6) .6e.nao M me..6mM"; ou 

ainda "ningue.m gO.6ta de. ne..6ponde.n" ••• 

Entretanto, eles se arriscariam conosco, embora 

quisessem, como anteriormente fazíamos, determinar os con

teúdos, aprioristicamente ..• E organizamos as perguntas, 

os conteúdos e materiais, sem ajuda de custo para os novos 

membros da equipe, muitos sem disponibilidade de tempo ou a

comodação em Nova Era. A sondagem foi transformada em so-

ciodrama, retratando a situação de uma professora da zona 
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rural aturdida em face das exigências da ORE, das condições 

precárias de trabalho e, sobretudo, do fracasso das crian

ças que ela não conseguia alfabétizar~ ... 

Desmistificando a imagem de "timidez", "receio" e 

"apatia", os 59 cursistas participaram do sociodrama, intro

duziram modificações, entraram em interação não só com os 

"professores da cidade", mas também com a equipe da Delega

cia Regional de Ensino, autoridade distante, mas presente 

na Diretoria ou na Inspetoria Escolar. Descobrimos, nas 

questões propostas e durante o curso que a maioria (82%) 

"diz 6azen e~tudo do Pnognama, o qual panece n~o ~en apno-

6undado, uma vez q ue apena~ 9 % 6az a adaptaç.~o do me~ mo" 3 ••• 

Ora "81% tem di6-i..culdade~ pana ut-i..lizã.-lo (pnognamaJ e, alem 

do mai~, 45% con~-i..denou o pnognama inadequado pana a 

Aunal, cuj a adaptaç.~o eJÚge onientaç.õe~". Aí está a 

cipal sugestão: "neplanej amento e onientaç.~o da e~ cola 

no ~entido da ne60nmulaç.~0 do pnognama 172%J, o que 

6eito pon meio de mini-cun~o~ com a Velegacia Regional 

En~ino e/ou c.om o nec.u~o do õn9~0 mun-i..c.ipal (54%J"It. 

ficuldades do uso do Programa se evidenciaram quando o 

fessor nos diz do seu trabalho específico de sala de 

Zona 

prin

(63% J 

~eua 

de 

As di 

pro

aula: 

é difícil para ele "c.onnelac.ionan Pnognama"; "net-i..nan c.onteú 

do~"; "aplic.an e. intenpnetan objetivo~". "N~o apanec.e aqui 

Ino plano de aulaJ, a maion di6ic.uldade ne9i~tnada tanto no 

Planejamento quanto no PenZodo Pne.panatõuo, ou ~e.ja: a "ela

bonaç.~o de matenial adequado (45% e 36%J. Panec.e que, quan

do o pn06e~~on aplic.a nM aula~, (o mateualJ ê. pnoduzido 

pon ele me.~mo ou M atividade~ pne~c.indem de mate.nial e~pe

c.Z 6ic.o" 5 • Prossegue ainda a avaliação: "tal c.onnelaç.~o de

pe.nde de c.ompnovaç.õe.~ po~te.nione~, ma~ no~ tnabalho~ neal-i..

zado~ dunante. o I I Cu~ o de Atualizaç.~o do~ Pno 6e~~ one.~ de. 

1~ sê.ue. - Zona Runal, c.on~tatou-~e que. 64% con6e.cuonava o 

pnõpnio mate.nial e. 97% utiliza mate.~al de. 6~c-i..l aqui~i

ç. ~o " 6 • 
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Entretanto, na alfabetização, esta aparente autono 

mia nos mostra o professor sozinho (o método é sua escolha 

exclusiva) e com dificuldades quanto "ao domZnio, conhe.cime.!!;. 

to e. utilizaç~o do m~todo (72%),,7. Como serao essas ativi

dades que ele organiza e o material que ele elabora, se o 

único problema mais grave apontado no desenvolvimento do mé-

todo de leitura se reduz apenas à "timide.z" do pJto6e..ó.óoJt e.. 
do aluno" (36 %) "? 8 :g interessante observar que não foi re

gistrado como dificuldade o "U,óo do m~todo de. .te.ituJta" ... I,e..6-

.6 a au.6 ê nu a de. Jte..6 pO.6 tM, ao la do dM di 6i c. ui da d e..6 d e.t e.c.ta-

da. pe.lo tJtabalho de. c.ampo da ORE, jU,ótame.n:t~ ne..6ta ãJte.a, 

incU.c.aJtia a ne.c.e..6.6idade. de e..6tudo.6 e. ottie.ntaçõe..ó e..6pe.cI6i-

C.M paJta M e..6 C.olM "9. Finalmente, o curso, a sua dinâmica 

e resultados nos mostraram uma das grandes dificuldades: a 

avaliação, que apresentou alto percentual de omissão de res

postas: não sabemos como os professores sabem se a criança 

está preparada para a leitura, nem se ela está aprendendo 

a ler ... "A maioJt paJtte. dM atividade..ó (de. avaLi.aç~o) - 32%
.6e. Jte.6e.Jte.m a ob.6e.Jtvaç~o, com baixo Indice. paJta outJtM t~cni

C.M mai.6 .ói.6te.matizadM, be.m como autoavaliaç~o"~o Seria ap~ 

nas uma questão de aprender "técnicas de avaliação"? 

:g prematuro afirmá-lo, pois "no de.cOJtJte.Jt do 11 CUJt 

.60 de. Atualizaç~o do.ó PJto6e..6.6oJte..6 de. 1~ S~Jtie. - Zona RuJtal -

100% do.6 CUJt.6i.6tM apJte..6e.n.tam .t~cnicM de. avaUaJt ade.quada.6 

ao te.ma, à.6 atividade..6 e. ao.6 obje.tivo.6"ll ••• 

Como se explicam as dificuldades de ensino e ava-

liação da leitura? Quais as razões pelas quais a criança 

não aprende a ler? Ainda não colocadas, estas perguntas se 

esboçavam, mas era preciso investigar mais; "de..óe.nvolve.Jt um 

.tJtabalho .ói.6.te.mã.tico de. como avaliaJt o pJtoce..6.60 e.n.6ino-apJte.!!;. 

dizage.m" 12 - diz vagamente a conclusão da equipe, enquanto os 

professores-cursistas voltaram para as suas escolas onde se

riam, a convite da equipe da DRE, os "novos professores" nos 

seus respectivos municípios. 
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2. Os alfabetizadores - Onde estão? 

Ampliava-se a participação dos que conosco busca

vam compreender melhor os problemas do ensino fundamental e, 

com a ajuda dos técnicos do Orgão Municipal, especialistas, 

diretores e inspetores, fizemos mais descobertas de profes

sores, de pessoas da comunidade, utilizando materiais e es-. 

tratégias as mais diversas para ensinar a ler. A negativa 

era quase geral quando perguntávamos dos especialistas e pro 

fessores da zona rural e urbana se alguém já havia estudado 

o material de leitura utilizado, se conheciam os resultados 

da sua aplicação, ou que relação existe entre a escolha do 

material e a realidade concreta da criança. Tanto para os 

professores das escolas, quanto para os da DRE, "qualquefl. ma 

:tvu.al .6efl.ve, depende da 'c.JÚauvidade' do pfl.Oóe6.60fl." - eis 

a justificativa da aleatoriedade e do abandono irremediável 

de uma questão considerada, outrossim, importante nos pro

jetos, nos investimentos pUblicos e nos prolíferos livros 

didáticos. Do ponto de vista da maioria, pois, o fracasso 

na l~ série se devia ao "de.6c.Mo do pfl.oóe.6.60fl."; "ã .6ua óal:ta 

de c.JÚauvidade"; "ã au:to.6uóiuênc.ia do.6 e.6pec.iali.6:tM"; "ã 

inM Ó efl.e nç. a do difl.e:tofl.". E, ainda por infelicidade, as clas 

ses eram "carentes" e "heterogêneas" ... 

Quando, no entanto, esses professores e especia

listas foram chamados a dizer da sua experiência de alfabeti 

zaçao, nos municípios, como e quem expressaria essa vaga 

"criatividade"? Encontramos em junho de 1981, antes mesmo 

do Curso de Férias, professores com experiência em zona ru-

ral, utilizando, com êxito, o processo mais comum na 

o Caminho Suave 13
• 

DRE: 

Nesse encontro, em Joanésia - no bojo do Projeto 

MGIIl~ - e como nos demais realizados de agosto a outubro de 

1981, era difícil aos professores responder como alfabeti

zam; quais as estratégias e recursos adotados e, mais ainda, 
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a razao dos resultados alcançados ..• Se estes se deviam a 

fatores extra-escolares i à falta de "ajuda dOll P(LÜ (86 %) " , 

como os especialistas já haviam apontado, aqui já 

em l~ escolha problemas relacionados à prática da 

ção, ou seja: "lle.le.ç.ão c..ItI:t-ic..a dM d-<-6-ic..uldade.ll 
... 

lÚall'" (73 % ); " plan e.j am e. n:to c.. o nj un:to do :tltab alho e. 

d-idâ.:t-i c.. o ( 6 3 % )11; ":t e c..n-i c.. a de. a v al-i aç.ão (5 0% )" 1 5 • 

aparecem 

alfabetiza 

pIÚo 1Ú:tã.

ma:te.It-ial 

o específico da aprendizagem na l~ série começava 

a surgir, embora 66% dos participantes deixassem de respon

der no i tem: "plte.Ull o de. ma-i.6 e..6 c..lalte.c..-ime.n:to.6 .6 o blte. o :tltaba

lho c..om o Pltogltama e. o pltoc..e..6.60 de. le.-i:tulta"16. E a análise 

supõe: "Ob.6e.ltvado e..6:te. 1te..6ul:tado, palte.c..~ que. 0.6 pIt06e..6.601te.ll 

Ite.alme.n:te. não ne.c..e..6.6-i:tam de. ma-<-Olte.ll e.llc..lalte.c..-ime.n:to.6 ou 0.6 

me.llmOll não :têm c..onllc..-iênua dM pltÓPIÚM d-i6-ic..uldade..6"!7 Ocor 

reria esse fenômeno mais na zona rural que na urbana, visto 

ser a clientela formada de leigos, na maioria? Nos cursos 

de agosto a outubro, para retransmissão nos municípios, a 

maior dificuldade enfrentada pela equipe da Delegacia foi, 

justamente, nos municípios maiores e mais aquinhoados de pr2 

fessores e especialistas, encontrar quem pudesse assumir 

a docência e, o rrais difícil: participar na organização didática 

dos mêtodos de leitura ... Tivemos que convidar os profes-

sores da zona rural, ou mesmo dos municípios mais pobres, o 

que abalou os preconceitos e estereótipos quanto à compe

tência do leigo e sua inferioridade "natural" ante o habili

tado da cidade e o técnico de uma Delegacia Regional de En

sino. 

Com eles, organizamos grupos de estudos dos mate

riais de alfabetização mais utilizados, bem como sobre os con 

teúdos e seqüenciação do Programa de Ensino da Zona Rural 18
• 

Do modo possível, as análises das cartilhas e pré-livros se 

efetivaram, e nas reuniões da Divisão de Educação e Cultura, 

eram discutidas e demonstradas, à medida que aconteciam os 

cursos e encontros. Afloravam-se,aí,e nos treinamentos as 
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experiências anteriores de muitos dos profissionais da Dele

gacia, ex-professores de l~ série, quando também tentavam, 

inutilmente, ensinar a ler ... Descobríamos a fragmentação 

do ensino de leitura, desvinculado de sua preparação, dos 

conteúdos do Programa de Ensino e reduzido ao uso da carti

lha, sem sequer o manuseio do manual de orientações, quando 

havia ... Sem cartazes, ou material de apoioi sem o manual ou 

qualquer tipo de orientação, como o professor poderia reali

zar o trabalho mais importante da escola de 19 grau - a al

fabetização? E pior ainda, utilizando cartilhas em que "al

gun.6 ve.Jr..bo.6 não e..6tão c.om a Jr..e.gê.nc.-i.a c.oJr..Jr..e.ta"; "a autoJr..a 6e.z 

u..6 o de. Li.nguage.m c.oloq uial uJr..bana"; com "gJr..avuJr..a.6 e. t1.tulo.6 

( q ue. ) 9 e.Jr..alme. nt e. não e..6 tão ade.q ua do.6 ao.6 c.o nt e. údo.6 da.6 le.i

tuJr..a.6" ou ainda "há. po uc.a e. xplo Jr..aç.ão do.6 te.xtO.6 e. e..6 C.M.6 o e.m 

pJr..e.go da in:te.Jr..pJr..e.:taç.ão e..6 c.Jr..i:ta. A.6 a:ti v-L dade..6 6avoJr..e.c.e.m o 

de..6 e.nvol vime.nto da c.Jr..iati vidade., pJr..O po Jr..c.io nam o po Jr..:tun-i. dade. PE: 

Jr..a o c.oJr..Jr..e.lac.ioname.nto c.om In:te.gJr..aç.ão Soc.ial e. C-Lê.nc.iM, mM 

6alta c.oJr..Jr..e.laç.ão e.ntJr..e. o l-LvJr..o de. le.i:tuJr..a e. o c.ade.Jr..no de. ati 

vidade..6 " 19 • 

Sem pretender aqui aprofundar as questões referen-

tes aos métodos de leitura, o que seria assunto para outro 

tràbalho, apenas surpreendeu-nos que materiais organizados 

"paJr..a éac.ilitaJr.. a taJr..e.6a do pJr..onU.6oJr.." precisavam ser discu

tidos e analisados, não apenas no seu aspecto de aplicação 

prática, mas sobretudo, quanto à sua organização lógica e 

metodológica. Não contávamos com especialistas na área de 

linguística ou sociolinguísticai com um professor de Comu

nicação e Expressão na equipe de Supervisão; criamos um gru

po de análise de livros didáticos enviados pelas editoras, 

ávidas de um mercado, definido, aparentemente, pela escolha 

"li vre" do professor. Como seria possível a aquisição de 

habilidades de domínio da língua materna se "0.6 te.xtO.6 nao 

tê.m um 6io c.ondutoJt, não Jr..e.tJtatam a.6 vivê.nc.-LM do aluno"; ou 

"M le.ituJtM .6 ão 60JtmadM de. e..6tJr..u.tuJr..M .6 olta.6 I de..6 aJttic.ula

dM, não apJr..e..6e.ntando uma .6e.qnê.nc.ia lógic.a: e.m ne.nhuma de.lM 
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I.> e. c.o nl.> e.g u-i.. u e.1.> .:tab e..t e. c.e.Jc. uma d-i..I.>.:t-i.. nç ão e. n.:tJc.e. -i.. nZ u o, m e.-i.. o e. 

6-i..m" ; 2 o OU "não há, e.m .:to do o pJc.O C.UI.> o, -i..n.:te.gJc.ação e.n.:tJc.e. 01.> 

1.>e..:tOJc.e.1.> L-i..nguage.m OJc.aR.., Le.-i...:tuJc.a e. EI.>c.Jc.-i...:ta e. Compol.>~ção, 6a-

ze.ndo c.om que. o a.:to de. .te.Jc. I.>e.ja 6Jc.agme.n.:tado, e.1.>.:tanque., pe.Jc.-

de.ndo o I.>e.u c.aJc.ã..:te.Jc. 6undame.n.:ta.t de. -i..nl.>.:tJc.ume.n.:to"21? 

Foram então elaborados materi ais especí ficos para 

composição e estudo do Programa de Ensino; nos diversos mu

nicípios os participantes organizaram "centros de interes

se", ou seja, o plano de unidade, a partir de um tema relacio

nado com a vida da criança, e com relativa facilidade 22 • Nes 

ses encontros, descobrimos aos professores a imensa diver

sidade de atividades e conteúdos fragmentados realizados por 

eles e a possibilidade de unificá-los sob um assunto cen-

traI, a partir da sondagem, perguntando ao aluno. Os conteú 

dos do programa de ensino tornavam-se, de repente, passíveis 

de trabalhar na sala de aula e na vida da criança. Aplican

do aí metodologia do Centro de Interesses, a equipe da Divi

são de Educação e Cultura, juntamente com o pessoal dos muni 

cípios, organizava um fio condutor do trabalho docente, atra 

vés de temas distribuídos pelo Programa. 

Dessa forma, ficaria inicialmente garantida a se-

qüenciação da aprendizagem, o que o professor desconhecia, 

face às mil e uma atividades a serem desenvolvidas durante o 

ano letivo, impossibilitando-o de organizar um planejamento 

integrado dos conteúdos 23
• Em todos os cursos realizados 

nos municípios, a maioria deixa em branco o item "pJc.e.c.-i..I.>O de. 

ma-i..1.> e.1.>c..taJc.e.ume.n.:tol.> 1.>0bJc.e. e .:tJc.aba.tho c.om oPJc.ogJc.ama de. Enl.>-i..

no . e. o pJc.o c. e. I.> I.> o ,de. le.-i..:tuJc.a l
' (65% )1' ou solici ta o conteúdo 

\, 

específico "Al6abe..:t~zação e. Le.-i...:tuJc.a" (50%) embora também a 

maior parte responda, após o curso, que "c.ompJc.e.e.nde. me.lhoJc. a 
't, 

u.:t-i..Uzaç.ão do pJc.oc.e.I.>I.>O de. .te.-i...:tuJc.a" (88%)24. 

A· ausência de respostas ou a dificuldade para res

ponder quanto ao específico do trabalho de alfabetização ap~ 

recem em todas as situações e a sugestão mais comum é o tra-
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balho integrado do inspetor, do técnico do Orgão Municipal e 

da escola, em atividades que variam desde "óaze.Jt Jte.un.<.õe..6" 

e ".6 uge.Jt.<.Jt at.<.v'<'dade..6" até "ó'<'.6 c.a.e..<.zaç.ão de. p.e.ano.6" 2 5 • Ora, 

o ".e.e.vantame.nto de. d'<'ó-tc.u.tdade..ó da.ó tUJtma.ó"; a ".6e..e.e.ç.ão e. c.M. 

t-tc.a da.6 d.<. ó-tc.uldade..6 pJt.<.oJt.<.tã.Jt-ta.6"; o "p.tane.j ame.nto c.o nj un

to do -tJtaba.e.ho e. do mate.Jt.<.a.e. clidã.tic.o" e das "téc.n-tc.a.ó de. a

v a.e..<.aç.ã.o " - aspectos basicos no ensinar a ler - requereriam 

mais do que "Jte.un.<.õe..6", "v.<..6.<.ta.ó" ou "ó.<..6c.alizaç.ã.o de. 
no.6 "26 • . . . 

p.e.a-

E ainda mais, como interpretar o fato de que num 

dos municípios, "gJtande. nume.Jto de. paJtt.<.c..<.pante..6 nã.o pôde. Jte..6 
l 

po nde.lL ao.6 .<.te.M: I ava.e..<.aJt .6 obJte. -tn.6t.<.tU-<-ç.õ e..6 e..6 c.o.e.aJte..6 ' (72%); 
I 

I óa z e. 11. e..6 tudo.6 e..6 p e. c.X ó'<' C. 0.6 ( 6 3 % ); I a vali ali. o 11. e. nd.<.m e. nto e..6-

c.olaJt' (52%)' e 'ut.<.lizaJt Jte.c.UJt.60.6 humano.6 e. mate.Jz.-ta-<-.6' (57%)"27-

como tarefas a serem realizadas com o inspetor e o técnicodo 

Orgão Municipal? Estes aspectos não seriam importantes no 

trabalho pedagógico? Que deveriam fazer esses profissio

nais, na orientação das escolas rurais, do ponto de vista dos 

professores? "Suge.Jz.-tJt at.<.v-tdade..6 (77%)"; "d.<..6tJz.-tbu-tJt mate.-

Jt.<. a.e. (6 3 % ) "; "ó'<'.6 c. ali z a ç. ã.o de. p.e. a n 0.6" ou" v.<..6 .<.t a 11. t uJtm a.6 
11 

( 96% )'? Ou como os professores rurais, isolados e distantes, 

solici tam: "o óe.Jte.c.e.Jt oJt.<.e.ntaç.õe..6 d-tdã.t.<.c.a.ó" e. "óaze.Jt Jte.u-
• - ( (1 )"" .J: - . o d \\ I1 n-<.oe..6'! 100~; 6aze.Jt UA-agno.6t-<.c.o da Jte.a-L-t ade.; tJte..<.naJt pe..6-

.6 o at; "oJt.<.e.ntaJt .6 obJte. .<.n.6t.<.tu.<.ç.õ e..6 e..6 c.olaJte..6 iI e "avaUaJt p.e.ano.6 
• 1I • " de. tJtaba.e.ho' (93%); "ava.t-<.aJt o tJtaba.e.ho e.xe.c.u.tado (86%); "o!!::. 

gan.<.zaJt e. uti.e.-tzaJt Jte.C.UJt.60.6 humano.6 e. mate.Jt.<.a-<-.6" (73%1"28? E~ 
tas atividades são predominantemente pedagógicas, "o que. de.

mOY/..6tJta a ne.c.e..6.6-tdade. de. met-<-oJt ac.ompanhame.nto do tJtabalho c.om· 

0.6 a{uno.6" - diz uma das análises, "o que. .6e. Jte..e.ac..<.ona ã. qua 

.6 e' au..6 ên c..<. a de. c.o ntato da.6 e..6 c.o.e.a.ó ma.<..6 c.aJte.n:te.6 - a.6 m.wú
c..<.pa-<-.6, po.<..6 (a.ó Jte.un.<.õe.6) .60 oc.OJtJtem uma vez pOJt ano"29. 

Ora, dentre as necessidades específicas de seu tra 

balho, nas sugestões, os professores solicitam em todos osmu 

nicípios, conteúdos básicos, concentrando-se em "Comun.<.c.aç.ão, 

ExpJte..6.6ã.o"; "Compo.6.<.ç.ã.o e. Le.<.tuJta (83%)" e "Mate.mmc.a (700%)"30. 
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Se os professores pedem "mM..6 .Vz.e.-ina.me.n.to.6 e..6pe.c..;[ó-ic..O.6 c..om o 

téc..n-ic..o/-in.6pe.toJt"; "a.c..ompa.nha.me.nto mu.6 óJte.qlie.n.te. c..om tJtoc..a..6 

de. e.xpe.Jt-<.ê.nua..6 e. e.nc..ontJto.6 de..6 c..e.ntJta..f..-iza.do.6", em que hou

vesse "a.p.V .. c..a.ção de. a.üv-ida.de..6 e.m c..la..6.6e..6 mu.f..ü.6.6e.Jda.dM"; 

"a.ula..6 de.mon.6tJta.tivM"; "oJt-<.e.nta.çõe..6 qua.nto a.o .tJta.ba.lho", i~ 

to "pa.Jte.c..e. indic..a.Jt que., ob.te.ndo ma.-ioJt a.c..om'pa.nha.me.n.to do.6 .té.!l:. 

n-ic..o.6 do O.M.E., pa.Jta. oJt-<.e.n.ta.ção do.6 tJta.ba.lho.6, 0.6 pJto óe..6.6 OJte..6 

ne.c..e..6.6ita.Jt-<.a.m mu.6 de. novo.6 e.nc..ontJto.6 que. .6imp.f..e..6me.nte. vi.6i

ta..6 de. Ve.le.ga.c..ia. Re.giona.l de. En.6ino" 3 1 - concluem as análi-

ses dos encontros com os professores de l~ série, 

tudo os de zona rural. E aí, pudemos verificar que 

sobre-

esses 

professores, leigos na maioria, "sabem" de suas dificuldades 

e de como resolvê-las, contestando o falso pressuposto quan

to ao atraso do trabalho pedagógico na zona rural e "c..on.6ta.

tOU-.6e. que. não há d-ic..otomia. e.n.tJte. a. e.duc..a.ção uJtba.na. e. Jtu-
Jta.l,,32 embora num dos . ~ . munlclploS nao se realizasse a retrans 

missão do pois " pfl..O Ó e..6.6 o fl.. de. fl..ufl..a.l - .6 a.b e. e.n.6 i curso, zona. na.o 

na.Jt" ••• (discussão na proposta do curso) 

Se considerarmos, entretanto, que, em todos os en

contros foi significativa a ausência de respostas quanto a 

"e..6tudo.6 e..6pe.c..;[óic..o.6" 3 3 - justamente os listados por eles, 

como necessários - conjecturavam as análises: "ou e..6.6 a..6 a.t-i

vida.de..6 Jte.pfl..e..6 e.n.ta.m d-i óic..ulda.de..6 de. tJta.ba.lho ou 0.6 pa.Jttic..Á..-

pa.nte..6 não c..ompfl..e.e.nde.fl..a.m 0.6 i.te.n.6 da. q ue..6 tão" -

c..onóifl..ma.fl.. o de..6c..onhe.c..ime.n.to e..6pe.c..Zóic..o de. .6uM 
de..6,,34. 

"ou pa.fl..e.c..e. 

d-i óic..ulda.-

Corresponderiam à. realidade tais conclusões? Por 

que a maioria das dificuldades apontadas se referem, com os 

maiores índices, a condições sócio-econômicas dos alunos ede 

suas famílias, ou seja "a.juda. do.6 pa.i.6"; "c..ondiçõe..6 do a.luno 

(óZ.6-ic..a..6, me.n.ta.i.6, .6oc..iai.6 e. e.c..onômic..M)''; "-inófl..e.qliê.nc..ia. do.6 

a.luno.6" e. "pa.Jtuc..ipa.ção de. c..omun-ida.de."? 3 5 

Qual o significado dessa "leitura" dos entraves ao 
- a ~ 4a - . trabalho pedagogico nas escolas de 1- a - serles? Como per 
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cebem as condições de aprendizagem da criança, materializa

das na precariedade de suas condições de vida? Será que os 

cursistas admi tem que "nã.o têm c..o nd-tçõ e..6 de. -inte.J1.6e.J1.-i1t ne.

la.6" (dificuldades), por serem problemas sociais, "de..6v-in

c..u.iado.6" da escola, na ótica de mui tos? Bastaria que os ins

petores ou os técnicos do Orgão Municipal de Educação des

sem "olt-ie.ntaçõe..6 .6oblte. -in.6titu-içõe..6 e..6c..o.ialte..6", como soli

citaram também em altos percentuais?36 

3. A aprendizagem - Quem planeja e avalia? 

Ainda que de modo vago, 

la começam a contextualizar a sua 

seja, de algum modo estabelecem a 

concretas de vida da criança e de 

os profissionais da esco

prática educacional. Ou 

relação entre as condições 

seus pais e a aprendiza-

gem na escola sem, no entanto, envolver a família no proces

so de educação. Na prática, encontramos apenas a experiên

cia concreta de envolvimento da família e da valorização do 

saber dos pais, através da "Horta Escolar", embora o traba

lho tenha sido intuitivo e assitemátic0 37 . Pudemos verifi

car que todos os cursistas, em sua maioria, parecem ter com

preendido que é possível correlacionar todos os conteúdos en 

sinados em torno de temas de interesse e de vida da crian

ça, além de tentar suprir um dos problemas apontados comocau 

sa de dificuldades na aprendizagem: a alimentação. Mas nao 

o fazem e nem os inspetores escolares ou técnicos do Orgão 

Municipal, pois, no Encontro de Inspetores e Técnicos reali

zado em junho de 1981, poucos admitiram como sua atividade 

junto à escola: "oJL,[e.ntalt .6oblte. -tn.6t-itu.içõe..6 e..6 c..o.ialte..6" - "60-i' 

lte.g-t.6tltado 64% .6e.m 1te..6po.6ta, o que. no.6 pe.ltm-it,i.a .ie.vantalt h-i

põte..6e. de. que. e..6ta..ó at-iv-idade..6 nã.o .6ão tltabalhada..ó"38. Entre 

tanto no item outros, aparecem com um percentual de 20% as 

seguintes atividades {do inspetor escolar e do técnico do Or 

gão Municipal de Educação): "pltomoçõe..6 c..1.v-ic..a.6, .6 oc..-<-a-<-.6 , 

e. 1te..i-tg-iO.6 a.6'; "lte.un,iõ e..6 de. pM.6 e. me..6 tlte..6 ~ "pitO v-i de.nc..-iam c..ult-



~o~ paJr.a mãe.~"; "e.nc.oY/..tJr.o~ c.om ptU~" 

niõe.~ de. ptU~ e. IZde.Jr.e.~" 39. Comenta 

pe.Jr.c.e.ntual apJr.e.~e.ntado mo~tJr.a que. o~ 
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e "pJr.ovide.nc.iam Jr.e.u-

a análise: "ê~~ e. alto 

paJr.~c.ipante.~ dinamizam 

M iMt-é..tuiçõe.~ e.~c.olaJr.e.~ e. pJr.omoçõe.~ c.Zvic.o-c.ultuJr.ai~, Jr.e.u

niõe.~de. pai~, e.tc.., c.ontJr.adize.ndo o baixo Zndic.e. paJr.a oJr.ie.!!;. 

taçõe.~ qu.anto a in~tituiçõe.~ e.~ c.olaJr.e.~" • 4 o Conclui prelimi

narmente a análise: "paJr.e.c.e. que. ê ne.c.e.~~ã.Jr.io e.~c.laJr.e.c.ime.nto 

e. um tJr.abalho paJr.a in~tituc.ionaUzação de.~~M atividade.~ pa

Jr.a. que. c.onc.oJr.Jr.a.m paJr.a o e.nvolv-é..me.nto c.omunitã.Jr.io e. me.lhoJr.ia 

do pJr.oc.e.~~ o e.Mino- apJr.e.ndizage.m" . 4 1 

Nessa aparente contradição, a pergunta: Como se 

dava esse envolvimento do inspetor ou do técnico doO.M.E. com 

os professores, pais e com a comunidade? Qual o significa

do da participação dos professores, dos pais e da comunidade 

na escola, se na Reunião de Avaliação dos Inspetores, reali

zada em agosto de 1981, dois meses depois, eles consideram 

predominantemente como tarefas prioritárias aquelas relacio

nadas a aspectos administrativos? Ou seja: "e.le. ve.Jti6ic.a e. 
I' 

oJtie.nta. a oJr.ganiza.ção e. 6unc.iona.me.nto da. e.~c.ola.l (100%); "ve. 
Ii 

Jti6ic.a o 6unc.iona.me.nto da. CtUxa E~c.ola.Jr.~· (100%); "6az Jr.e.u-
Ii 

niõe.~·' (100%)"; "oJr.ie.nta. e. ve.Jr.i6-é..c.a a. lota.ção de. tUJr.mM)'(95%); 
\\ 

"ve.Jti6ic.a a atuação do pe.~~oal da. e.~c.olai1 (95%); "ve.Jti6ic.a 
• 

a.nuidade.~ e. bol~M de. e.~tudo· (73%); ve.Jr.i6ic.a e. ac.ompanha a. 

apl-é..c.a.ção do Re.g-é..me.nto E~c.ola.Jr." (73%)'; "ve.Jti6ic.a o c.umpJr.i-
,I 

me.nto de. c.onvê.nio~l' (73%); "oJr.ie.nta e. ve.Jr.i6ic.a Jr.e.g~tJr.o~ e.~-
li 

c.olaJr.e.~' (57%)42. Também nessa reunião, onde foi discutido 

o papel do inspetor escolar junto aos municípios, como líder 

educacional, ao priorizar e~sas tarefas, "na 1~ e.~c.olha ~e. 
c.o nc.e. ntJr.aJr.am o~ ma~ alto~ Z ndi c.e.~ no~ ~ e.g ui nte.~ ite.n~: " v e.

Jti6ic.a e. olÚe.nta. a. oJr.ganização do 6unc.ioname.nto da. e.~c.olall 

(95%)"; "paJr.tic.ipa de. pJr.oje.to~ e. pe.~qui~M da VRE'; (95%}"; "ve. 

Jti 6ic.a a atuação do pe.~~ o aI de. e.~ c.ola" (89 % j"; "ve.Jti 6ic.a e. 

ac.ompanha a aplic.ação do Re.gi~tJr.o E~ c.olaJr." (84 % t; "oJr.ie.nta 
\\ 

e. ve.Jr.i6ic.a a Jr.e.gulaJr.idade. de. lotação dM tuJr.mM" (68%) 43. A 

natureza da relação do inspetor com a escola, com o proces-
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so pedagógico inscreve-se no que ele chama de "aspectos admi 

nistrativos", ou, em outras palavras, a presença da autori

dade - o Estado - mais para verificar que para orientar; mais 

para corrigir e punir que para participar do processo vivo 

de educação. A atuação em aspectos ditos "pedagógicos" fica 

em 2~ e 3~ opção e com índices abaixo de 50%, na maioria: 
- ,I II 

"da oJr....i.en:taçõel.:> pedagogic.aI.:> , (57%); "6az Jteuniõel.:> (62%); "v!:. 
I.:> i:ta ai.:> :tuJtmal.:> " (4 7 % )"; " p aJt:ti c.i pa de a:ti vi da deI.:> e x:tJta - c.l ai.:> -

I.:> e H (47% )': o que só é realizado, obviamente, se houver tem

po disponível, um problema apontado como dificuldade na rea

lização do trabalh0 44
• 

Aqui percebemos as condições difíceis de trabalho 

do inspetor, principalmente em relação às escolas rurais dos 

municípios mais pobres, e a sua sensibilidade, entretanto, f~ 

ce a essa situação, percebida como "pel.:>l.:>oal não habili:tado 

nal.:> e I.:> c.olal.:> ", "d.i6ic.uldade de a c. e I.:> I.:> o", ou ":timidez"45. 

Solicitam, então, ":tJtabalho muI.:> :téc.n.ic.o e i n:te-

gJtado"; "muI.:> al.:>l.:>il.:>:tênc.ia da VRE nal.:> el.:> c.olal.:>"; "oJt.ien:taç.õ e.ó 

I.:> obJte a:tividadel.:> el.:> c.olaJtel.:>" e "oJt.ien:taç.õel.:> pedagogic.aI.:> paJta 

a 1 ~ I.:> éJr....i.e" 4 6 - questões mais relacionadas ao processo edu

cacional. 

Ora, no encontro anterior, juntamente com os técni 

cos do 6rgão Municipal de Educação, os inspetores solicita

ram estudos especí ficos sobre "me.:to doI.:> e pJto c.el.:>l.:> OI.:> de le.[

:tuJta'~ (72%'· e 90% c.onl.:>ideJtaqu.e I'ê nec.el.:>l.:>âJtio :tJteinamen:to 

de pJt06el.:>l.:>oJte1 47
• Se é com ambos os profissionais - repre

sentantes do Estado e do Município - que a equipe da Divisão 

de Educação e Cultura conta - finaliza a avaliação das re

transmissões dos Cursos de Atualização para Professores de 

l~ Série - "0 :tJtabalho deveJtâ :teJt c.o n:tinuidade , paJta que ha

ja maioJt c.Jtel.:>c.imen:to doI.:> pJto6el.:>I.:>oJtel.:> e Jtendimen:to de educ.a

çã.o"48. E propõem: ,"OI.:> no v OI.:>. enc.on:tJtol.:> deveJt.iam l.:>eJt c.om me

nOJt :tempo 1 noJt:teando-6 e pelo planejamen:to bimel.:>:tJtal daI.:> . e.6 .... 

c.olal.:> do munic1.pi.d da l.:>eguin:te·,maneiJta: OI.:> inl.:>pe:toJtel.:> e :te.c.-
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nic.o.6 do uJtgão Munic.J..pa.t ou ou:tJtO.6 e.temen:to.6 .6 e JteuniJtJ..am c.om 

a VRE paJta o p.tanejamen:to da.6 a;tJ..v~dade.6 e .6eJt~am ap.tic.adM~ 

:tJtavê..6 de mini~ enc.on:tJto.6 .toc.ai.6 na Jte.6pon6abiÜdade do pe.6-

.6 oa.t do muni c.lpio: 0.6 me.6 mo.6 6aJtJ..am um c.Jto no gJtama dM Jteu-

niõ e.6 e apJte.6 e n:taJtJ..am ã VRE, paJta ac.ompanhamen:to" 49 • 

4. Da realidade - O que sabe a escola? 

Sob a possibilidade concreta de envolvimento cada 

vez mais amplo do trabalho pedagógico, extrapolando a sala 

de aula e chegando às famílias de produtores rurais, no 

MG. 11, a análise do curso vai além e arrisca: "a têm do mu.6, 

a pJte.6en:te ava.tiação inc.en:tiva paJta a 60Jtmação de gJtupO.6 

de üdeJtança, 60Jtmação de gJtupo.6 de pai.6; e me.6:tJte.6; in.6:ti-

:tuiçÕe.6 e.6c.o.taJte.6; e 60Jtmação de mu:tiJtõe.6 paJta, em c.omuni-

dade, .6 uavizaJtem M nec.e.6.6 idade.6 q uan:to ao.6 M pe c.:tO.6 ([,~i-

C.O.6, .6 o c.J..U.6 e men:tu.6 JtegJ...6 :tJtado.6 no dec.oJtJteJt da ava.tJ..a-

ção"so. Começava, assim, a equipe a adentrar-se nos muni

cípios, onde estavam as famílias das crianças, sob determi

nadas condições de vida. Estas eram conhecidas? Que sabia 

a escola das condições de aprendizagem das crianças? Encon

tramos/num dos municípios do MG.II,um professor leigo que l~ 
-vantava alguns dados sobre sua comunidade, formada de cor-

regos e grotas, com a ajuda da EMATER local s1 • Por que a es 

cola não organiza seu próprio instrumento de pesquisa? E a 

coloca em ação, juntamente com os que quiserem? 

Foi elaborada entao, a pesquisa da situação das fa 

mílias, da comunidade e da escola, e aplicada pelos profes

sores e grupos de jovens, juntamente com a equipe da Delega

cia Regional de Ensino s2 • Nesses questionários, imprimia-se 

a vida da localidade, e por eles, os professores da escola, 

os pais e entidades que trabalhavam no Projeto MG.II puderam 

perceber as possibilidades infinitas de uso da informação so 

bre as condições de saúde, saneamento, educação, produção, ha 
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bitação, alimentação, lazer, bem como as aspirações e expec

tativas em relação à escola e à vida na comunidade local. r,,} 

gani zando seus ítens, os professores de uma escola rlJr;" ~ _-J 

meçaram a discutir e vi ver os problemas b5sico~ _,~_ .. 

gem de leitura, a inserção da escola na vida ~ 

a participação dos pais na es cola, os quais, q II . 

. , 

dos, queriam "u.m pILeMo novo palLa a e..6 c.ola", ma~ . -'.aram . 

meses para perceberem o quadro-negro já branco e inviuvel p~ 

ra se escrever •.. e, pior ainda, alfabetizar ..• 53 

Nas discussões com os pais sobre essas informa-

çoes, necessárias ao trabalho da escola e ao conhecimento so 

bre o educando e sobre si mesma, ampliava-se a participação 

de todos que pudessem e tivessem algo a dizer: o profes

sor, o lavrador, o comerciante, o motorista, o trabalhador 

de prefeitura, a cantineira ... Apareceram dificuldades ób

vias do processo de engajamento numa tarefa mais ampla que 

apenas "visitarnou''treinar''; quando outras pessoas passaram 

a se envolver no trabalho "técnico" da Delegacia Regional de 

Ensino, ensinando também, ao invés de apenas "aprender". E 

principalmente face à constatação de que, mais que um pro

blema técnico, a relação ensino-aprendizagem é uma postura 

polí tica, de "aprender com os outros", ao invés de preten

der ensinar. 

Nas diferenças de planejamento, nas variadas es

tratégias de trabalho, a descoberta da realidade de que vá

rias pessoas estavam interessadas em participar dos cursos 

e dos modos mais diversos: um lavrador demonstra o plantio 

do alho; um historiador local apresentou suas pesquisas so

bre o município - experiências vividas e desconhecidas da 

escola. A "leitura" da realidade começava a ser feita e, 

nas reuniões d~ avaliàção, ao invés dos costumeiros relató

rios individuais, discutíamos a compreensão da equipe daDRE, 

face ao novotrabalhó: por 'que as escolas não aproveitavamas 

experiências de seus alunos e suas famílias? Quais as difi-
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culdades de fazê-lo, nos municípios? E na DRE, quais os re 

sultados desse modo de trabalhar, envolvendo "pessoas es~ 

tranhas" à escola ou ã DRE? 

Como ficaria a nossa responsabilidade, em relação 

à escola, que antes "esperava a nossa chegada", como sempre 

ocorreu? E, depois, que iríamos fazer, sem "ver" a realida

de de perto, "tocar" nela, controlá-Ia, se outras pessoas par 

ticipam do processo, numa direção considerada "insegura" e 

"indesejável" na nossa tarefa de planejadores e ticnicos edu 

cacionais? 

5. A açao conjunta - "Atividades práticas"? 

Definia-se, como estratégia de trabalho, o desen

volvimento dos recursos humanos em educação, atravis de ações 

descentralizadas e periódicas, às quais chamamos nucleações. 

Foram organizadas nucleações de especialistas (s upervisores 

e orientadores educacionais); de professores de Educação In

tegrada e de professores de Educação Pri-escolar, nos muni

cípios-pól05~, ou seja, nos locais de mais fácil acesso ao 

pessoal envolvido, em atendimento às sugestões apresentadas 

nos encontros anteriores 55 . Consideradas inicialmente como 

treinamentos da Delegacia Regional de Ensino, tanto 

escolas, quanto pela equipe da Divisão de Educação e 

pelas 

Cultu-

ra, as nucleações começaram com a discussão sobre as avalia

ções dos encontros realizados na sede da DRE, onde todos 

(professores e especialistas), solicitavam um trabalho espe

cífico, a partir de suas necessidades: "d u.Jta n.t e. a apJte..6 e.n.ta

çã.o da anã.l.i..6 e., ob.6 e.Jtvamo.6 o in.te.Jte..6.6 e. do.6 paJt.t.ic..ipan.te..6, qu.e. 

que..6tionaJtam 0.6 .i.te.11.6 apJte..6e.n.tado.6 e. jw.,.ti6.ic.aJtam a.tguma..6 

c.o nc..tw., õe..6" di zem os especialis tas, embora mui tas vezes "não 

houve..6.6e. c.ond.içõe..6 paJta ava.tiaJt o .tJtaba.tho"56 , conforme a 

percepção da equipe responsável. 
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Como o especialista - supervisor e orientador - rea 

liza seu trabalho na escola de 19 grau, se considera a "-i..n

te.gJtaç.ão de. tJtaba.tho" c.o mo o b j e.t-i.. vo a .6 e.Jt a.tc.anç.ado, ma..6 tam 

bêm c.omo d-i..6ic.u.tdade.?S7 Qual o significado dessa integra

ção? Com quem e para qu~? Vagamente a anãlise sup6e: '~.6to 

pode. .6-i..gn-i..6ic.aJt que. 0.6 in6oJtma.nte..6 não .6abe.m dinamizaJt aaç.ão 

inte.gJtada na e..6c.o.ta"S6. Ou estaria relacionado ao fato de 

que "a ma-i..o Jt paJtte. do.6 in 60Jtmante..6 at uam na ãJte.a admi ni.6 tJta-

:ti va e. .6 e. nt e.m mai.6 e..6 t e..6 pJto b f e.m a..6 " :.: • Er a mui to difícil 

para eles - professores experientes e agora especialistasre~ 

ponsãveis pela orientação pedagógica da escola - responderao 

relatório de suas atividades jã utilizado anteriormente no 

Projeto Alfa e reformulado agora pela equipe da Divisão de 

Educação e Cultura: "ao tomaJt c.onhe.c.ime.nto da aná.Lüe. do R.e

fatoJt-i..o de Atividade.6, 0.6 .6upeJtv-i...6oJte.6 mO.6tJtaJtam-.6e .6uJtpJte-

.60.6 e -i..nteJte.6.6ado.6, poi.6 o Jte.6u.ttado (pe.Jtc.entua.tJ do.6 ite~ 

me.nc.ionado.6 e..6tava ba..6tante a.tto. A.tgumM a.tJt-i..buiam e.6te 

Jte.6ultado ao 60Jtmu.tá.Jt-i..o que, .6egundo e.te.6, não e.6;tava bem 

elab o Jtado" 6 o • Entretanto" o utJto.6 adm-i..tiam que o Jteg-i...6 tJto não 

e.6tava mu-i..to 6ie.t, uma ve.z que 0.6 e.6 peua.t-i...6ta..6 não tê.m o há. 

b-i..to de Jteg-i...6 tJtaJt .6 Ua..6 at-i.. vi dade.6 e ho uve a-i..nda quem ac.ha..6.6 e 

que o Jteg-i...6tJto e.6tava c.oeJtente c.om o tJtaba.tho do .6upeJtv-i..

.6 oJt" 6 1 • Com dificuldade também os especialistas participa

ram desses encontros, em termos de experi~ncias de trabalho, 

embora todos solicitassem que as Nucleaç6es fossem sobre

tudo "de.6e.nvo.tvime.nto da.6 atividade.6 pJtátic.a.6", também a ex

pectativa dos professores de Educação Pré-Escolar e da Educa 

çao Integrada 62 nas suas re~ni6es. 

Dentre esses professores, porém, sobretudo os de 

Educação Pré-Escolar, pudemos perceber maior envolvimento na 

nova estratégia: "x:.o do.6 0.6 paJtti upante..6 ac. eitaJtam a pJto P0.6-

ta de nuc..teaç.ão c.omo tJte.inamento em .6e.Jtviç.o c.om muito e.ntu
.6 ia..6 mo li (10 O % )" paJta "tJto c.a de. expe.Jtiê.nc.iM e. mate.JÚa.i.6 I~ (60% (; 

"JteaUzaç.ão de. e..ó:tudo.6 e..6peu6ic.o.6"; "enJÚque.ume.nto quanto 
I' 

ao mane.jo de. c..ta..6.6e. 1i (100%); "opoJtt:un-i..dade. de. de.mo~tJtaJt o 
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" .6e.u tJr.abalho" (80%)63, embora a troca de professores na esco 

la e a novidade do trabalho refletissem negativa.rrente: "27% e.n 

c.ontJr.ou dióic.uldade. e.m tJr.oc.aJr. e.xpe.Jr.iênc.ia.6 e. e.m c.omun-i.c.aJr., de. 

vida te.Jr. .6ido a .6ua pJr.ime.iJr.a paJr.tic.ipação no tJr.abalho"64. 

Por outro lado, "a maioJr.ia pe.diu e. c,on6iJr.mou, atJr.E;. 

ve..6 da avaUação, a c.ont-i.nuação do Ce.ntJr.o de. Inte,Jr.e..6.6e.(80%), 

que. e: urna me.todologia que. e.le..6 me..6mo.6 de..6 e.nvolve.m e. paJr.e.c.e. 

que. c.om muito e.ntU.6ia.6mo,,65. E ainda, se lhes perguntamos 

sobre a participação da DRE nessas nucleações, respondem: 

"ótima, pOJr.que. dá mai.6 .6e.guJr.ança paJr.a tJr.abalhaJr." (80%);"e.Xc.e. 

le.nte." (20%)66. Aí surge a questão: qual a relação dos es

pecialistas - os responsáveis pelo trabalho pedagógico das 

escolas - com esses professores? Por que "mai.6 da me.tade. do.6 

paJr.:tic.ipante..6 (58%) não têm c.onhe.c.ime.nto do plane.jame.nto (de. 

Educ.ação PJr.e.-E.6c.olaJr.) e.laboJr.ado pe.la .6ua e..6c.ola?,,67 Qual o 

significado do fato de que "0.6 paJr.tic.-i.pante..6 e..6tão .6 e.ntindo 

urna c.e.Jr.ta d-i.óic.uldade. paJr.a viJr.e.m ã.6 nuc.le.açõe..6, o c.a.6io nado 

pOJr. tJr.oc.a do hOJr.áJr.io da.6 aula.6; óalta de. e.ve.ntuai.6, e.tc."68e~ 

bora reconheçam que "a nuc.le.ação ve.m o Ó e.Jr.e. c. e. ndo c.o ndiçõ e..6 de. 

e.nJr.ique.c.-i.me.nto no tJr.abalho, atJr.ave..6 de. atividade..6 pJr.ãtic.a.6 d!!;. 

.6e.nvolvida.6 pe.lo.6 pJr.ópJr.iO.6 paJr.t-i.c.ipante..6,,69 e ainda "e..6tá .6E;. 

ti.66aze.ndo na Jr.e.alização do tJz.abalho" e "te.m .6ido de. gJr.ande. 

apJr.o v e.it am e.nt o", " p e. Jr.mit-i. ndo ma-i. o Jr. tJr.O c.a de. e. x p e.Jr.-i. ê n c.i a.6 e. 

mate.Jr.iai.6" (2 O % ) 7 o • 

Qual a razão da ênfase nas "ati v-i. dade..6 pJz.áti c.a.6 " 

tanto para os especialistas, e com maior veemência ainda den 

tre os professores de Educação Pré-Escolar? Qual o sentido 

dessas "atividades", solicitadas da equipe da DRE, conquanto 

fossem eles mesmos os seus criadores, nas apresentações fei

tas? E como participaria o supervisor pedagógico dessa "cria 

ção" se muitos professores nem sequer conheciam o planejamen 

to de trabalho de Educação Pré-Escolar ou nem podiam compa

recer às nucleações como "treinamento em serviço"? 
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Começávamos a penetrar as relações de poder que 

perrneiam as relações de trabalho a "ação integrada" preten 

dida pelo pessoal da escola e pela DEI' em que o trabalho com 

o pré-escolar e mesmo com o adulto não é considerado priori

dade da escola e, por isso, nem "sugestões de atividades"erarn 

fornecidas aos professores de Educação Pré-Escolar, so aos 

de l~ e 5~ série - a prioridade de atendimento das escolas. 

Contraditoriamente, porém, nas Nucleações dos Especialistas, 

"não houve. opoJ{.tunidade. paJ{.a uma d,ú,c.u.6.6ão c.om ba.6e. na ava

liação diagnõ.6tic.a de..6.6 a.6 pUoJ{.idade..6 I uma ve.z que. o núme.J{.o 

de. e..6 pe.c.iaii.6ta.6 PJ{.e..6 e.nte..6 60i muito pe.q ue.no" 7 1 • Além dis-

so, apenas urna escola apresentou a avaliação sugerida 

equipe da Divisão de Educação e Cultura, mostrando, 

pela 

pela 

primeira vez, a importância do especialista para análise e 

interpretação dos dados a respeito dos resultados das turmas 

e dos conteúdos, a partir da sondagem dos professores e dos 

alunos 72
• 

Ao final do 19 semestre de 1981, a equipe que rea

lizou todo o trabalho junto às escolas respondeu que justa

mente essa atuação é das que "mai.6 c.ontubuiu paJ{.a o de..6e.n

voivime.nto no gJ{.upo" ou seja: "plane.jame.nto de. e.nc.ontJ{.O.6 (79%)"; 

"plane.jame.nto de. e.nc.ontJ{.O.6 e. e.xe.c.ução de. atividade..6 na e..6c.o

la' (78%)" e. "tJ{.e.iname.nto do pe..6.6oai da e..6c.ola (76%)"73. são, 
pois "0.6 tJ{.abaiho.6 e.m gJ{.upo (que.) mai.6 06e.J{.e.c.e.J{.am ao.6 paJ{.ti

c.ipante..6 o poJr.:tunidade..6 de. de..6 e.nvoivime.nto" I em termos de ha-
" ,I bilidades para "p.lane.jaJ{." (63%); "anaii.6aJ{." (89%) e, em me-

nor escala, "avaiiaJ{." I e ainda "c.apac.idade. de. LLde.J{.ança" I "c.E: 
pac.idade. de. .6 oiução de. pJ{.obte.ma.6" I "c.apac.idade. de. tomada de. 

de.c.i.6 Õ e..6 "; e. "J{.e.iac.io name.nto humano - habilidade..6 J{.e.lac.-<-o na

dM c.om a e.xe.c.ução do tJ{.abaiho"71t. Parece' que os técnicos 

da equipe da Divisão de Educação e Cultura têm dificuldade 

exatamente nos aspectos solicitados pelas escolas - a ativi

dade prática - e, do seu ponto de vista, desenvolveram "mai.6 

habili dade..6 paJ{.a .6i.6 te.mati zaJ{. O tJ{.ab aiho q'ue. paJ{.a e.xe.c.utá..:. 
iO"75. 



62. 

Nas situações de trabalho na DRE ou nas escolas, 

"a mlÚotr.. paJtte. (76%) c.ot'L6-i.de.tr..a que. o :ttr..abalho de..6 e.nvolv-ido 

c.onttr..-Lbu-L PO.6-i.t-i.vame.nte. patr..a o .6e.u ptr..ogtr..e..6.60", embora sejam 
" baixos os percentuais para ".6abe.tr.. ouv-i.tr.. n (12, 5%J; "ttr..abalhatr.. 

potr.. obje.t-i.vo.6" (8%)'; "ut-il-i.zatr.. atr..gume.n:to.6 r1 (4%)'; "não de.c.-i.

cLi.tr.. pe.lo gtr..upo" (10%)"; "e.nvolve.tr.. o glLUpo' ,( 14%)\'; "e.nvolve.lL 
\I 

o pe..6.6oal da e..6c.ola" (12%J 76. E a análise pondera que "a-i.n-

da palLe.c.e. po uc.o c.lalLo o tlLab alho da VRE, (palLa a e.q u-ipe. J v-i..6 

to que. qualque.lL ativ-i.dade. da me..6ma -i.mpl-i.c.a na e..6c.ola, no .6e.u 

pe..6.6 oal e. no .6 e.u de..6 e.nvolv-i.me.nto" 7 7. Essa visão indicaria, 

provavelmente, "a ne.c.e..6.6-i.dade. de. .6e. c.tr..-LalLe.m .6-i.tuaçõe..6 e. opo!!: 

tun-i.dade..6 palLa que. a.6 e.qu-Lpe..6 e.xe.lLçam na plLá:t-i.c.a tai.6 hab-i.

l-i.dade..6" ••• e que, "tanto a nZve.l -inte.lLno, quanto ptr..-Lnc.-ipal

me.nte. a nZ ve.l de. e..6 c.ola.6 e. mun-i.c.Zp-io.6, po de.lL-.6 e.--i.a d-tz e.lL que. 

mu-Lto há a .6 e.lL de..6 e.nvolv-i.do na.6 e.q u-Lpe..6, palLa que. .6 e. at-i.nj a 

um de..6 e.nvolvime.nto in.6tituc.-i.onal de..6 e.jado" • .. "Ne..6.6 e. .6 e.nti-

do, ac.lLe.dita-.6e. que. M nuc.le.açõe..6, 0.6 c.uJz..60.6 a nZve.l lLe.g-i.o-

nal e. lo c.al, b e.m c.o m o 0.6 c.-i. c.lo.6 de. e..6 tudo na VR E e. .6 e.m-i. nã-

lLio.6 do.6 qua-i..6 pauic.-i.pam (a.6 e.qu-i.pe..6 J, c.on.6titue.m opolLtun~ 

dade. palLa, não .6Õ de..6e.nvolve.lL o glLUpo a pauilL de.le. e. c.om 

e.le., mM :tambe.m tO]z.nCOt plLátic.a a c.on.6 eiênc.ia plLO ni.6.6-io nal do 

e.duc.adolL c.omo Ude.lL,,78. 

Como perceber tal possibilidade? Quais os cami-

nhos para superar a visão de que "o tlLabalho da VRE .6 e. ba-

.6e.-i.a e.m lLe.laçõe..6 e.ntlLe. pe..6.60M", e não em "julgalL .6-i.:tua-

çõe..6"; "e.labotr..atr.. -i.n.6tlLume.n:tO.6"; "-i.nte.lLplLe.:talL dado.6"; "de.le.-

galL nunçõe..6"; "d-i..6ttr..-Lbu-LlL talLe.na.6"; ":tlLabalhalL c.om o glLupo"; 

e.nnim - hab-i.l-i.dade..6 c.om blÚXO.6 pe.lLc.e.n:tua.-i..6, na aval-i.ação do 

:tlLabalho?79 E os conhecimentos básicos para isto? 

E difícil para os profissionais de educação, de uma 

Delegacia Regional de Ensino, sob uma prática consideradaneu 

tra e eminentemente individual, perceberem-se a si e aos ou

tros como um grupo, e a sua -ação como processo e produto das 

situações nas quais é que ".6e. de..6c.oblLe.m e. .6e. e.xplic.-i.tam M 
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pO.6.6,fb-i..üdade..6 e. ümLtaç.õe..6 a .6 e.Jte.m Jte..6 pe.-i..:tada..6" 8 o • 

Provavelmente por isso, 55% nada sugeriu para ou

tras reuniões na DRE e quem o fêz, solicitou vagamente "de.-
• • mon.6:tJtaç.õe...6 de. :tec.n-i..c.M' (20%); "pale...6:tJtM", "Jte...6pe.-i..:taJt op-<..-

n-i..õ e..6", "de.ba:te.Jt" e. "e.nc.o n:tJto.6 de. e..6 pe.c.;,[al-i....6:tM ~I (73% )"8 1 , me§. 

c1ando aspectos "t~cnicos" a situações de grupo - eis a "le! 

tura" possível da ação pedagógica empreendida pelas equipes. 

o domínio de técnicas, do "como" fazer resolveria o 

problema das orientações solicitadas pelos especialistas e 

professores? As "palestras" e "debates" cobririam as difi

culdades para trabalhar em equipei ou os "encontros" e trei

namentos atingiriam o problema crucial da escola de 19 grau -

a reprovação? 
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NOTAS BIBLIOGRÂFICAS(29 TEMPO) 

lVer SONDAGEM sobre Processos de Leitura - l4a. DRE - Nova 

Era, 1981 - p. 1 (mimeo.). Aplicada nos municípios de acor 

do com a disponibilidade de verbas, a fim de subsidiar o 

Curso para Professores de la. Série. 

2S0NDAGEM do Curso de Professores de la. Série - Zona Rural -

l4a. DRE - Nova Era, jul./8l - p. 1 e 2 (mimeo.); e Texto 

para Assimilação - p. 1 (mimeo. )-. 

3ANÂLISE de Sondagem do 11 Curso de Atualização de Professo

res de la. Série - Zona Rural - 14a. DRE - Nova Era, jul./ 

81 - p. 1 (doc. int.l. 

"Idem - p. 1 e 2 

5 I bidem - p. 2 

6 I bidem - p. 2 

7 I bidem - p. 2 

8 Ibidem - p. 2 

9 Ibidem - p. 2 

1 ° Ibidem - p. 3 

llIbidem - p. 3 

12Recebemos, na DRE, no período de 1981/83, cerca de 4.000 ex8!!! 

pIares de novos materiais de leitura para a la. série do 

19 grau, além do grande número de pré-livros e cartilhas 

já enviados anteriormente às escolas pelas editoras ou pe 

los órgãos públicos. 

13Em 1982, eram 239 escolas utilizando a cartilha Caminho Sua 

ve. (Informações obtidas nas Reuniões e Encontros). 
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14"0 Pl!.ogl!.ama MG.ll - a .6el!. exec.utado pelo Govel!.YlO do E.6tado 

de MiYla.6 Gel!.ai.6 de 1980 a 1985, tem pOI!. objetivo me.fhOl!.al!. 

a.6 c.oYldiçõe..6 de. vida de. pe.que.YlO.6 pl!.odutol!.e..6 I!.Ul!.ai.6 e. .6ua.6 

6amZfia.6, 6aze.Yldo c.om que. .6e. tol!.Yle.m pal!.te. iYlte.gl!.aYlt e. do 

de..6e.Ylvolvime.Ylto do E.6tado" (MINAS GERAIS - Secretaria de 

Planejamento e Coordenadoria Geral - MG.II -- Programa Es

tadual de Pequenos Produtores Rurais - 1980/85 - Belo Ho

rizonte, fev./8l - p. 1. 

15ANÁLISE das Avaliações do 11 Curso de Atualização de Pro

fessores da Zona Rural - l4a. DRE - Nova Era, maio/81 

p. 2 (doc. int.l. 

16 I dem - p. 1 

IlIbidem - p. 1 

18Ver PROGRAMA da Zona Rural - Divisão em Etapas - Apresenta

do no 11 Curso de Professores da Zona Rural - 14a. DRE -

Nova Era, incluindo Matemática, Ciências Fisicas e Bioló 

gicas, Comunicação e Expressão e Estudos Sociais, organi

zados, com base no Programa ALFA. 

19ANÁLISE de livros didáticos - Davi, Meu Amiguinho - l4a. 

DRE - Nova Era, jUl./81 - p. l~imeo.). 

20 ANÁLISE de livros didáticos - A Conguista - Método Autofôni 

co Visual - 14a. DRE - Nova Era, abr./82 - p. 2 e 3 (m.irceo.) • 

21 ANÁLISE de livros didáticos - Miloca. Teleco e Popoca - 14a. 

DRE - Nova Era, dez./81- - p. 2 ~imeo.) ~ 

22 ANÁLISE de Avaliação do Curso de Atualização de Professores 

de la. Série - Retransmissão - Mesquita - 14a. DRE - Nova 

Era, ago./8l - p. 1 e 2 (doc. int.l; ANÁLISE de Avaliação 

do Curso de Atualização de Professores de la. Série - Re

transmissão - Rio Piracicaba - l4a. DRE - Nova Era, ago./ 

81 - p. 1 e 2 (doc. int.); ANÁLISE de Avaliação do Orrso de 

Atualização de Professores de la. Série - Retransmissão -

Santa Maria do Itabira - 14a. DRE - Nova, Era, ago./81-

p. I, 2 e 3 (doc. int.). 
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24Ver ANALISE da Avaliações do Curso de Atualização de Pro-

fessores de la. Siris - Retransmissão - Rio Piracicaba -

Opa cito - p. 2.e 3. Ver ANÂLISE das Avaliações do Cur

so de Atualizaçõa de Professores de la. Sirie - Santa 

Maria do Itabira - Opa cito - p. 1 e 3. Ver ANALISE das 

Avaliações do Curso de Atualização de Professores de la. ' 

Sirie - Retransmissão - Mesquita - Opa cito - p. 1. 

25ANÂLISE das Avaliações do Curso de Atualização de Professo

res de la. Sirie - Retransmissão - Rio Piracicaba - Opa 

cito - p. 2. ANALISE das Avaliações do Curso de Atuali

zação de Professores de la. Série - Retransmissão - San

ta Maria do Itabira - Opa cito - p. 3. ANÂLISE das Ava

liações do Curso de Atualização de Professores de la. 

Série - Retransmissão - Mesquita - Opa cito - p. 3. 

26ANALISE das Avaliações do Curso de Atualização de Professo

res de la. Sirie - Retransmissão - Santa Maria do Itabi

ra - Opa cito - p. 5. 

27ANÂLISE das Avaliações do Curso de Atualização de Professo

res de la. Série - Retransmissão - Joanésia - 14a. DRE -

Nova Era, ago./8l - p. 3 (doc. int.). ANALISE das Ava

liações do Curso de Atualização de Professores de la. sé

rie - Retransmissão - Santa Maria do Itabira - Opa cito 

- p. 5. ANALISE das Avaliações do Curso de Atualização 

de Professores de la. Série - Retransmissão - Rio Pira

cicaba - Opa cito - p .. 2 e 3. 

28ANÂLISE das Avaliações da Reunião com Inspetores e Técnicos 

do órgão Municipal de Educação - 14a. DRE - Nova Era, 

ago./8l - p. 1 e 2 (doc. int.). ANÂLISE das Avaliações 

de Inspetores Escolares - 14a. DRE - Nova Era, jun./81 -

p. I e 2(doc. int.). 

29 ANÂLISE das Avaliações do Curso de Atualização de Professo

res de la. Série - Retransmissão - Mesquita - Opa cito -

p. 2. 
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30ANÂLISE das Avaliações do Curso de Atualização de Professo

res de la. Série - Retransmissão - Joanésia - op. cito -

p. 3 e 4. ANÃLISE das Avaliações do Curso de Atualização 

de Professores de la. Série - Retransmissão - Mesquita -

op. cito - p. 2. ANÃLISE das Avaliações do Curso de 

Atualização de Professores de la. Série - Retransmissão 

- Rio Piracicaba - op. cito - p. 2 e 3. ANÃLISE das Ava

liações do Curso de Atualização de Professores de la. sé
rie - Retransmissão - Santa Maria do Itabira - op. cito 

- p. 6. 

3 lIdem. 

32ANÃLISE das Avaliações do Curso de Atualização de Professo

res de la. Série - Retransmissão - Joanésia - op. cito -

p. 3. 

33ANÂLISE das Avaliações do Curso de Atualização de Professo

res de la. Série - Retransmissão - Joanésia - op. cito -

p. 3. ANÃLISE das Avaliações do Curso de Atualização de 

Professores de la. Série - Retransmissão 

op. cito - p. 2. ANÃLISE das Avaliações 

Atualização de Professores de la. Série -

do 

Mesguita 

Curso de 

Retransmissão 

- Rio Piracicaba - op. cito - p. 2. ANÃLISE das Avalia

ções do Curso· de Atualização de Professores de la. Série 

- Retransmissão - Santa Maria do Itabira - op. cito - p. 

5. 

3~ANÂLISE das Avaliações do Curso de Atualização de Professo

res de la. Série - Retransmissão - Joanésia - op. cito -

p. 2 e 3. ANÃLISE das Avaliações do Curso de Atualiza

ção de Professores de la. Série - Retransmissão - MeSEi

ta - op. cito - p. 1 e 2. ANÂLISE das Avaliações do Cur

so de Atualização de Professores de la. Série - Retrans-

missão - Rio Piracicaba - op. cito - p. 2. ANÃLISE das 

Avaliações do Curso de Atualização de Professores de la. 

Série - Retransmissão - Santa Maria do Itabira - op. cito 

- p. 2, 3 e 5. 
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35Idem. 

36RELATORIO do Curso de Atualização de Professores de la. sé

rie - Zona Rural - Retransmissão - Mesquita - 14a. DRE -

op. cito - p. 1 (manuscritol. RELATORIO do Curso de Atua

lização de Professores de la. Série - Zona Rural - Re

transmissão - Joanésia - op. cito - p. 3 (doc. int.). RE

LATORIO do Curso de Atualização de Professores de la.' 

Série - Zona Rural - Retransmissão - Rio Piracicaba - op. 

cito - p. 2~anuscrito). RELATORIO do Curso de Atualiza

ção de Professores de la. Série - Zona Rural - Retrans-

missão - Santa Maria do Itabira 

(doc. int.). 

op. cito - p. 5, 6 e 7 

37Ver EXPERI~NCIA com Horta Escolar e Criação de Pequenos Ani

mais - Relato de Experiências apresentado no I SERCON(I 

Seminário'de Conservação da Natureza) - Governador Vala

dares de O 9 a 13. 08. 82 (.mime o ). Ver Anexo VI 

38ANALISE das Avaliações da Reunião com Inspetores e Técnicos 

do Orgão .•• op. cito - p. 2. 

39 Idem - p. 2 

l;°Idem - p. 2 

l;lIdem - p. 2 

1;2ANALISE das Avaliações de Inspetores ... op. cit - p. 1 e 2 

I; 3I dem - p. 2 

I; I; Idem - p. 2 

l; 5I dem - p. 3 

1;
6ANALISE das Avaliações de Reunião com Inspetores e Técnicos 

do Orgão .•• op. cito -, p. 3. ANALISE das Avaliações de 

Inspetores ..• op. cito - p. 4 
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47ANÂLISE de Avaliações de Reunia0 com Inspetores e Técnicos 

do Orgão ••. op. cito - p. 2 e 3. 

4 B ANÂLISE de Avaliações do Curso de At _;~ -~ização de Professo

res de la. Série - Retransmissão - Santa Maria do Itabi

~ - op. cito - p. 7 

4 9 Idem - p. 7 

5 o ANÂLISE das Avaliações do Curso de Atualização de Professores 

de la. Série - Retransmissão - Joanésia - op. cito - p. 

4. 

51EMATER - Empresa Mineira de Assistência Técnica Rural - um 

dos componentes do Projeto MG.II. 

52 Em Joanésia, municipio selecionado para desenvolver as ações 

do Projeto MG.II, organizamos, progressivamente, as in

formações consideradas importantes, do ponto de vista dos 

professores, dos jovens e das pessoas que discutiram, 

em 1981 a respeito das condições de vida, de saúde, de 

educação e habitação. Produtos de várias visões, os ins 

trurnentos foram aplicados e tornaram-se meios de conheci 

mento, não só da situação das famílias, da escola e da 

comunidade, corno também das possibilidades de utilizá

los nos conteúdos e atividades de turmas de la. à 4a. sé 

rie e de Educação Integrada. 

53 Ver DOCUMENTO: Programa Estadual de promoção de Pequenos Pro

dutores Rurais - MG.II - 14a. DRE - Nova Era, 1983 - p. 

35. 

54A semelhança de organização do Projeto ALFA, que constituiu 

equipes regionais, estruturamos nucleações de prOfesso

res de Educação Pré-Escolar; Educação Integrada e Espe

cialistaslsupervisores e orientadores educaCionais), de 

acordo com a proximidade e a facilidade de acesso aos en 

contros, geralmente mensais. (Ver Anexo VII - Nucleações). 
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55Ver ANÁLISE do IV Encontro de Professores de Educação pré

Escolar - op. cito - p. 2, 3 e 4. e AN~LISE das Avalia

çoes do Encontro de Supervisores e Orientadores Educacio

nais - op. cito - p. 5. 

56RELATORIO Reunião para informar sobre os Projetos do 

SEC de 1981 - Prioridades de atendimerito; la. e 5a. 

ries - Ipatinga - 14a. DRE - Nova Era, jun./81 -

(manuscri to) . 

~ 

se-

p. 1 . 

57ANÂLISE das Avaliações do Encontro com Inspetores, Direto

res, Supervisores e Orientadores de la. e 5a. Série em 

Ipatinga - Ipatinga - 14a. DRE - Nova Era, jun./81 - p. 

2(manuscritoJ e ainda: AN~LISE da II Reunião de Avalia-

ção da Divisão de Educação e Cultura - 14a. DRE -

Era, jun./81 - p. 1 (doc. int.) 

Nova 

58 AN~LISE das Avaliações do Encontro com Inspetores, Diretores, 

Supervisores e Orientadores de la. e 5a. Série em Ipatin

ga - Ipatinga - op. cito - p. 2. 

59Idem. 

60 RELATORIO da III Nucleação de Especialistas - Ipatinga 

14a. DRE - Nova Era, ago./81 - p. l(doc. int.). 

6 lIdem. 

62AN~LISE do III Encontro de Especialistas - Educação Integra

da - Itabira(MG) - ago./81 - p. 1. E AN~LISE do III En

contro de Especialistas - João Monlevade - 14a. DRE - No 

va Era, set./81 - p. 1. 

63AN~LISE da I Nucleação de Professores de Educação Pré-Esco

lar - são Domingos do Prata - 14a. DRE - Nova Era, jun./ 

81 - p. 1. AN~LISE da II Nucleação de Professores de 

Educação Pré-Escolar - são. Domingos do Prata - 14a. DRE 

- Nova Era, ago./81 - p. 2. 
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6~ANÂLISE da I Nucleação de Professores de Educação Pré-Esco

lar - são Domingos do Prata - op. cito - p. 3. 

65 I dem. 

66ANÂLISE da IV Nucleação de Professores de Educação Pré-Es

colar - são Domingos do Prata - l4a. ORE - Nova Era, out.j 

81 - p. 1 e 2 (rloc. int.); ANÂLISE do V Encontro de Pro

fessores de Educação Pré-Escolar - são Domingos do Prata 

- l4a. DRE - Nova Era, nov./8l - p. 2 (doc. int.)j ANÂLI

SE da IV Nucleação de Educação Pré-Escolar - Itabira 

l4a. DRE - Nova Era, set./8l - p. 3 (doc. int.). 

67ANÂLISE da I Nucleação de Professores de Educação Pré-Esco

lar - são Domingos do Prata - l4a. DRE - Nova Era, abr./ 

82 - p. 3 (doc. int.}j ANÂLISE da I Nucleação de Profes

sores de Educação Pré-Escolar - Itabira - l4a. ORE - No 

va Era, abr./82 - p. sWoc. int.); RELATORIO da 11 Nu

cleação de Professores de Educação Pré-Escolar - Itabira 

- l4a. DRE - Nova Era, maio/82 - p. 4 (doc. int.). 

6BAs eventuais são professores efetivos, com tempo de expe

riência e cuja função é substituir o professor regente, 

quando este não comparece à escQla ou não dá aulas - ~

LISE da li Nucleação de Professores de Educação Pré-Escolar - Ipa

tinga - op. cito - p. 2. 

69 I dem - p. 1 e 2 

70ANÂLISE da IV Nucleação de Professores de Educação Pré-Es

colar - são Domingos do Prata - op. cito - p. 1. 

71RELATORIO da I Nucleação'de Especialistas - Ipatinga - l4a. 

DRE - Nova Era, jun./8l - p. l~anuscrito). 

72S0NOAGEM com Professores e Alunos de Sa. Série - Bela Vista 

de Minas - l4a. DRE - Nova Era, jun./8l - p. 1, 2 e 3 

(doc. int.). 
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73AN.ÂLrSE da rr Reunião de Avaliação de Divisão de Educação e 

Cultura - l4a. DRE - Nova Era, jun./8l - p. 1 (doc. int.) 

74 r dern - p. 1 e 2 

75Ibidern - p. 2 e 3 

76rbidern - p. 3 e 6 

77 r bidern - p. 6 

78 r bidern - p. 4 

79 r bidern - p. 6 

8° r bidern - p. 6 

81 r bidern - p. 6 
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39 TEMPO - A "LEITURA" DA REALIDADE 

"A' ' .. -I- • -I- • 
4) e',' O'La tr..epe.(...{.u... tr..epe.(...{.u ••. 

a..6 li., ~.,.6 do d-ta 
E eu rl: /a aptr..endi ••• " 

(;"; Itt-tc.ipante do I I S. A. L. ) 

1. Reprovação - Um Problema"Obvio 

O I Curso de Especialistas da 5a. Série foi tam -

bém realizado com a participação maçiça de supervisores dos 

municípios, já descobertos nas nucleações ou nos encontros 

anteriores. Nas discussões para organização dos conteúdos, 

expressavam os especialistas a sua preocupaçao com propos

tas concretas de trabalho na escola, e que pudessem real -

mente concorrer para a superação das razões comumente apon 

tadas para os problemas de "ajustamento" do aluno de 5a.sé 

rie: a mudança de professores; a crise da pré-adolescência; 

as "carências" s6cio-econ6micasi etc. Que pensam os espe

cialistas a respeito; e o que fazem na escola, ao invés de 

se refugiarem nas turmas de la. à 4a. série? Quem teria 

descoberto maneiras de trabalhar com urna criança carente, 

"e.6timufando-a e não .6imple.6mente "dome.6tic.ando" ou "aju.6-

tando-a", a uma ôa.6e. da.6 mai.6 tr..ic.a.6 no de..6e.nvolvimento c.0EL 

nitivo, aôetivo e. .6oc.ial"? (Discussões no planejamento do 

curso) . 

Foi organizada uma sondagem, criada por um dos 

especialistas - a redação circular, na qual cada grupo for 

mulou, do seu ponto de vista, os maiores problemas no tra

balho com a 5a. série; propondo "soluções", em rápida dis 

cussao. Quais as questões que mais sensibilizam os espe -

cialistas? "O elevado Znd-tc.e de tr..epetê.nc.ia; 8 0% do.6 aluno.6 
- • - I, • - -c.hegam .6em ba.6e na 5a • .6e.tr...{.e". Potr.. que? Qua.{..6 .6ao 0.6 ptr..e.-tr..~ 

qui~ito.6 nec.e..6.6ãtr..io.6 patr..a que o aluno .6e integtr..e na 5a • .6~ 

tr..ie~E ainda: "qual o tipo de ttr..abalho que deve.tr..ia .6etr.. de

.6envolvido pelo.6 e.6pec.iali.6ta.6 da.6 quattr..o ptr..imeitr..a.6 .6êtr..ie.6 
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e o~ e~peeiali~ta~ de 5a. ~ê~ie, em nunção do aju~tamento 

do aluno?': 1 

Também para os especialistas, o específico da es

cola, os aspectos ligados diretamente a sua prática começam 

a ganhar significado e aparece um elemento novo: já querem 

saber o porquê da reprovação escolar, ou o que, em última 

instância, explicaria o fra~asso não só na 5a. série, mas 

em todo o 19 grau! ... Diz a análise, feita no mesmo dia, 

pela equipe da Divisão: "pa~eee que a p~eoeupaçao do 

e~peQiali~ta ~e eoneent~a na~ quat~o p~imei~a~ ~ê~ie~,o que 

pa~eQe demon~t~a~ que, ou não exi~te eontinuidade de t~aba
lho na~ oito ~ê~ie~ do 19 g~au e, daZ nao há integ~ação Qom 

a 5a. ~ê~ie - ponto de e~t~angulamento do p~oee~~o - ou ain 

da há nalta de atendimento ao~ p~ê-~equi~ito~ na~ 

p~imei~a~ ~ ê~ie~" 2 • 

quat~o 

As propostas de solução, organizadas, compuseram, 

ainda que fragmentariamente ias diretrizes de um trabalho 

que jamais poderia ser fundado sobre as famigeradas "suges

tões de atividades". Assim, a ênfase da análise feita inci 
):. 1I 

de sobre "p~epa~ação do~ do eente~ (8 O % )(ej planej amento i nte-

g~ado (100%)" e tais índices "pa~eeem demon~t~a~ que o~ e~pe

Qiali~ta~ e~tão eon~Qiente~ da~ neQe~~idade~ do p~o6e~~on 

no que ~e nenene à o~ientação pedagogiea, bem eomo no e~ta

beleQimento de uma linha de ação"3. 

A cautela dessa afirmativa se explicaria na vaga 

"~en~ibilização do p~o6e~~on?"; no aparentemente técnico 

"manejo de ela~~e" ou no acadêmico "p~oóe~~on habilitado e 
Qom expe~i~neia" - aspectos considerados básicos na "prepa

ração dos docentes?" Como se concretizaria "ent~o~an me.to
do~ e têQniQa~"; "adaptação de pno gnama~" (e) "i ntegnação do~ 

pnoóe~~one~ de 4a. e 5a. ~ê~ie~" - itens do planejamento i~ 

tegrado? "Qual o ~entido de "~en~ibiLi.zan o p~oóe~~o~"?4 

. A isto o especialista ainda não responde, mas as 

razoes de privação cultural, da "nalta de apoio da óamZlia" 
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ou "nal.ta de. ba4e. do aluno"s já nao constituem explicação 

suficiente para a reprovação escolar s ••• 

Entretanto, comenta a análise: ".ó e. '6al.ta de ba.óe ' 

e. 16al.ta de. hábi.to.ó de. e..ó.tudo' 1100% e. 50%l Jte..ópe.c..tivamen.te a 

pJte..ó e.n.tam-.ó e. c.omo di6ic.uldade..ó do.ó aluno.ó" .•• ; "há ne.c.e..ó.ói

dade. que. o e..ópe..c.iali.ó.ta de.óe.nvolva c.om o pJt06e..ó.óoJt e.n.tJto 
.óame.n.to en.tJte. me..todo.ó e. .te.c.nic.a.ó de. .tJtabalhô'; 'a.dap.tação do 

\\ 11. _ - • 
pJtogJtama;Le)~n.te.gJtaçao de. pJt06e..ó.óoJt de. 4a. e 5a. .óe.Jt~e.ó 

(100%ll~:para que haja"adap.tação do aluno no que.óe. Jte.6eJte li 
_, • II (I \I 

mudança de um paJta vaJt~o.ó pJt06e..ó.óoJte.ó; mudança de. e..óc.ola e 

equil1.bJtio en.tJte a au.to-image.m e. au.to-e..ó.tima 170%l,,6. Aqui 

se configura todo um questionamento da "mera" reprodução de 

programas, já pré-definidos; do uso aleatório de materiais 

de ensino e da ação individual do professor, se bem que ele 

também deva dar "a.te.ndime.n.to ind-tv-tdual"7 aos alunos,do po~ 

to de vista dos participantes. O processo educacional corno 

resultado de ações individuais ainda subjaz ao "planejamen

.to in.tegJtado" e ã. "-tn.te.gJtação de .tJtabalho do.ó e.ópec.-tal-t.ó 

.ta.ó"s, se bem que, embora com percentual baixo, - 12% - peE 

cebam corno entrave ao trabalho a "nal.ta de v-t.óão do pJtoc.e.ó
.óO en.óino-apJte.nd-tzage.m"~. 

Corno a equipe entende, nesse momento, esse probl~ 

ma? "Ape..óaJt de a legi.ólação de en.ó-tno 06eJtec.eJt a po.ó.óibiLf 

dade de mod-t6-tcaçõe..ó, de ac.oJtdo c.om a Jte.al-tdade., paJtec.e que 
O.ó e.ó pec.-tal-t.ó.ta.ó e.ó.tão pJte.ó O.ó ã. .ó ua exe.cução 1 leg-t.ólação l; 

pOJt i.ó.to, .talve.z, .óe Jte..ó.ó-tn.tam de '6al.ta de vi.óã.o do en.ó-tno 
-apJte.ndizage.m 112%l ••• " "Aqui parece que os especialistas 

necessitariam de, sistematizadamente, associar teoria x pr~ 

tica": ..• ".óô qu.em .tJtabalha diJte.tame.n.te com a cl-ten.te.!a e 

no pJtoc.e..ó.óo educac.ional c.omo .tal e. qu.e. .tem c.ond-tçõe.ó de. pe~ 

.óaJt em educ.aç~o"lo. 

Ora, o que significa isto, se na prática, o espe

cialista não tem clareza quanto às suas atividades; exclui 

a Educaçio Pri-Escolar e a Educáção Integrada de sua açao 

pedagógica? Adernais, justamente um de seus mais importan-
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tes instrumentos de trabalho constitui dificuldade, ou seja, 

" -6 o ndetg e.m e. diag.nõ,-> ti c. o" det 6amILLa, da c.o mLl nidad e.'; '~ ituação 
\\ 

.6ôc...i.o-e.c.onômlc.a; ".6aúde. e. dibic.uldade..6 do.6 a J u.no.6,,11. 

Essa dificuldade é insofismável no útendimento pe

lo qual os especialistas são explicitamente responsabiliza -

dos, de acordo com a Instrução n9 001/81 da Diretoria de Edu 

cação Especial 12
, ou seja, as "classes especiais" que rece -

bem as crianças chamadas DME (deficientes mentais educá 

veis) 13. Assim, nas avaliações realizadas em dezembro de 

1981 a respeito das dificuldades com as 3 Classes Especiais 

existentes na Delegacia Regional de Ensino, em caráter expe

rimental, as maiores dificuldades se concentravam, do ponto 

de vista dos diretores, nas habilidades básicas requeridas 

pelo trabalho com crianças "deficientes", quais sejam: "ava-
" ti 11 ' \\ I1 

liação; o b.6 e.Jtvação .6i.6 te.mâtic.a; "diag nÕ.6tic.o; plane.j ar1 e. n/:o e. 

Jte.gi.6tJto de. dado.6",além de "e..6tudo.6 e..6pe.c.26ic.o.6, o que. indi

c.aJtia que. (e..6.6e..6 pJto6i.6.6iona,ü) .6e. Jte..6.6e.nte.m de. uma maioJt.6~ 

te.matização"14. A prática do acompanhamento, do registro de 

dados, da observação atenta e seletiva, se não ocorre com os 

casos-limite - as crianças "especiais" - não ocorrerá obvia

mente, com as chamadas "crianças normais", as que conseguem 

chegar até a Sa. série ... 

A reprovação dessas crianças "deficientes" será, 

então, consequência natural e justificável da sua "apatia"; 

"agJte..6.6ividade."; "e..6que.c.ime.nto"; "apJte.ndizage.m le.nta"; ;'Q.. I. 

baixZ.6.6imo", agravados pela rIbalta da c.on.6c.ie.ntização e. inte. 

Jte..6.6e. do.6 pai.6"l~ •• ~ o que endossa análise da equipe da DRE, 

pois, do seu ponto de vist~, o problema são "a.6 c.aJtênc.ia.6 .60 

c.io-e.c.onomic.a.6 do VME e. de. .6ua bamII..i.a que., pJtovave.lme.nte. pJt! 

c.i.6a de. oJtie.ntaçõe..6 da e..6c.ola paJta c.on.6c.ie.ntizaç.ão do valoJt 

do En.6ino E.6pe.c.ial,,16. Nesse momento, ainda não se questio

na o "aparecimento" da criança especial; apenas ela é "exoli 

cada": "aqui .6e. c.on.6tatam 0.6 pJtoble.ma.6 Jte.6e.Jte.nte..6 ao VME,que. 

e.xige. um tJtatame.nto e..6pe..c.Z6ic.o paJta que. pO.6.6a.m .6e.Jt minimiza

d0.6,,17. Por que também nas classes fracas, orientadas ante-
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riormente de acordo com o Projeto Alfa - para atender à de

fasagem e à distorçio idade/sirie -, "o~ dinetone~ e e~pee~ 
aii~ta~ têm eon~eiêneia da deóieiêneia de apnendizagem do~ 

aiuno~ dera. ~~nie 6na~a, pon~m ainda nio tivenam inieiat~ 
va pana dan um tnatamento e~peeiai pana o~ aiuno~?15 Ou ain 

da "o~ pno 6e~~ one~ têm eon~ ciência da~ di6ieuidade~ de a

pnendizagem de~~a~ eia~~i~, pon~m acham muito diáleii o tna 

baiho, tendo em vi~ta o~ pnobiema~ eneontnado~, tai~ como 
áaita de a~~i~têneia e apoio do~ pai~; a~~i~têneia aiiment~ 

eia e m~diea; eia~~ e~ com muito~ aiuno~; (6aita I de mate
niai adequado; (6aita deI eonheeimento~ e habiiidade~ pa~a 

iida~ com e~~e tipo de eia~~e"18. 

E as crianças que nao apresentam comportamentos 

indesej&veis, nem "p~obiema~ di~eipiin~nio~, de~aju~te~ ou 

diáieuidade~ de memo~ização; 6aita de hãbito~ de higiene ou 
eoo~denação moto~a?"l! Por que são reprovadas, ou na la.s§. 

rie, ou na 5a. sirie? Como entender, aí a "exigência de 
p~omoção na~ quat~o p~imei~a~ ~~~ie~"20 colocada como difi

culdade dos professores pelos especialistas no I Curso de 

Especialistas de 5a. sirie? A equipe da Divisio então jul

gou o fato (tal como os especialistas das escolas) em ter -

mos quantitativos "que ~e eon~titui~iam em p~etexto pa~a o 

não atendimento quaiitativo" ... Ora, contesta a an&lise, 

"e~~e~ a~peeto~ quantitativo~/quaiitativo~ ~ão po~~lvei~ e 
~e~ão neee~~â~io~ e~tudo~ e~peeZ6ieo~ que e~eia~eçam a áai
~idade da tai dieotomia"21. 

Seri que a escola de 19 grau "sabe" do maçiço con 

tingente que nio passa da là. série, independente de se dis 

cutir a qualidade do ensino oferecido aos sobreviventes das 

demais siries? E das razões dessa reprovaçio em massa? Re

solveria a "exigência da pnomoção na~ quat~o p~imei~a~ ~[ -
~ie~?"22 Qual seria a postura do diretor da Escola, o res

ponsável pelos dados coletados pelo inspetor escolar e re -

passados ao CEDINE? 

Chamamos os diretores de escolas de 19 e 29 graus 
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para um encontro de dois dias e para discutir sobre a r.ecu

peraçao final .•. Era novembro, fim de ano, uma época difí -

ci1 "pa./ta. um di/te:to/t deixa./t a. .6ua. e.6c.ola." - diziam. No so

ciodrama livremente representado - a sondagem - os Dais nao 

são ouvidos: o professor "rebelde" que discute o sentido da 

"recuperação da aprendizagem" é simplesmente advertido, em 

nome do direito do aluno, cujas dificuldades, entretanto,são 

definidas sempre em relação ao Programa de Ensino, e não em 

termos reais. Tanto quanto os especialistas, os diretores 

admitiam, na redação circular, a necessidade de "pe/tmi:ti/t a. 

pa./t:tic.ipa.ção (de p/to6e.6.6o/te.6) na..6 dec.i.6õe.6 e na.o a.pena..6 no.6 

c.a..60.6 de eme/tginc.ia." e "po.6.6ibili:ta./t o envolvimento do.6 

pa.i.6'f2 3 , o que, na situação dramatizada não ocorreu. Tam 

bém reconheciam a necessidade de "de.6envolve/t e :t/teina./t p/t~ 

6e.6.6o/te.6 a.t/ta.ve.6 do.6 e.6pec.ia.li.6:ta..6" e "o/tien:ta./t, a.c.ompa.nha.Jt 

o t/ta.ba.lho do pJto6e.6.6o/t", no sentido de "/tevelt pJtogJta.ma..6 (a 

da.p:ta.çãol, o/tga.niza.ndo p/té-/tequi.6ito.6 pa./ta. a.:tende/t ã 6a.lta 

de c.ondiçõe.6 do a.luno"24. Concretamente, para eles, seria 

uma questão de "c.on.6c.ien:tiza.Jt o p/to6e.6.6o/t do .6eu pa.pel no 
t/ta.ba.lho peda.gõgic.o", pois o baixo rendimento escolar e a e 

-vasao dever-se-iam a "inc.ompe:tê.nc.ia do p/to6e.6.6oJt" ; "ã .6 ua 

6a.lta. de voc.a.ção" ou a.o "de.6in:te/te.6.6e do.6 pa.i.6 ou do a.lu -

no" ••. (discussão da sondagem) 

Foi, contraditoriamente negada a exclusão como um 

problema da escola, quando, ao discutirmos o texto de Guio

mar Namo de Me110:"Fatores intra-esco1ares como mecanismos 

de seletividade no Ensino de 19 e 29 Graus "2; alguns afirm~ 

ram veementemente "na. minha. e.6c.ola., não há. .6ele:tivida.de, :to 
do.6 .6ão t/ta.:ta.do.6 igua.lmen:tê.", (discussão do texto) 

Ao confrontarmos as afirmativas quanto à utiliza

çao de recursos da escola e da comunidade; às oportunidades 

de desenvolvimento e capacitação de professores tão "incom

petentes", às aç6es da escola, em face das "classes fracas" 

ou "heterogêneas", tão comuns na la. e na Sa. série, os di

retores se faziam acusações mútuas entre escola de la. à 4a. 
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série, em relação à de 5a. ã 80,. e ao 29 grau, ou responsab~ 

lizõ,ndo, no fim das contas, o "professor", o "aluno", "a fa

mília" ou o vago e indefinível "sistema" •.. Resguarda-se,de~ 

se modo a "autoridade da escola" e a sua responsabilidade no 

fracasso escolar, se bem que tanto os especialistas como os 

diretores reconheçam que nada os impede de "6aze~ diagnõhti-
" " - \\ I, - ~ ... 

c.o; 'muda~ c.a.tenda~io; e.nt~o.6 a~ me.to dOh e. te.c.nic.ah de. t~aba -
o h \' fI. h - , . " 11. li I; 
~ o; o~gan~za~ ac.ompan ame.nto hihtemat~c.o; t~e~name.nto; e.n - . 

vo.tve.~ e.hc.o.ta e. c.omunidade."26 - apresentados por eles mesmos 

como soluções possíveis. 

Nessas discussões, envolvendo escolas urbanas e ru 

rais, do ponto de vista dos diretores, havia um problema co 

muro em todas as turmas de la. ã 4a.; de 5a. ã 8a. séries e 

de 29 grau: os alunos "não habe.m .te.~"; "inte.~p~eta~"; "~e.di

gi!(1I e até "6a.ta~I ... Quais as razões? O "aume.nto da quant:i

dade. (de. alunoh) e. que.da do nZve..t de. e.nhino"; ah "c..tahhe.h he. 

te.~o 9 êne.ah li ~ a li 6a.tta de. hãbitoh de. eh tudo li 27 explicações de~ 

critivas, tautológicas e pouco esclarecedoras dos ~ caminhos 

para entender e superar o problema concreto da crescente de 
sescolarização. 

Que conhecíamos desse fenômeno de barateamento sis 

temático e progressivo do saber ensinado na escola, e senti

do na habilidade mais importante para aquisição de novos co

nhecimentos - a leitura? Que sabia a escola de Formação pa

ra Magistério a respeito da escola de 19 grau - destino e fi 

nalidade da preparação dos docentes "incompetentes" e "sem 

vocação?" E da aprendizagem da leitura, habilidade ausente 

em todos os níveis da escola formal e da vida cultural? 

Por que, então, nao conhecíamos esta realidade, a 

partir do que tivéssemos? E depois, nao poderíamos discutir 

- DRE, Escolas e todos que quisessem - a respeito dessas ~ 

tões? 

Ganhou força e sentido a proposta da discussão co

letiva - O I Seminário de Aprendizagem da Leitura - a serre 



alizado em janeiro de 1982 ..• tooca considerada 

pelos d:Lretores: "é per10do de férias"; •.. os 

80. 

. .,-, . 
l.mproprl.a 

professores 

precisavam reciclar-se; não era conveniente para a escola no 

período das aulas - devido à carga horária - e nem ao profe~ 

sor era agradável ficar sem as férias de janeiro ••. Então, 

quando seria? Resolvemos arriscar-nos e convidamos todas as 

escolas para participarem, desde o "slogan" até os 'Relatos 

de Experiências sobre alfabetização e a pesquisa de opinião. 

sobre a situação do ensino de leitura. O principal objetivo 

era ouvir o profissional da escola: corno faz, as dificulda -

des que encontra e corno tenta superá-las para conseguir ens~ 

nar a ler. E, além disso, trazer à discussão os fundamentos 

linguísticos e metodológicos dessa aprendizagem, entregue a 

"criatividade" do professor. 

A organização do I S.A.L. ampliou a participação 

mais ainda, abrangendo agora não só as escolas, mas todos os 

municípios da jurisdição e outros que pudessem colaborar na 

infraestrutura necessária a um encontro de urna semana para 

mais de 500 pessoas e ... sem verba alguma. O envolvimento de 

entidades, empresas e instituições, bem corno de quaisquer pe~ 

soas no projeto do Seminário mostrou-nos que a questão de le~ 

tura atinge não apenas as escolas, mas a todos que vivenciam 

e testemunham a pobreza da interpretação, da compreensao e 

da expressão da nossa lingua. 

2. Reprovação - um problema comum 

Para construir essas percepçoes e obter, quem sa -

be, urna idéia mais clara quanto ao que fazer para compreen -

der melhor o problema da reprovação escolar e onde ele se dá 

- no ensino da leitura - organizamos a la. aproximação:a pe~ 

quisa Exploratória da Situação do Ensino de Leitura, em dois 

niveis de abordagem: 

"lQ) Levantamento da Situaç.ão Educ.ac.ional do.6 mun.{.

c.Zpio.6 - Sede da.6 E.6c.ola.6 de Fo~maç.ão pa~a o Magi.6tê~io, in-
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. Populaç~o e~c.olahiz~vel da municlpio. 

Fluxo E~c.olah (mathlc.ula inicial, mathlc.ula 6i
nal, phomo ç~o, Jtepetê.nc.ia e e va~ ~o) - mo bilida-

de da~ e~c.ola~ de c.ada municlpio Jte6eJtente a 

1 9 81 • 

. Rendimento e~c.olaJt poJt c.onteúdo - Jte~ultado~ e~ 

c.olaJte~ de c.ada munic.lpio, Jte6eJtente a 1981. 

29) Pe~qui~a de Opini~o - aplic.ada ao~ pJto6e~~OJte~ 

de ~. ~ 4a. ~~Jtie e e~pec.iali~ta de 19 gJtau da jUJti~diç~o 

da 14a. VRE"28. 

Esse seria o primeiro esforço de síntese do pro -

cesso desencadeado e mobilizaria as escolas de formação ~a

ra o Magistério, no sentido de conhecer, através de seus pro 

fessores e alur.os, os dados disponíveis sobre a situação da 

escola de la. a 4a. série. Não era este um ?roblema senti

do por todos? O currículo das escolas de preparação de pro 

fessores. não deveria estar justamente voltado oara a oro -

fissionalização, ou seja a aplicação prática dos conteúdos 

na área de atuação do futuro professor; 

la. à 4a. série? 

numa escola de 

Se o curso de formação dos docentes era "deficie~ 

te", do ponto de vista dos diretores, especialistas, profe~ 

sores, não seria reduzido esse problema, "a paJttiJt do mo -

mento em que o~ e~pec.iali~ta~ ~e integJta~~em c.om a~ e~c.ola~ 

de 29 gJtau, do c.uJt~o de magi~t~Jtio, de umd 60Jtma atuante,~~ 

loc.ando-a~ a paJt da~ di6ic.uldade~ e nec.e~~idade~ detec.tada~ 

no~ diagn;~tic.o~ Jteai~ da~ e~c.ola~ de 1Q gJtau?" - eis a pro 

posta feita em agosto, no I Curso de Especialistas de 5a.sé 

rie 2! • 

Propusemos, então, às Escolas de Formação para o 

Magistério a realização de um levantamento da situação equ

cacional dos municlpios onde estivessem sediadas as respec-
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tivas escolas, incluindo a populaçio escolarizivel disponí

vel; o fluxo escol~r e o rendimento escolar. Coletivamente, 

iriamos enfrentar a principal dificuldade apontada nos cur

sos, nucleações, encontros e reuniões - o diagnóstico da rea 

lidade educacional - o seu conhecimento. Através de reu

niões discutimos com os especialistas e professores de Didá

tica, os objetivos do trabalho a sua operacionalização e 

sentido, em termos de que Ira ação do.6 e.6pec.iat,üta.6 em educ.E;. . 

ção, do .6eu ponto de vi.6ta, deve .6e~ .6ob~etudo de.6enc.adeante, 

o~ganizando e dinamizando .6eu.6 ~ec.u~.60.6 humano.6 e mate~iai.6, 
de ac.o~do c.om a.6 pO.6.6ibitidade.6 e nec.e.6.6idade.6 de .6eu meio 

pa~a to~na~ a e.6c.ota c.apaz de ~e.6ponde~ ã.6 expec.tativa.6 da 
.60c.iedade"30. 

Ora, era muito difícil para os especialistas, pro

fessores e alunos das escolas de 29 grau realizarem tal le -

vantamento: ".6e~ia mai.6 inte~e.6.6ante que 0.6 e.6pec.iati.6ta.6 de 
la. ã 4a . .6e~ie.6 o nize.6.6em, poi.6 'que na~ia o Z9 g~au c.om 0.6 

dado.6 c.otetado.6 .6ob~e o 19 g~au " - alegavam, inicialmente, 

os participantes das reuniões; e depois: "0.6 p~One.6.6o~e.6, de 
antemão, não viam pO.6.6ibitidade de ~eatiza~, a c.ontento, tat 
ta~ena"31 •.. (Eles) "e.6tavam .6upe~ata~enado.6 c.om a e,!:Jc.~ita 

e.6c.ota~; ~e.6uttado.6 ninai.6; ptanejamento de ~ec.upe~açao, .6e~ 

do que atgun.6 t~abatham c.om out~a.6 tu~ma.6 e tambem em out~a.6 

e.6c.ota.6" 3 2. 

Além do mais - continua - a fase era considerada 

"inopo~tuna e intempe.6tiva" (fim de ano), de acordo com a 

Divisão de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal e "0.6 

dado.6 .6 otic.itado.6 - po putaç·ão e.6 c.ota~izã.vet e e.6 c.ota~izada -

e~am inexi.6tente.6 na.6 nonte.6 indic.ada.6 peta Vetegac.ia Regio
nat de En.6ino: o IBGE (In.6tiuto B~a.6itei~o de Geog~ania e E.6 

tatZ.6tic.aJ e a P~eneitu~a Munic.ipat". Nesta -,".65 havia a p~ 
putação mat~ic.utada em 1981 ou nem dado.6 exi.6tiam .6ob~e a.6 

e.6c.ota.6, que~ .6ejam munic.ipai.6, e.6taduai.6 e pa~tic.uta~e.6 ..• " 
,,~ no IBGE quando havia,e~am, 0.6 dado.6 tamb~m de mat~Zc.uta, 

ma.6 de toda.6 a.6 ~ede.6 de en.6ino ~eunida.6 e nenhuma inno~ma -
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ção hob~e a população ehcola~izãvel - p~ojeçõeh ou dadoh 
~ecenteh" 3 ... 

Ou seja, o município nao dispunha de dados ofi -

ciais sobre a movimentação escolar - o mínimo que se pode 

colher a respeito da situação educacional. A única solu -

ção - do ponto de vista de um técnico do IBGE - "he~ia le. 
vanta~ Oh dadoh junto h ãh ehcolah e, no ca~o da população 

ehcola~izãvel, até i~ de caha em caha: 'ehta é uma tane6a 

que di6icilmente pode~ia he~ ~eaP.izada a cu~to p~azo e, de 
acondo com a pnãtica. 40 (qua~enta) aiunah ieva~iam 3(~~) 

meh eh pa~a ~eaLtúi-id' 35 "O~a, a eh coia 'h Õ con-

heguiu 03 (tnêh) alunoh que he dihpuhe~am a t~abaiha~ até 

20 de dezemb~o, POih viaja~iam, apôh aqueia data'; e ain

da com Oh ehpeciaiihtah de educação envoividoh no pianeja

mento de necupe~ação, neuniõeh do Conheiho de Ciahhe e en
ce~~amento de ta~e6ah anuaih'; e 'ah aiunah (do cunhO de 
60~mação pa~a o magihté~io) em huah cahah', monando em ia 
caih di6enenteh e em bai~~oh dihtanteh da e-6coia" ... 3 6 

Na discussão dessas dificuldades, naturais numa 

pesquisa de campo, não se cogitou em momento algum sobre 

outras alternativas e meios para superar o problema, ou se 

ja, a obtenção de dados: "he~ia muito di{tcil coletan da
dO-6 -6 ob~e ~endimento eh coia~" ... ou ainda "nem todah a-6 eh 
coiah aceita~iam da~ in60~maçõe-6 pon teie60ne (ah que o 
têm) e a-6 do Pné-E-6coia~ jã he encontnam 6echadah"37. Pu 

demos, então, sentir a Escola de Formação para o Magisté -

rio e a de la. à 4a. série isoladas em si mesmas, impoten

tes e incapazes de estabelecer um mínimo de relações entre 

a prática pedagógica e as condições em que ela se dá: nun

ca interessaria a uma escola de 29 grau saber a respeito 

do ensino de la. à 4a. série? 

Nem episodicamente, pois, a pesquisa educacional, 

o conhecimento da realidade dos alunos seria considerado 

tarefa relevante para as futuras professoras, sendo "maih 

adequada pana Oh p~06eh-60~eh de Ia. ã 4a. 
baiham dinetamente com ehta ~eaiidade" 

hê.~ieh" que t~a
(Reunião de Profes 
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sores.e especialistas). 

Também fora essa a conclusão, a partir da solic! 

tação feita por uma escola de 29 grau, para orientação so 

bre o conhecimento da realidade educacional do município. 

Quanto ao "e.nvolv.ime.nto de. outJc.a;., e.;.,c.oia;., da Jc.e.g.ião" ( ••• ) 
"de.v.ido ao te.mpo l.im.itado de. que. d.i;.,punham paJc.a Jc.e.al.izaç.ão 
de. tal at.i v.idade." (era setembro) ( ) " . • • • ;., e. Jc.-<. a c.onve.n.ie.nte. 

de..ix~-lo (le.vantame.nto) paJc.a o pJc.6x.imo ano", ( ••• ) "A ;.,e.

gu.iJc. 60.i e.laboJc.ado o plane.jame.nto da Se.mana da NOJc.mal.i;.,ta" 
";.,e.m e.nvolv.ime.nto de. outJc.a;., e.;.,c.ola/~"3B. 

Sob o sentimento generalizado de um despropósito 

e num "c.l.ima de. de.;.,c.Jc.e.nç.a e. de.;.,e.;.,tZmulo,,3! o levantamento· 

do fluxo escolar parecia aos professores e especialistas 

desnecessário e a reprovaçao na la. série - o grande pro -

blema - era por demais óbvio. Realizamos, o trabalho com 

os especialistas e professores disponíveis. Em todas as 

fases: obtenção; organização e análise dos dados, bem co

rno interpretação das relações possíveis com as condições 

de trabalho escolar e dos municípios - pudemos perceber as 

dificuldades reais de se produzir o conhecimento, pelo me

nos quantitativo, da realidade educacional. Nem as esco -

las, nem a Prefeitura Municipal, o IBGE ou até mesmo o Se 

tor de Informações Educacionais da l4a. DRE possuíam ou sa 

biam orientar a obtenção de dados quantitativos sobre o en 

sino do . .,. . munJ.cJ.pJ.o. 

Por isso, foram objeto de análise apenas os da-

dos coletados na l4a. DRE sobre o fluxo escolar e sobre a -
lunos carentes de 1980 - mesmo assim consolidados por muni 

cípios pela equipe de Divisão de Educação e Cultura, pois 

a "VRE ape.na4 Jc.e.pa4;.,a 04 dado;., 6oJc.ne.c..ido;., pe.la4 e.4c.ola;., ao 
õJc.gão c.e.ntJc.al de. .in60Jc.maç.õe..6 e.duc.ac..iona.i4: o CEVINE"l+o. 
Não há, portanto, nem a nível de DRE, nem nas escolas ou 

nas Prefeituras qualquer tipo de organi zação de dados a re~ 

peito da situação educacional e nem sobre da . proclamada 

prioridade - o ensino de 19 grau ou pelo menos, a escolari 

zação básica de la. à 4a. séries. 
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Nesse sentido, é mais eviJcl,te a situação de pr~ 

cariedade do ensino fundamental, sob "..," """ "t'alizada situação 

de desconhecimento quer do processo, qu~~ do produto da a 

ção de escola, por parte dos envolvidos diretamente na ta

refa de formar alfabetizadores, e de alfabetizar •.. Exis -

tindo apenas fragmentariamente, os dados só eram forneci -

dos às agências que os solicitavam e jamais foram discuti

dos na escola ou em~lquer outro lugar, de modo a subsi -

diar o trabalho do professor e da escola: apenas os proje

tos oficiais conheciam e utilizavam tais informações, pu -

blicadas, mais tarde pelo órgão responsável. 

o levantamento da Situação do Fluxo Escolar em 

1980 dos municípios mais próximos à ação das Escolas de 

Formação para o Magistério - a versão final do trabalho 

foi uma oportunidade de estabelecer relações, de comparar, 

levantar e interpretar hipóteses prováveis para a mobilida 

de das escolas de la. à 4a. séries, em termos do objetivo 

principal: a reprovação escolar, e onde ela é mais devasta 

dora - na la. série. Semelhanças reveladoras e diferenças 

alarmantes entre os municípios e escolas foram contextuali 

zadas, se bem que, de modo muito precário, porque baseadas 

na vivência e no senso comum dos integrantes do trabalho. 

Confirmam-se. na simples leitura, os melhores re

sultados sob as melhores condições de vida física, saúde, 

alimentação e "trabalho, mas é o mesmo problema para todos, 

ricos e pobres: repetência na la. série, em que a metade 

(50%) é reprovada, "candidata em potencial ~ nova ~epetin
cia e, em ultima in~tânci~, ~ eva~ão, pe~dendo, con~eqüen

temente a opo~tunidade de ap~ende~ o mZnimo nece~~ã~io pa
~a a ~ob~evivência cultu~al,,~l. Por que isto aconteceria? 

Por que o acesso à escolarização se estrangula na la. sé -

rie, "o6icializando-~e o 6~aca~~o e~cola~ no en~ino de 19 
9~au?"~2 Quais as hipóteses explicativas? A "pob~eza· do~ 

aluno~"; a p~eca~iedade da~ e~cola~; o de~p~epa~o do p~o-

6e~~o~?"~3 Ou será porque "a e~cola t~ata a todo~ como ~e 

e~tive~~em em 9~ande~ cent~o~, e~quecendo-~e de que aquela 
c~iança nunca viu nada alem do ~eu mundo ~e~t~ito da zona 
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~u~al? VaI a dinieuldade de eump~i~ o mInimo exigido pelo 

o~gao eompetente, no~ P~og~ama~ de En~ino Onieiai~"44 .•• 

Aqui, as contradições de uma prática voltada para 

as necessidades reais dos alunos se mesclam com a ansiedade 

em cumprir as determinações de um Programa, considerado, no 

entanto, "flexível" e apenas uma "sugestão" para as escolas. 

Os novos pesquisadores - professores e especialistas que qui . 

seram participar do levantamento - descobrem aos poucos os 

seus estereótipos sobre a criança carente, embora reconhe -

çam que .•. "o domInio da lIngua mate~na e: negada a mai~ da 
metade da população de~~e~ munieIpio~", pobres ou nao. Em 

1981 apenas 25% das crianças matriculadas na la. série fo -

ram promovidas para a 2a. série ~6 de acordo com levantamen 

to precariamente organizado pela equipe da Divisão de Edu

cação e Cultura, pois o Setor de Informações Educacionais não 

dispunha de tempo e pessoal .•. 

O mais importante produto da experiência foi, sem 

dúvida, o contato direto com o que parecia "óbvio" - a re -

provaçao na la. série. O levantamento de hipóteses explic~ 

tivas, o questionamento dos dados quantitativos, a partir 

de discussão e de vivência de cada um, foram cristalizadas 

nas conclusões, elaboradas pelo grupo, dentro das suas pos

sibilidades. 

A pesquisa mostrou - dentro dos seus limites - a 

relatividade dos dados e a necessidade de contextualizá-los 

numa região de "g~ande~ mudança~ demog~ã.óiea~" 4 7 __ mostrando 

o mascaramento dos índices de promoção, repetência e eva 

são, pois "po~~ivelmente, a e~iança que ent~a na e~c.ola 

na~ ã~ea~ ~ndu~t~iai~ p~ovêm de ~egiõe~ dive~~a~, eom vive:n 
eia~, inóluênc.ia~, p~edi~po~içõe~, inte~e~~e~ e eondiçõe~ 

não ~Õ dive~~ióieada~, ma~ ate: me~mo antagôniea~48. 

Finalmente, "a pa~ti~ de~ta anã.li~e, pode~-~e-ia 

eonelui~ que: 

1 - o~ dado~ ~ao ~e~uitado~ e~tatI~tico~ e nao ó~ 

iam po~ ~i; Hão tê.m. a~~im. uma ~ia ni~ieaé-ão 
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p~õp~ia. Ob~cu~ecem ce~ta~ cond~çõe~ ~õcio

cultu~ai~ e não explicam po~ ~i, a complexa 

~ealidade e~cota~. Só at~avê~ de expe~i

~ncia~ de vida en~ino-ap~endizagem ê que ~e 

pode ap~eende~, comp~eende~ e modi6ica~ e~ta 
~ealidade educacional. 

z - O p~oduto de~ta anãli~e ê uma nova vi~ão da 

~ealidade; que pode~ã po~~ibilita~ a ~e6le -
xão c~Ztica da ~ituação educaciondl, p~odu -

zindo o~ que~tionamento~ ã no~~a p~ãtica pe

dagõgica. Ne~~e ~entido, po~tanto,e~~e~ t~~ 

balho~ vi~am inquieta~ a todo~ quanto~ pen -

~am e 6azem educação. 

3 - A pa~ti~ dela, quem ~abe, pode~-~e-iade~e!

cadea~ um p~oce~~o e6etivo de ação ~i~temã -

tica no 6undamental da Educação Fundamental. 

Se i~to 60~ ga~antido, te~emo~ avançado no obje

tivo da educação, que ê con~t~ui~ homen~, que ê Vi~ei~o 

de Todo~"49. 

A apresentação desse trabalho no I Seminário de 

Aprendizagem da Leitura e sua discussão mostraram, não ape 

nas o produto de uma aprendizagem efetivamente realizada, 

como significou também a denúncia sobre a desinformacão eM 

educação, sobre a necessidade de se organizar, devolver e 

divulgar os dados, a nível de escola, de município e de De 

legacia, de modo a diminuir a ação intuitiva tão contrária 

às diretrizes técnicas e racionais do Sistema Educacional, 

mas, nesse contexto, a única possível ... 

3. ~ preciso ir além das aparências 

A 2a. aproximação - a Pesquisa de Opinião - trou 

xe-nos algo mais que os dados: ela revelou a leitura fei

ta pelos professores e especialistas da la. a 4a. série 

quanto à sua prática cotidiana de alfabetização. A eles 
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perguntamos como se dava o processo de alfabetização, apl~ 

cando questionários organizados pela equipe da Divisão de 

Educação e Cultura, com base nas questões e problemas rele 

vantes discutidos durante todo o ano. 

Assim, o Instrumento I destinava-se ao professor 

da la. série, incluindo itens sobre o material de alfabeti 

zaçao, o uso, as dificuldades e os critérios de avaliação. 

O Instrumento lI, para os professores da 2a. à 4a. série, 

com ênfase nos recursos e meios para consolidar os hábitos 

de leitura e o Instrumento III, para os especialistas, em 

termos de acompanhamento e avaliação desse trabalho. A to

dos pedIamos, "6uge6t~e6 pa~a ga~anti~ a aqui6ic~0 e de6en 
volvimento d06 h;bit06 de leitu~a no 19 g~au"50. 

Conseguimos envolver 13 dos 25 municípios da ju

risdição, com a participação de 188 das 224 escolas esta -

duais e municipais, onde se concentra a nossa clientela 

prioritária - os mais desfavorecidos e os prováveis excluI 

dos da escola. Com dificuldades de acessso, estradas pre

cárias, num final do ano e sem orientações sobre o traba -

lho, novo para muitas escolas, e aparentemente irrelevan -

t~, como parecera aos diretores, especialistas e profess~ 

res dos Cursos de Formação para o Magistério, foi signifi

cativo o percentual de amostragem de escolas (80%) 51. Es

ses fatores restritivos se tornam, ao contrário, indicado

res da releváncia dos resultados e da "leitura" feita pe

los informantes. 

E, no caso, se~ia de se esperar, urna abstenção 

das escolas municipais, mais distantes, mais "carentes",a:xn 

menos possibilidades de compreender o conteúdo dasques

tões: vários instrumentos foram tomados como ficha de ins

crição ao I S.A.L. Entretanto, não foi o que ocorreu: "ha 
via na am06t~a 56% de e6c~la6 municipai6-~u~ai6 - e 44% 
de e6 c.ola6 u~bana6, e6ta6 mai6 p~o xima6, d{6 po ndo ~elati

vamente de mai6 ~eCU~606 mate~iai6 e humano6,com 84% ~ dOh 
e6peciali6ta6; 66% d06 p~One66o~e6 da Ia. he~ie e 79% de 
p~One66oJte6 da 2a.ã 4a.he~ie"52. !: a relação de dara.quem 
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tem mais e tirar de quem já tem ... 

Principalmente nas questões abertas, pudemos v~ 

rificar a riqueza e a diversidade das respostas, indepen

dentemente da qualificação do informante e de suas expe -

riéncias, des~istificando mais urna vez o pressuposto de 

que o "inexperiente" ou o "não diplomado1' saibam menos 

que os habilitados. Dos professores da amostra, 74% tem 

apenas o 29 grau e dos 26% restantes, mais da metade (62%) 

são considerados leigos e se encontram nas escolas munici 

pais 5 3 ~ 

A prática dos informantes - professores e espe

cialistas de la. à 4a. série - mostra-se tão fragmentária, 

quanto instável, POj5 "79% do.ó e.ópec.iaL.i...óta.ó e 63% do.ó p/tE.. 

6e.ó.óo/te.ó .óão c.ont/tatado..6 e têm em média, de 1 a 3 ano..6 de 
ex.pettiênc.ia em c.ada ..6 e/tie" 5 ~ Por isso, provavelmente há 

muita mobilidade na área de ensino do 19 grau, tanto de 

urna escola para outra, quanto numa mesma escola, fracio -

nando, em alguma medida, a prática pedagógica do profes -

soro A ser assim, na la. série a questão se agrava, pois' 

68% dos professores são contratados, relativamente pouco 

experientes e instrumentados para dar orientação mais se

gura e sistemática, necessária na alfabetização. E é ju~ 

tarnente nos conteúdos da la. série que a maioria (76,5%) 

já recebe treinamento especific0 55 , embora um alto perce~ 

tual revele que o maior problema na alfabetização seja 

"6alta de c.onhec.imento, domZnio, manejo e de o/tientaç.ão", 

com 43% (professores de la. série) e também 46% dentre os 

professores de 2a. à 4a. série e, pior ainda, 80% dos es

pecialistas!!!56 Parece, então, que o especialista tem 

mais dificuldade que o professor para organizar a prática 

do ensino de leitura. Quando, no entanto, os informantes 

vão especificar a escolha do material, ou do método ou 

seja, a forma de sistematização do conhecimento: se do 

particular ao geral - os métodos sintéticos; ou do geral 

ao particular - os métodos analíticos;7 a maioria o fez de 
acordo com "o/tientaç.õe..6" ou "opiniõe..6 dive/t..6a.ó" (73%) e a 

pena.6 50%.6e utiliza do.6 "t/teinamento.ó e.ópec.Z6 i c.o.ó" 58. 
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No fim de contas, fica sob a responsabilidade do profes -

sor a escolha do material ou da metodologia de leitura, 

pois que, para o especialista o critério mais utilizado é 

a "habLf.idade. do pJtone.-6-6oJt (72%)'59. Esta é adquirida no 

trabalho pedag6gico do dia-a-dia, pois os "·conhe.cime.nto-6, 

domZnio e. mane.jo"60, nio sio desenvolvidos no Curso de 

Formaçio para o Magistério e nem sio objeto de orientação 

ou treinamentos na escola, sob o argumento de respeito 

"liberdade de escolha" do professor. 

... 
a 

No entanto, todos - professores e especialistas 

- afirmam que consideram, na escolha do material de alfa

betização, as "condiç~e.-6 do aluno - 70% (la. -6~Jtie.1 e. 
79, 5 % (e.-6 pe. ciali-6ta-6 J": 6 1 - e que a "pJto ntidão d o alun o" e 

fundamental para a aprendizagem da leitura (60% - profes

sores da la. série e 83% - especialistas). Contraditoria 

mente, porém, todos atribuem ao aluno e à sua familia mai 

ores percentuais nas dificuldades para alfabetizar 62
• A 

maioria - 63% (la. série), 56% Qa. à 4a. série) e 67% (es 

pecialistas) - alega que as I/condiç~e.-6 -6õcio-e.conômica-6", 

as "diniculdade.-6 de. aju-6tame.nto" e a "cla-6-6e. muito he.te.Jto 

g~ne.a" são os maiores entraves ao êxito na alfabetização, 

embora um percentual maior ainda - "90% dO-6 pJtoáe.-6-6oJte.-6 

de. la. -6eJtie. e. 91% dO-6 e.-6pe.ciali-6ta-6" - exija mais "conhe. 
cime.nto e. domZnio do pJtoCe.-6-60"63. 

Se num primeiro momento, as condições extraesco 

lares explicariam o fracasso na la. série - a carência g~ 

neralizada da criança desfavorecida - parece que, embora 

intuitivamente, o professor se apercebe de que "não ba-6-

ta tJte.iname.nto e.-6pe.cZnico, uma me.todologia nova, ne.m -60 -
ni-6ticada, ne.m mai-6 nãcil paJta -6olucionaJt o pJtoble.ma da 
apJte.ndizage.m de. le.ituJta l/

6-. 

Justamente o professor da la. série - sem conhe 

cimento, sem dominio e com experiência fracionada, junto 

a "cla-6-6e.-6 he.te.Jtog~ne.a-6" e a "cJtiança-6 pobJte.-6 de. namZlia-6 
pobJt.e.-6 é quem dá "ate.ndime.nto individual ao aluno" (54,5%1, 
tentando ensinar-lhe, apesar de tudo 6 5 ••• 
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Ainda mais, no Quadro XV - sobre a avaliação de 

leitura - numa questão aberta, 54% dos professores da la. 

série não responderam e das 46% restantes, todos, ou con

sideraram aspectos formais - "pltonunc..ia", "pontuaç.ão","v! 
.f.oc..idade." - ou "c.onnunde.m c.1t.itelt.io c.om .in-6tltume.n:to, noltma 
de. ava.f..iaç.ão ou t.ipo de. ava.f..iaç.ão" •.• 66 

Ou seja, não sabemos corno o professor decide 

quem sabe e quem não sabe ler, determinando subjetivamen

te, pois, o destino da criança e do jovem. Ao professor 

fica entregue a alfabetizaçãoi é ele quem, a duras penas, 

experimenta e desenvolve seu trabalho com as criançasiPor 

que os "critérios" de avaliação se lhe escapam e, são,por 

isso indefiníveis? Quem, afinal de contas, avalia a lei

tura na escola? Corno o professor usa sua poderosa impotêg 

cia ao "dirigir", "produzir" ou "avaliar" urna aprendiza -

gem, na qualidade de me~o executor, mas responsável pelos 

resultados? Corno é possível haver domínio e conhecimento, 

com tal diversidade e dispersão de ações individualizadas, 

combinando e experimentando vários materiais para tentar 

alfabetizar?67 Então, o professor faz um imenso esforço, 

que se esvazia no ensaio-e-erro, no imediatismo de urna 

prática cujos resultados já são por demais sabidos: o su

cesso de poucos e fracasso de muitos, racionalidade que 

ele não consegue apreender nem resolver, ante as incompre 

ensíveis carências que as "diferenças individuais"não con 

seguem explicar. 

Eis que nos surge a indagação: de que criança 

falam a Escola de Forma~ão para o Magistério e a Escola 

de la. à 4a. série? Que educação se efetiva em nossas es 

colas públicas? Corno os professores veem a alfabetiza 

ção? Corno urna aprendizagem intelectual, de símbolos abs

tratos e rituais diários ou a expressão do modo de ver ,de 

viver no mundo e expressá-lo? 
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4. ... e dar a fala ao professor •. o 

Esse é o sentido de tomarmos, nesta 3a. aoroxi

maçao, a fala dos professores, nos Relatos de Experiência, 

apresentados no I Seminário de Aprendizagem da Leitura. 

A partir da prát~ca e de como o professor enten 

de a tarefa de ensinar a ler, pudemos ver como ele orga';... 

niza e aplica as teorias do ensino da leitura com recur -

sos próprios, de modo intuitivo e peculiar, decorrente da 

necessidade de resolver sozinho o problema da alfabetiza

ção. ~ o professor quem mais tempo permanece junto ao a

luno e, por isto, diretamente inserido nas condições de 

ensino. Além do mais, é ele quem parece dar direção ao 

processo de aprendizagem e aparece, aos olhos da escola e 

da sociedade como o principal responsável, em última ins

tânciai pelo produto escolar. No ensino da leitura, mais 

ainda, a figura do professor encarna o novo mundo que a 

criança desconhece: o das significações lingüísticas. 

Organizados no mesmo período que o levantamento 

da realidade dos municípios e a pesquisa de opinião - nove,!!! 

bro/8l a janeiro/82, os relatos de experiência tornaram 

concreto o que se hipotetizava. A questão do fracasso e~ 

colar, na la. série, evidenciada nos dados, ganhava forma 

na pesquisa de opinião e vida nos relatos de experiências. 

Foram ouvidos 17 relatos, sendo 12 sobre Proces 

sos de Leitura na la. série e os demais incluíam a Leitu

ra através da literatura (4a. série)j'Leitura na 3a. sé -

rie e em classes multisseriadas e Assistência e Recupera

çao de alunos. Todos os relatos enfatizam a necessidade 

atingir objetivos básicos, quais sejam "exp~e~~a~, o~al -
mente, e~t~utu~a~ lingüZ~tica~ com boa p~onúncia, a~ticu

laç.ão co~~eta, ~itmo e coe~ência" ou "le~ o~almente com 

boa exp~e~~ão, 6luência, boa p~onúncia, ~itmo, entonaç.ão, 
adequada e po~tu~a co~~eta" Além disso, é importante 

"de~envolve~ a linguagem o~al"; "p~opo~ciona~ domZnio da~ 

habilidade~ de comp~een~ão e u~o da linguagem na exp~e~ -
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.6ao de -i.d'é-i.a.6, .6en.t-i.men.to.6 e emoç.õe.6,,68. 

Tais objetivos, no entanto, foram construídos, 

em várias discussões e vindas dos relatores ã Delegacia, 

pois, inicialmente, os relatos eram cópias fiéis dos com

pêndios de Didática ou artigos de revistas especializadas 

de educação ou ainda depoimentos vagos sobre as.condições 

de carência dos alunos, das suas famílias e de escola co-

mo obstáculos ã sua tarefa de alfabetizar. Dos relatos 

discutidos e apresentados, todos decorreram, em maior ou 

menor grau, da experiência desse fracasso entendido como 

"de.6-i.n.te~e.6.6e do alun.o"; "cla.6.6e hete~og~n.ea"; "0.6 alun.o.6 

n.~o .6ab-i.am le~ e -i.n.te~p~eta~"; "alun.o.6 com v~~-i.o.6 an.o.6 de 
~epet~n.c-i..a" e de "d-i..{lcLt mot-i.vaç.~o" ou a "n.eee.6.6-i.dade de 
uma le-i.tu~a que .6eja capaz de en.~-i.quece~ ma-i..6 e ma-i...6 a 
c~-i.at-i.v-i..dade do alun.o"69. 

Apesar de se preocuparem com a criança, em ter

mos de "de.6pe~ta~ o .6eu -i..n.te~e.6.6e pela le-i.tu~a",70 nenhum 

relato estabeleceu relações entre as condições concretas 

de sua vida e os resultados da aprendizagem da leitura. 

Esta não era, pois, contextualizada, e só em perguntas d! 

rigidas, descobrimos com os professores as prováveis lig~ 

ções entre o fracasso da leitura e essas condições de vi

da, que, no máximo estavam presentes como "diferenças in

dividuais". 

Todas as experiências partiam, nunca da histó 

ria de vida dos alunos, a quem é preciso ensinar a todo o 

custo, para "at-i..n.g-i.~ ~e.6u..ltado e6-i.caz";"obte~ uma al6abe

t-i.zaç.~o e6-i.c-i.en.te, .6egu~a e em men.o~ e.6paç.o de tempo";"~~ 
duz-i.~ o 1.n.d-i.ce de ~ep~ovaç.~o n.a 1a • .6'é~-i.e" e "m-i.n.-i.m-i.za~ 

a.6 d-i..6-i.culdade.6 de ap~en.d-i.zagem de le-i.tu~a n.a.6 cla.6.6e.6 de 
ba-i.xo n.1.vel -i.n.telectual"71. Entretanto é o acaso, a coi~ 

cidência que determinam ou a escolha do material ou a di

reção do trabalho, e não as "con.d-i.ç.õ.e.6 do alun.o" ou o seu 

"n.lvel", como fora explicitado na Pesquisa de Opinião. A.ê., 

sim, a "ex-i..6t~n.c-i.a do mate~-i.al n.a e.6cola" ou a intuição: 

".6-i..n.to que meu.6 alun.o.6 t~m g~an.de n.ece.6.6-i.dade de um -i.men.-
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~o ~nabalho em ComuniQação e Expne~~ão, pninQipalmen~e e~ 

Qni~a e lei~una" ou ainda a "novidade" bastam para adotar 

um material, abandoná-lo ou utilizar outr0 72
• 

Por isso, todos os professores apresentam expe

riência anterior com vários materiais de leitura, sem, e~ 

tretanto, avaliação alguma, a nao ser o resultado - a re

provação dos alunos ou as suas dificuldades crescentes. 

Daí as I'misturas" de vários materiais, os "remédios", as "~ 

judas" arranjadas quando se descobre que a turma "não QO!!. 

~egue len"; "~nOQa le~na~"; "não in~enpne~a"; "não e~Qne

ve"; "não 6az Qompo~içõe~". A isto os professores chamam 

de "6lexibilidade do pnoQe~~o"; Qnia~ividade e habilidade 
do pno6e~~on que pode pnomoven adap~açõe~ nete~~~nia~,,73. 

Essas "adaptações" vão desde "6azen lei~uninha~", 

"mimeogna6an ~ex~o~", "Qon6eQQionan ma~eniai~ e a~ivida -

de~ de enniqueQimen~o" até a combinação com outros proce~ 

sos de leitura, para li enniqueQen o vOQabul~nio, ~ eqüênQia 
l~giQa e Qnia~ividadi,74. Ora, "~oQonnen a ~nOQa de le -

~na~"; a "di6iQuldade na 6onmação da~ e~~nu~una~"; a "de
pendênQia vi~ual da~ ilu~~naçõe~"; a~ "lei~una~ ~em ~e 

qü.ênQia lõgiQa"; a "6al~a de in~egJtação de linguagem 0-

nal, lei~una, e~QJti~a e Qompo~ição"; Ira lei~una meQ~ni 
niQa"; a "inveJt~ão de ~on~ na 6ala e na e~QJti~a,'75, fazem 

parte do cotidiano do professor e das numerosas "classes" 

"heterogêneas". E o fazer "técnico" se esvai no aleat6 -

rio, com a esperança de "de~envolveJt a imaginação e a Qni 

a~ividade", através de um material "mai~ banato" e 'de 

"mai~ 6~Qil apliQação" - elS o que os materiais de alfabe 

tização - em fértil proliferação ap6s a Lei 5.692/71, so

bretudo - anunciam nas suas apresentações, roteiros e ra

ros manuais explicativos 76
• 

Se não é nosso objetivo discutir a respeito da 

excelência ou não deste ou daquele material, pudemos cons-. 

tatar a dificuldade concreta de utilizar os materiais de 

orientação sintética, os que começá'm da parte para o todo. 

Quem os utilizou teve de lançar mão de outros recursos p~ 
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ra "ga.fLa.nt.ifL o .6.ign.i6.ic.a.do do ma.te.fL.ia..t .t.ido", "mod.i6.ic.a.ndo 

a. .6e.qüênc..ia. da..6 d.i6.ic.u.tda.de..6 e. da..6 .te..itufLa..6", "pa.fLa. de..6e.n

vo.tv.ime.nto da..6 e..6tfLutufLa..6 .t.ingü.i.6t.ic.a..6, c.ompo.6.ição, C.fL.ia.t~ 

v.ida.de. e. C.OfLfLe..ta.c..iona.me.nto de. a.t.iv.ida.de.~'77. A alfabetiza

ção, ao invés de constituir uma experiência vital para a 

criança e para o professor, converte-se, contraditoriamente, 

numa penosa e frustrante situação de encontrar saídas, sol~ 

çoes empíricas e intuitivamente decididas. O fato consuma 

do - a reprovação - justifica o eterno recomeçar e compro

va o já sabido: os mesmos são promovidos e a maioria se ar 

rasta anos a fio sem saber porque não aprende a ler. são 

os nossos alunos das "classes especiais" .•. 

E, ao final de cada relato, aparecem as mesmas 

dificuldades que explicaram, antes, a mudança do material; 

a combinação com outros processos e as múltiplas ativida -

des e "remédios" para solucionar o "de..6.inte.fLe..6.6e. do.6 a.f.u -

no.6", a. "tfLOC.a. de. .te.tfLa." a. "6a..tta. de. c.ompfLe.e.n.6ão e. .inte.fL -

pfLe.ta.ção"; a..6 "d.i6.ic.u.tda.de..6 na. ofLtogfLa.6.ia. e. na. c.ompo.6.ição"; 
a. "6a..tta. de. .6e.qüênc..ia. .tõg.ic.a. e. c.fL.ia.t.iv.ida.de."78. 

Após um enorme esforço, uma sofrida experiência 

do fazer sem fazer, o fracasso tenazmente produzido como! 

nexorável fatalidade; a expressão de um alheamento cresce~ 

te do professor em relação aos resultados do seu trabalho, 

mas que são, contraditoriamente atribuidos a ele, como uma 

questão de "habilidade e criatividade". Diz o documento 

final sobre a experiência vivida pelos relatores com a e

quipe organizadora do I S.A.L.: (o professor) "ê. que.m d.ifL~ 

c..iona. a. .6e.qüênc..ia. de..6;tt (.JfL·0C.e..6.60" ( ••• ) "ê. o fLe..6pOn.6ã.ve..t pOfL 

e..6ta. fLe..tação de. apfLe.nd).zage.m" mas a quem"6a..tta e.mba..6ame.n

to .t.inguZ.6t.ic.o e..6tuda.do na..6 e..6c.o.ta..6 de. 60fLma.ção de. e.duc.ado 
fLe..6 : (pfLO 6 e..6.6 o fL e. e..6 pe. c..ia..t.i.6 ta )\1 79 • 

Na pequena amostra dos Relatos, começamos a per

ceber na racionalização das dificuldades reais, a atribui

çao da responsabilidade à criança e à sua família, mas tam 

bém a incapacidade de o professor para nos responder por -

que modificava os materiais, ou quais as razões das várias 
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experiências de fracasso. Aí, a visão parcelarizada de u

rna prática, submetida a condições precárias de trabalho, 

com as classes mais "pobres "e "difíceis". Nesse refazer 

contínuo, constr6i-se a"eterna inexperiência" com determi

nada turma ou material; e a irresponsabilidade face aos seus 

resultados. Torna-se o professor um mero executor, excluí 

do das atividades de planejaernnto e avaliação, que estão 

fora do alcance daqueles que justamente deveriam dominá-los .. 

Nessas condições, o fracasso na alfabetização a

penas expressa urna conseqüência "natural", sob a dificulda 

de em apreender o que impede a aprendizagem da leitura, e, 

daí, o que poderia produzí-Ia. 

Assim, o domínio dos conteúdos, a reapropriação 

do saber escolar, pelo uso crítico dos métodos e técnicas 

de ensino, se tornam quimera, face à desqualificação cres

cente do saber do professor. Este, tal corno a criança, v! 

vencia a marginalização no processo educativo, pelo qual ~ 

-leé,'contraditoriamente, responsabilizado. 

5. na discussão "eoletiva ... 

Então, no I Seminário de Aprendizagem de Leitura 

- espaço das discussões dos Relatos de Experiências - as 

tentativas para ensinar a ler são justificadas, nas discu~ 

sões, pela "intencio" do p~o6e~~o~: se "~ p~eci~o conheci

mento, ~e9u~anca e c~iatividade do p~o6e~~o~", o mais im

portante são "a paciê.ncia.e o amo~". (discussões dos Rela

tos de Experiências). 

- ~ o afetivo que, no final de contas resolve as 

dificuldades de aprendizagem? O professor - missionário i 

deologizado em suas relações místicas com a criança - vive 

corno se o ato de aprender fosse urna dádiva espontânea e não 
fruto da construção do real~ Então, não importaria muito 

o material, os métodos, nem os conteúdos: aprendizagem é 

um ato de amor ••• Enfim, esta constatação apenas nos indi-
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caria o quanto é objetivamente penoso ao professor o fra -

casso na alfabetização das crianças, na sua impotência pa

ra conseguir resultados. Só lhe resta um caminho: amor às 

crianças que ele não consegue atender no trabalho cotidia

no .•. e ainda é o culpado. 

Nesse sentido, o I S.A.L., e sobretudo os Rela -

tos de Experiências mostraram-nos a importância e necessi

dade de o professor expressar-se,de superar os limites da 

sala de aula, da sua experiência isolada, considerada "in

ferior" por ele mesmo, na imensa dificuldade para "6aiafL a 

aduLto.6" (professor de la. série). "pa..iz.a a e.qulpe. téc.nlc.a 
que. ouvlu e. anail.6ou 0.6 fLe.iato.6" - diz o documento final -

v60l uma e.xpe.fLl~nc.la multo .6éfLla e. lnte.fLe..6.6ante."eo. E ain 

da: "60l também uma opofLtunldade. pafLa que. .6e. pe.fLc.e.be..6.6e. e. 

.6e. c.ompfLe.e.nde..6.6e. o vaiofL da.6 e.xpe.fLl~nc.la.6, tanto pO.6ltlva.6, 

quanto ne.gatlva.6, pfLoplc.lando mudança.6 quailtatlva.6 na.6 a

tltude..6 de. fLe.c.e.ptlvldade. a c.fLZtlc.a, e..6tudo, anáil.6e., tfLO -

c.a.6 de. e.xpe.fLl~nc.la.6" ( .•. ) "tanto pafLa 0.6 fLe.iatofLe..6, quanto 

pafLa 0.6 pafLtlc.lpante..6, e..6tabe.ie.c.e.ndo c.om e.ie..6 uma fLe.iação 

nova e. dlnâmlc.a que. é a pfLõpfLla e..6.6~nc.la do pfLOC.e..6.60 e.duc.a 

c.lonai", pois "c.om o POUc.o te.mpo do.6 fLe.iato.6, 60l pO.6.6Zve.i 

ao.6 pafLtlc.lpante..6 já 6aze.fLe.m juigame.nto e.m fLe.iação ao.6 pfL~ 

c.e..6.60.6 de. ie.ltufLa, de..6c.obfL~ndo que. há mate.fLlal.6 e. me.todoi~ 

gla.6 mal.6 pObfLe..6 e. ma~.6 fLlc.a.6; mal.6 diô1c.e.l.6 e. ma~.6 6ác.e.~.6 

pafLa a c.fL~ança. ou pafLa. o pfL06e..6.60fL"el. 

- Â medida-em que' se-socializavam as ex~eriências 

e o conhecimento das dificuldades e problemas conoalgo em 

comum e de algum modo vivido por todos, o professor se a -

perceberia da prática da alfabetização como fortemente cor 

----- ----.- -.-- - relacionada com-o fracasso' ês-colar? Eis a 9rande-- questão

do I Seminário de Aprendizagem de Leitura - uma tentativa 

de avanço sobre os estereótipos e preconceitos a 

da criança "carente" de nossas escolas pGblicas, 

- _.L-~'~·do-contextual~zar a'alfabet1~ação, dar a palavra 

respeito 

procuran

ao profes -

sor e a todos que pudessem contribuir para a crítica ao em 

pobre cimento gradativo do ensino da leitura; ao domínio da 

IIngua cada vez mais distante da maioria da população. 
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Nesse sentido, o tema: Fundamentos Lingüisticos 

da Leitura, pela Profa. Magda Becker Soares trouxe à dis -

cussão o ensino da leitura como prática de classe, em que 

o professor apenas reforça as desigualdades sociais, e os 

fracassos escolares se tornam tão mais maciços quão mais 

precoces e_ generalizados, desde as paliativas classes pré

Escolares às turmas do Mobral 82
• 

Muitos dos professores, inexperientes, e despre

parados dominam maIos conteúdos, mal conhecem os princi -

pios elementares de alfabetização e, às vezes, nem possuem 

o domínio da lingua materna. Pudemos constatar a dificul

dade de expressão oral e escrita dos professores nos rela

tos e no jornalzinho do I S.A.L., o Radar 83 
- criado para 

os cursistas pensarem coletivamente o Seminário •. Neles 

mostrava-se toda a dimensão do professor silenciado nas es 

colas - apesar de todo o seu verbalismo - e incapaz de fa

zer comentários ou criticar o que se passava nas conferên

cias, relatos, atividades culturais, etc. 

A própria equipe da l4a. DRE achava que o jorna! 

zinho era um espaço para as informações, noticias e a pala 

vra dos "entendidos", pois o Seminário era compreendido c~ 

mo um "treinamento" de pessoal, em que o mais importante ~ 

ra a opinião dos docentes, dos que sabem sobre o ensino da 

leitura e não dos que o fazem. 

Entretanto, a própria dinâmica,do Seminário, as 

discussões sobre os processos da leitura, cujos fundamen -

tos muitos desconheciam; QS Relatos de Experiência; as ati 

vidades sociais organizadas em termos de se explorar a ex

pressa0 artística, folclore e a particip~ção de comunidade, 

evidenciaram todas as possibilidades de aprendizagem igno

radas pela escola e pelos participantes como ensino da lei 

tura. Por que a escola não elabora, experimenta e dissemi 

---,- - - - - --Ba outras fOrJllas de expressão'? Como é pÇ>ssível fazê7"lo, po 

rém, se o professor desconhece o mínimo - a sua ferramenta 

de trabalho - o material de alfabetização? Se a falta de 

fundamentação esgota-lhe as energias no uso de materiais 

a 
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pobres e com evidentes dificuldades na organização e siste 

matização da linguagem falada e escrita? A maioria dos 518 

participantes afirmou, "adquini eonheeimen~o e enniqueei 

expeni~neia~" ou ainda "o de~eonheeimen~o do~ pnoee~~o~ de 
lei~una, a 6al~a de e~~udo~ do~ me~mo~ di6ieul~am mai~ ain 
da a po~~ibilidade de al6abe~izan e6ieien~emen~e"8~. 

Por outro lado, na Pesquisa Exploratória da Si -

tuação da Leitura, devolvida aos participantes, com a 

colaboração das Escolas de Formação de Professores do 19 

Grau,pudemos estabelecer, ainda que precariamente, as rela 

ções entre os resultados escolares e as condições de vida 

das famIlias e de trabalho das escolas de la. a 4a. série. 

Embora não tenha havido perguntas na plenária, a sensibil! 

dade a tais relações se explicitou nas conclusões do Semi

nário, reconhecendo, dentro das possibilidades dadas; 

- O despreparo do professor: 

... ":JXln de~eonheeimen~o ou 6al~a de onien~a -
~ão, o pn06e~~on u~iliza inadequadamen~e o~ neeun~o~ me~o

dolôgieo~ pana o en~ino de lei~una. Fal~a-lhe, ainda, o 
emba~amen~o lingüZ~~ieo, pnoduzindo ~ênio~ pnoblema~ na e

mi~~ão de ~on~ e na abondagem da~ di6ieuldade~ lingüZ~~i -

ea~ e na onganiza~ão do ~eu pen~amen~o". 

Suas condições de trabalho: ... "agnava-~e ain
da mai~ ~al ~i~ua~ão pela genenalizada inexpeni~neia do~ 

pnoóe~~one~de la. ~ênie, que 'e~~ão ~ujei~o~ a eon~~an~e~ 

mudan~a~, a6e~ando a eon~inuidade do en~ino da lei~una e o 
domZnio da~ habilidade~ pa1ta.al6abe~izan". 

As condições precárias de ensino: "6ieou ev~ -

den~e a 6al~a de pnon~idão pana apnendizagem da lei~una,~ 

gnavada pela 6al~a do eun~o pnê-e~eolan e de um penZodo 
pnepana~ônio mai~ ~i~~ema~izado e eapaz de ~upnin a~ de6i-

.ei~neia~ da 6amllia. E~~a nã~ pan~ieipa a~ivamen~e do pn~ 

ee~~o de al6abe~iza~ão, o que devenia oeonnen. 

Além disso as classes muito heterogêneas e/ ou 
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classes multisseriadas dificultam o atendimento mais especí 

fico e qualitativo às condições do aprendiz. 

- Suas dificuldades no uso dos recursos metodoló

gicos: "Uma da.6 ma-<.oJr..e..6 d-<'6-<.c.uldade..6 Jr..e.lac.-<.onada.6 ã. -<'nade. 

quação do.6 mate.Jr..-<.a-<..6 ut-<'l-<.zado.6, ge.Jr..alme.nte. de..6v-<.nc.ulado.6 da. 
Jr..e.al-<'dade. do aluno. Ve..6.6a 60Jr..ma, ao -<.nv~.6 de. 6ac.-<'l-<.taJr.. a a 

pJr..e.nd-<.zage.m, c.on.6t-<.tue.m-.6e., mu-<.ta.6 ve.ze..6, -<.mpe.c.-<'lho paJr..a o 
tJr..abalho pe.dag;g-<.c.o"85. 

E ainda: "na.6 d-<'.6c.u.6.6~e..6, 6-<'c.ou e.v-<'de.nc.-<.ado, .60 -

bJr..e.tudo, que. jama-<..6 de.ve.m .6e.Jr.. pe.Jr..m-<.t-<'do.6 0.6 pJr..oc.e..6.60.6 que. 

pJr..e.c.-<'.6am .6e.Jr.. "e.nJr..-<.que.c.-<'do.6", ou .6e.ja, m-<'.6tuJr..ado.6 a outJr..O.6 

paJr..a daJr.. algum Jr..e..6ultado. A.6 ".6alada.6" .6ão pe.Jr..n-<.c.-<'o.6a.6, -<.!!!. 

pe.d-<.ndo o c.ontJr..ole. e. aval-<.ação da apJr..e.nd-<.zage.m. O pJr..06e..6-

.60Jr.. não c.on.6e.gue. ma-<..6 .6abe.Jr.. aonde. que.Jr.. c.he.gaJr.., não de.te.c.ta 

0.6 6atoJr..e..6 que. -<'nte.Jr..6e.Jr..e.m no alc.anc.e. de..6.6e..6 obje.t-<.vo.6, ne.m 
c.on.6e.gue. 0.6 me.-<.o.6 paJr..a d-<.Jr..e.c.-<.onaJr.. e. .6e.qüe.nc.-<.aJr.. a apJr..e.nd-<.za
ge.m da le.-<.tuJr..a 86

• 

Por isso, "c.ompJr..ome.te.-.6e. e.ntão a oJr..gan-<.zação lô

g-<.c.a do pe.n.6ame.nto da. c.Jr..-<.ança e. ~ ~Jr..e.c.-<..60 út~l~zaJr.. outJr..O.6 

pJr..oc.e..6.60.6 paJr..a que. e.la .6e.ja c.apaz de. -<'nte.Jr..pJr..e.ta.Jr.., e.laboJr..aJr.. 
c.onc.e.-<.to.6, óaze.Jr.. Jr..e.laç~e..6, t-<'Jr..aJr.. c.onc.lu.6~e..6, e.nó-<.m e..6tJr..utu
Jr..aJr.. o .6 e.u c.o nh e.c.-<.me.nto do mundo". 

Finalmente, "paJr..e.c.e. que. a d-<'ó-<.c.uldade. do pJr..oóe..6 -

.60Jr.. e.m de..6e.nvolve.Jr.. a c.ompo.6-<.ção e..6tã Jr..e.lac.-<.onada ao.6 meto -

do.6 .6-<.nt~t~c.o.6 que. le.vam ma-<..6 te.mpo paJr..a oJr..gan-<.zaJr.. a.6 e..6tJr..u 

tuJr..a.6 l-<.ngüZ.6tIc.a.6. E.6.6a~ c.onc.lu.6~e..6, e.ntJr..e.tanto,.6o po

de.m .6e.Jr.. c.ompJr..e.e.ndlda.6 a paJr..t-<'Jr.. da -<.nte.l-<.g-<'b-<'l-<'dade. da pJr..ãt~ 

c.a do dJ..a-a-dIa da e..6c.ola de. 1a. ã. 4a • .6e.Jr..-<.e." 87. 

Ora, "0.6 pJr..06e..6.60Jr..e..6 c.omo age.nte..6 de..6.6a e.duc.ação 
c.aJr..e.c.e.m de..6de. a.6 c.ond-<.ç~e..6 mZnJ..ma.6 de. tJr..abalho ate a.6 oJr..J..e.n 

ta.~~e';~o~tt~do.6 e.;J..n.6tJr..amentD~ paJr..a Jr..e.alJ..zã-la 88 • E se co 

meçássemos a construir esses instrumentos, a partir do pro

fessor e do pessoal da escola de 19 grau? Reproduzindo uma 

série de atividades parcelarizadas, repetitivas, como o pro 
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fessor vivencia a dupla marginalização - expropriação do 

controle do processo educativo e da sua dinâmica? 

E se tentássemos organizar com as escolas os con 

teúdos e meios necessários à compreensão orgânica dessa 

prática docente, e mais especificamente, instrumentar o 

professor para uma visão crítica da sua prática e uma nova 

"leitura"da realidade? 

Começa o 49 Tempo: o Tempo do Fazer da Alfabeti-

4-/1:çao ••• 
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NOTAS BIBLIOGRÂFICAS(39 TEMPO) 

lANÃLISE da Sondagem do I Curso de Especialistas de 5a. sé

rie - 14a. DRE - Nova Era, ago/81 - p. 2(doc. int.) 

2 Idem - p. 1 e 2, 

3 I bidem - p. 2 

4 I bidem 

5 I bidem - p. 3 

6 I bidem 

7 Ibidem - p. 3 e 4 

BIbidem - p. 3 

9 I bidem - p. 4 

lOIbidem - p. 5 

llIbidem - p. 3 

12MINAS GERAIS - Superintendência Educacional - Diretoria de 

Educação Especial - Instrução 001/81 que "onienta a cni~ 

çã.o, 6uncionamento acompanhamento e c.ontJLole de Tunma~ ~ 
peciai~ em E~tabelecimento~ de En.6ino Regulan" - Belo Ho 

rizonte, 1981 - p. 1 (rnimeo. ) 

Urna das condições para a autorização da criação e/ou con 

tinuidade das Turmas Especiais é a "compnovaçã.o da exi~ 

tência de e~peciali~ta.6 t~upenvi.6onl na e~colall (item n9 

5 - p. 2). 

1 3 Idem e ainda diz o Parecer n9 377/82, aprovado em 02.06.82, 

citando o Parecer 212/75: "canactenizam-~e c.omo rCla~.6e.6 

.E~peciai.6 r .a.6 que neunem aluno.6 com diagnõ.6tic.o de imatu 
JLidade; leve de.6vio em 6unçõe.6 impontante.6 pana a apnen 
dizagem e.6colan, JLitmo de apnendizagem mai.6 lento que a 
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-na.o 

a.eon~elha.m ~oe~a.l~za.ção em a.mb~ente ã pa.~te, to~na.m ~mp~ 

~~o~a. a. e~~a.ção de um a.mb~ente e~pee~a.l na. e~eola. ~egu

la.~" (MIi-JAS GERAIS - Conselho Estadual de Educação - câ
mara de Ensino do 19 Grau - Parecer n9 377/82 - Diário 

Oficial - Belo Horizonte, 02.06.82 - p. 33 - Colo 3. 

l~AN~LISE da Avaliação de Diretores das Unidades Escolares com 

Classe Especial - l4a. DRE - Nova Era, dez./81 - p. 4 

(doc. int.); ANÁLISE da Avaliação de Orientadores Educa

cionais - 14a. DRE - Nova Era, dez./81 - p. 8(doc.int.)j 

ANÁLISE da Avaliação de Supervisores Pedagógicos - 14a. 

DRE - Nova Era, dez./8l - p. 4 (noc. int.) 

15&~ÁLISE da Sondagem de Professores - 14a. DRE - Nova Era, 

dez./81 - p. 6 (doc. int.) Ver também SONDAGEM: Dificulda 

des no Ensino da Leitura. 14a. DRE - &ova Era, out./82 -

p • 11 (do c. in t . ) 

16ANÁLISE da Avaliação dos Diretores ... op. cito - p. 4; ANÂ

LISE da Avaliação dos Orientadores Educacionais - op. 

cito - p. 7; &~ÁLISE da Avaliação dos Supervisores Peda

gógicos - op. cito - p. 3 e 4; ANÁLISE da Avaliação dos 

Professores - op. cito - p. 3 

17ANÁLISE da Avaliação dos Diretores - op. cito - p. 4 

18 RELATORIO de Reunião Sobre Classes Fracas - Cel. Fabricia

no - l4a. DRE - Nova Era, 07.08.81 - p. 1 (manuscrito) e 

também RELATORIO de R~união Sobre Classes Fracas - Cel. 

Fabriciano - l4a. DRE - Nova Era, 12.08.81 - p. 1 (manus 

cri to) . 

19ANÁLISE da Avaliação de Diretores - op. cito - p. 4 

2 ° ANÁLISE de Sondagem do I Curso de Especialistas de 5a. sé

rie - op. cito - p. 2 
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2 lIdem - p. 3 

22 I bidem - p. 4 

23~~ÂLISE da Sondagem do I Encontro de Diretores Redação 

Circular - Conclusões de Grupos - Discussão - 14a. DRE -

Nova Era, nov./8i - p. 1 (mimeo. ) 

24 I dem - p. 1 

25 MELLO, Guiomar Namo de. Fatores intraescolares corno meca

nismos de Seletividade no Ensino de 19 Grau - Educação e 

Sociedade - são Paulo - UNICAMP(2) - p. 70-78 -jan./79. 

26ANÂLISE da Sondagem do I Encontro de Diretores - op. cito -

p. L 
'idem 

28 F10 RAVANTE, Maria de Lourdes, coard. REIATORIo de Pesquisa: Levan

tamento da Situação do Fluxo Escolar. in: Situação do Ensino da 

Lei tura - Pesquisa Exploratória - 14a. DRE - Nova Era, jan./82 -

p. 2 (mimeo. ) 

29ANÂLISE da Sondagem do I Encontro de Especialistas de la. 

Série •.• op. cito -p. 2-4 

3 o Idem - p. 5 

31FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. RELATORIO de P~isa: 

Levantamento da situação do .•. - op. cito - p. 3 

32RELATORIO da 3a. Reunião realizada na Escola Estadual de 

João Monlevade - João Monlevade - 14a. DRE - Nova Era, 

dez./81 - p. 1 (doc. int.) 

33 I dem 

34FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. RELATORIO de Pe~sa: 

Levantamento da situação do •.• - op. cito - p. 4. 

35RELATORI"O da 3a. Reunião realizada na Escola Estadual de 

- op. cito - p. I 
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37 I dem - p. 2 

38RELATORIO da Reunião com a Escola ASSEDIPA - Ipatinga 

l4a. DRE - Noya Era, set./8l - p. 1 e 2 (manuscrito) . 

39pIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. RELATORIO de Pesgui- . 

sa: Levantamento da situação do ... - op. cito - p. 3. 

40INPORMAÇÃO Verbal do Serviço de Informações Educacionais 

da l4a. DRE - l4a. DRE - Nova Era, nov./8l. 

41PIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. RELATORIO de Pesqui

sa: Levantamento da situação do ... - op. cito - p. 6. 

42 I dem - p. 8 

43ANÂLISE do I Encontro de Diretores ... - op. cito - p. 1 e 

2. 

44pIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. RELATORIO: Levanta-------------------------
mento da Situação do ... - op. cito - p. 8 

45 I dem 

46No QUADRO Demonstrativo da Realidade Escolar ... - op. cito 

- também se verifica na l4a. DRE - Nova Era a alta eva

são na la. série: 44%. Não se sabe para onde vão as 
-crianças .•. E, se os dados sao reais, o ensino da la. 

série não atinge nem 30% das crianças matriculadas ..• 

47pIORAVANTE, Maria de Lou~des, coord. RELATORIO de pesgui

sa: Levantamento da Situação do ... - op. cito - p. 5. 

49 I dem - p. 11 

5 ° FIORAVANTE , Maria de Lourdes~ coord. Pesquisa de Opinião 

in: situação do Ensino da Leitura - Pesquisa Explorató

ria - l4a. DRE - Nova Era, jan./82 - p. 4 
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5 lIdem - p. 5 

52 I dem. Anexo - Quadro I - Amostragem 

53 I bidem. Anexo - Quadro 11 - Habilitação 

54 I bidem. Anexo - Quadros 111.1, 111.2 e IV - Tempo de Expe

riência e Situação Funcional. 

55 I bidem - Anexo - Quadro VI - Cursos de Atualização 

56 I bidem. Anexo - Quadro XI.2 - Problemas e dificuldades no 

uso do processo de leitura. 

~7~ssumimos aqui a expressão método como a forma de sistema

tização do conhecimento/presente nos processos de leitu 

ra e seus respectivos materiais, embora, professores e 

especialistas utilizem indiscriminadamente, como sinô

nimos, os termos "método", "processo" e "materiais" de 

leitura. Segundo Gaston Mialaret, existem apenas esses 

dois métodos e em oposição absoluta - "no.ó (mé.:todo.ó l,.ói~ 

té.:tico.ó p~imei~o vem a le.:t4a, depoi.ó o .óen.:tido; no.ó ana 

lltico.ó, p4imei~o vem o .óen.tido, depoi.ó a le..:t4a" 

(MI~, Gaston. A Aprendizagem da Leitura - Santos -

Coleção Técnica de Educação Martins Fontes, 1974 - p. 

28 e 55. Ver ainda FISHER, Rose. El Metodo Global Ana

litico - Ventajas de su aplicación - Buenos Aires - Cua 

dernos Pedagogicos(2) - Kapeluz S.A., 1967. 

56F IORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. Pesquisa de Opinião ... 

op. cito Anexo Q.ladros VIII. 1 - Escolha do Processo de Lei 

tura e VIII.3 - Razões da Escolha do Processo de Leitu-

ra. 

59 I dem - Anexo - Quadro VIII.3 - Razões da Escolha do Proces 

so de Leitura. 

60 I bidem - Anexo - Quadro XI.2 - Problemas e Dificuldades no 

uso do Processo de Leitura. 
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61 I bidem - Anexo - Quadro VIII.l - Escolha do Processo de 

Leitura e VIII.3 - Razões da Escolha do Processo de Lei 

tura. 

62 I bidem - Anexo XI.2 - Problemas e Dificuldades no Uso do 

Processo de Leitura. 

63 I bidem - Anexo XI.l - Problemas e Dificuldades no Desenvol. 

vimento dos Hábitos de Leitura. 

64Ibidem - p. 8 

65 I bidem - p. 10 e 11. Ver Anexo - Quadro XIII - Desenvolvi 

mento do Trabalho. 

66Ibidem - Anexo - Quadro XV - Avaliação da Aprendizagem da 

Leitura. 

67Nos Quadros XII.l e XII.2, mais da metade dos professores 

de la. série (57%) e especialistas (77%) combinam o mate

rial adotado com outros, sendo que a maioria dos proce~ 

sos utilizados na combinação são silábicos e fônicos, 

caracterizados, portanto, como métodos sintéticos ... 

68 - f" \\ RELATOS de Experiencias n9 1 a 17 - ob) eti vos ~ Apresenta-

dos no I Seminário de Aprendizagem da Leitura - l4a. 

DRE - Nova Era, jan.j82 (consultar Anexo IV - p. 1 e 2). 

69 I dem 

7 ° Ibidem 

7 1 Ibidem - '~ustificativa ~ 

72 I bidem - "Objetivos" e "Justificativa". 

73 I bidem 

74 r bidem - "Jústificativa" e "Dificuldades" 

75 I bidem - Ver "Desenvolvimento" 
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76RELATOS de Experiências n9 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 

"Justificativa", apresentados no r Seminário de Aprend! 

zagem da Leitura - 14a. DRE - Nova Era, jan./82. (Consu! 
tar Anexo rv - p. 1 e 2) 

77Ver RELATOS de Experiências n9 1 a 17 - "Desenvolvimento". 

op. ci t. 

78 RELATOS de Experiências n9 2, 3, 9, 10, lI, 12, 13 e 16 

"Desenvolvimento"; "Dificuldades" e "Conclusões" ... op. 

cito 

79S!NTESE Final do r Seminário de Aprendizagem da Leitura 

l4a. DRE - Nova Era, jan./82 - p. 2 e 3. 

8 ordem 

81 r bidem 

82 KRAMER , Sonia. A política do Pré-Escolar no Brasil - a ar

te do disfarce. Rio de Janeiro, Achiamé, 1982 - p. 30-

55. 

83Ver JOffi~AL RADAR - 14a. DRE - Nova Era, 18 a 22.01.82(n9 1 

a 5). 

84ANÂLrSE das Avaliações do r Seminário de Aprendizagem da 

Leitura. 14a. DRE - Nova Era, jan.j82 - p. 1 e 2 (doc. 

int. ) . 

85S!NTESE Final do r Seminário .•. op. cito :p. 3 

86 r dem - p. 3 e 4 

87 r bidem 

88 r bidem 
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49 TEMPO - O "FAZER - FAZENDO" 

1. De que driança falam ... 

"PILOC.e6.60 de. leLt.wta..? .• E.6c.olho e. .6igo 
o me6mo que.. lU minhlU C.Ole.glU •.. 
Nem me. pe.l!.gun.te. .6 e. e. pILOC.e6.6 o e.c.le.Üc.o, 

:0-:'6' ~+- S' 0-' " .6.u..u. -<.c.o, \:A.. c.. . . U -La. • • . 

(PM6.1a . .6we.) 

As conclusões do I S.A.L. apontaram-nos o senti 

do e a direção das ações em 1982: instrumentar o professor 

nos conteúdos mais imediatamente necessários à sua prática 

pedagógica, discutindo e disseminando materiais que contex

tualizassem a sua relação com a criança e que subsidiassem 

a crítica do processo de aprendizagem concebida como práti 

ca neutra, padronizada e abstrata nos programas de ensino e 

dos livros didáticos. Era o que, neste tempo, queríamos bu~ 

car: o desvendamento do processo de aprendizagem, começando 

pela produção de materiais, sobre os aspectos já levantados 

no I S.A.L.-a metodologia da leitura nos seus fundamentos: 

o período preparatório; os processos de leitura, a avalia

ção da aprendizagem, para que pudéssemos discutir nos cur

sos, nucleações, reuniões e treinamentos, utilizando o res

paldo do Centro de Recursos Humanos da Secretaria de Estado 

de Educação, se bem que ... sem verba nenhuma. l 

Também não havia materiais específicos, a nao 

ser atividades e mais atividades, enviadas à DRE pela equi

pes da Secretaria de Estado de Educação; pelas outras DREs, 

ou ainda as existentes nas revistas pedagógicas. Qual o nos 

so conhecimento sobre a criança, discutida no I S.A.L. ? 

Quais as suas condições de aprendizagem, marcada pela dete

rioração da qualidade de vida, adoecida; fraca e submetida a 

situações de exclusão na sociedade e na escola? 

Reunimos todo o material que fizesse alguma re

ferência à aprendizágem,--ao desenvolvimento físico, mental, 
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lingüístico e social da criança na fase de escolarização. 
Examinamos as obras utilizadas pelas escolas de Formação 

para o Magistério ou nas Faculdades de Educação: falam de 

urna criança universal, abstrata, em estudos ou pesquisas 

realizadas em contextos diferentes do nosso. 2 

Eis que, por proposta da FIDE - Fundação Itabi 

rana de Educação - organizamos vários cursos para profes

sores de 5a. à 8a. série. Dentre eles, o Curso de Comuni

cação e Expressão para professores de la. à 8a. série, com 

a Profa. Magda Becker Soares, discutiu, juntamente com a 

equipe de 29 grau da l4a. DRE três textos, 3 abordando, a 

luz da psicolingüística e sociolingüística, os estereóti

pos sobre a linguagem de criança desprivilegiada.Uma "l~n 

guage.m de.6~c~e.nte.", "com alto Znd~ce. de. e.Jr..Jr..O-6( • •• ) te.nde.n 

do a om~t~Jr.., quando 6alam, de.te.Jr..m~nada-6 palavJr..a-6, aJr..t~go-6 

e. pJr..e.p0-6~ç.Õe.-6"4 - assim configuram vários autores as "d~ 

6e.Jr..e.nç.a-6 e.ntJr..e. a "l~nguage.m ~n6e.Jr..~0Jr.." e. a "l~nguage.m cul
ta" . 5 

Entretanto - prossegue o texto - "na-6 -6~tua-

ç.oe.-6 nao e.-6colaJr..e.-6, e.-6-6a me.-6ma cJr..~anç.a e: capaz de. e.xpJr..e.-6-

-6aJr..--6e. com 6ac~l~dade. e. 6luênc~a, gJr..ande. cJr..iat~v~dade.,ta~ 

ve.z pOJr..que. a cJr..ianç.a de.-6pJr..~v~le.giada ne.ce.-6-6ita de. inve.n

taJr.. -6e.U-6 pJr..opJr..io-6 bJr..inque.do-6 e. jogO-6". 6 

Conheciam os professores de 5a. à 8a. série es 

sas situações de vida, da criança, ou seja, o seu regis

tro nao escolar? " ... o de.-6 e.mpe.nho l~YL911Zitico de.-6ta-6 wan 

ç.a-6 não -6e. Jr..e.-6ume. num Jr..e.g~-6tJr..o e.-6colaJr.. e. e.-6te. não pode.-6e.Jr.. 

con-6ide.Jr..ado como Jr..e.pJr..e.-6e.ntat~vo de. -6ua compe.tência lin

gllZ-6t~ca"7 - prossegue o texto: "vã.Jr..~a-6 pe.<5qu~-6a-6 mO-6tJr..a

Jr..am que. todo Jr..e.ce:m-na-6cido e.-6tã. e.quipado com muita!:' capa

cidade.-6 de. apJr..e.nd~zage.m e. pe.Jr..ce.pç.ão"( .•. )poi-6 "ce.Jr..tO-6 ti

pO-6 de. compoJr..tame.nto-6 -6e. e.nJr..aizam e.m compone.nte.-6 ~nato!:' , 

b~olog~came.nte. de.te.Jr..m~nado!:'. A!:'-6im,poJr.. e.xe.mplo,o andaJr.. bZ 

pe.de.,a compe.tênc~a lingllZ!:'tica de. compJr..e.e.nde.Jr.. e. ut~l~zaJr.. 

a l~nguage.m -6ão algun-6 dO-6 compoJr..tame.nto-6 un~ve.Jr..!:'a~-6 do hE.. 

me.m e., poJr.. .Ü-60, pJr..e.!:' e.nte. ao longo da-6 e.-6pê.c~e.<5" ( ••• ) PoJr.. ~!:,o, 
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embo~a a~ c~~ança~ de~p~~v~le9~ada~ u~em l~nea~mente a~ p~ 

lav~a~, toda~ u~am do me~mo modo que a~ dema~~1I8. Contesta 

o autor as afirmações de Bernstein, Black e Solomon, para 

quem "e~~a~ c~~ança~ ~ão ~ncapaze~ de pen~a~ adequadamente, 

po~~ ~ua l~n9uagem não lhe~ dá uma ba~e conce~tual pa~a o 

pen~amento ab~t~ato, nem pa~a obte~ ~n6o~maçõe~ a pa~t~~ 

do que lhe e: d~to,,9. E diz: ... ".óe a~ capac~dade~ de ab~

t~ação, gene~al~zação e conce~tuação ~ão ~nata~, e: nece~~~ 

~~a a ex~~tênc~a da l~n9uagem e, po~ ~~~o ~ão p~e~ente~ em 

todo~ o~ memb~o~ da e~pe:c~e humana, exceto no~ po~tado~e~ 

de de6~c~ênc~a gene:t~ca": 1 o Daí ... "~e o pen~amento da 

c~~ança de~p~~v~leg~ada não ap~e~enta te~mo~ ab~t~ato~ e 

conceito~ ma~~ complexo~, e: po~que ~ua linguagem não a~ 

~n~t~umenta pa~a tal e não ap~ende~am a 6azê-lo".11 

Permeando todo o curso e os estudos da equipe 

da Divisão de Educação e Cultura, a questão básica: qual é 

a prática do ensino de Comunicação e Expressão no 19 grau? 

Ela instrumenta a criança de modo que se desenvolvam a com 

preen~aQ# a abstração e a generalização? Qual o signific~ 

do de "adaptar" programas às reais necessidades e possibi

lidades do aluno? 

Seria dar uma linguagem pobre a quem é pobre ou 

buscar conhecer as formas de linguagem da criança 11 carente 11 

e ajudar a expandi-la nas múltiplas situações escolares e 

não escolares? Esses materiais realmente eram r~os didã 

ticos ~uxiliares? A quem eles se dirigem? Que resultados 

pretendem e realmente alcançam? 

Da discussão dos textos, os professores e tam

bém a equipe da DRE passavamã análise dos materiais didá

ticos. Descobrimos que em todo o 19 grau, os livros de Co

municação e Expressão - o livro didático em geral - o úni

co material utilizado pelo professor nas escolas públicas 

precisa ser discutido e criticado, em termos não apenas 

da forma, também do conteúdo, sequenciação, organização e 

a metodologia aí implícita. Até que ponto são realmente 
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recursos auxiliares para a aprendizagem e domínio da lin

gua? Como se organizam,e :se estruturam para instrumentar a 

criança e o jovem para novas aprendizagem? Ora, se "todo-ó 

O-ó p~og~ama-ó e mate~iai-ó de en-óino ge~almente -óão elabo~a

do-ó pa~a um aluno idealizado"12- que dizer, então, dos m~ 

teriais de alfabetização responsáveis pela sistematização 

dessa aprendizagem? 

"I-óto ~ mai-ó ve~dadei~o e g~ave, quando 6alamo-ó 

de edueação de e~iança na 6a-óe inieial de e-óeola~ização 
quando ela mai-ó p~eei-óa de otvi.entaçõe-ó -óegu~a-ó pa~a pe~eep

ção e eomp~een-óão do mundo que a ee~ea, poi-ó ~ a pa~ti~ d~ 

le. a apJ[.endizagem -óe e-ótabe.leee."13 - afirma o primeiro ma

terial produzido pela equipe, tendo em vista as açoes para 

1982: subsidiar o trabalho com as escolas de 19 e 29 graus 

- rurais ou urbanas "carentes" ou não. Tanto assim, que o 

documento se denominou: Período Preparatorio de Aprendiza-

gem Escolar e não Período Preparatório - apenas uma fase 

da la. sãrie "para os alunos que não t~m prã-escolar". 

Ora, se - "toda e~iança já. na-óee. equipada ge.ne.

tieamente. pa~a ap~e.ndizagem, a não -óeJ[. que haja le-óõe.-ó ee
J[.ebJ[.ai-ó e imatu~idade-ó neuJ[.ológiea-ó que. pO-ó-óam impe.diJ[. a 

ehe.gada do-ó e-ótZmulo-ó ao-ó eent~o-ó neJ[.vo-óo-ó J[.e-ópon-óá.vei-ó p~ 

lo-ó movimento-ó e. pela eomp~~en-óão, pe.la 6ala e pela lingu~ 

ge.m,,14 - qual o real significado do Período Preparatório? 

Que sabíamos das condições de aprendizagem das crianças ~ 

madas-"carentes"? E das outras que não apresentam defici~n 

ciás ou "imaturidades"? Quais as conseqü~ncias deste desco 

nhecimento ou do conhecimento "a priori"? " ... quando a e~ 

eola de-óeonheee o nZve.l de. matu~ação do aluno paJ[.a ap~e.nd~ 

zage.m de. leitu~a e de e-óe~ita e -óua-ó ~eai-ó ne.ee-ó-óidade-ó 
e.xige atividade-ó que. e.-ótão al~m de -óua-ó pO-ó-óibilidade-ó -óu~ 

gindo daZ a-ó di6ieuldade.-ó que, não ~a~o, p~oduzem di-óiu~

bio-ó p-óieomoto~e-ó i~~e.veJ[.-óZvei-ó (t~oea de le.t~a-ó, de -óon-ó, 
~e-óeo~denação de movimento-ó~ ete."lS E conclui a equipe, 

nesse momento, após discussões sobre os Relatos de Expe

ri~ncias apresentadas no I.S.A.L., onde verificamos o 
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esforço sobre-humano do professor ,e , depois ,voltar às mesmas d~ 

ficuldades anteriores: "muita~ veze~, poi~, a e~cola, ao i~ 

ve~ de contnibuin pana ~upenan tai~ di6iduldade~ de apnend~ 
zagem, ela acentua e ate a~ ne6onça, na maionia de no~~a~ 

cniança~"~16 

E qual o nosso papel de técnicos, a nao ser o de 

cooperar nesse conhecimento? Então, era preciso que conhe

cessemos os estudos mais recentes a respeito da criança 

e foi por isto recorremos às obras de Jean Piaget e a quem 

o utilizasse, organizando grupos de estudo, nos quais foram 

envolvidos todos os setores da Divisão de Educação e Cultu

ra: 19 29 graus, Pré-Escolar, Educação Supletiva e Educação 

Especial. 

Ao mesmo tempo, examinávamos os materiais de lei 

tura, sobretudo os de alfabetização, em virtude não apenas 

do trabalho junto aos aprofessores de la. série, mas também 

com os especialistas, no sentido de fundamentar-lhes às "su 

gestões de atividades". Com dificuldades óbvias, de falta 

de bibliografia especifica, de livros disponiveis e de ver 

ba para adquiri-los, recorremos às Editoras, interessadas 

em que seus produtos fossem analisados e consumidos. Também 

a falta de hábitos de estudo, de análise e sintese, e inteE 

pretação fizeram desse periodo um dos mais ricos e revelado 

res, pois os técnicos da Divisão de Educação e Cultura come 

çavam a descobrir no trabalho pedagógico algo mais que re

passar materiais às escolas, ou atender às suas solicita

ções, nas visitas e reuniões. 

A prioridade dos projetos da Secretaria de Estado de Educa

ção - la. e 5a. séries - passava a ser concretamente vivida 

na 14a. Delegacia Regional de Ensino. 

Organizamos, assim, a fundamentação do Período 

Preparatório da Aprendizagem de Leitura e as Sugestões de 

Atividades, I 7 procurando seqllenciá-las, de acordo com a di

reção e o sentido do desenvolvimento da criança, na com

preensao dos conceitos básicos e sua utilização no mundo 
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que a cerca. "ILdo e 6unda.me.I1,ta...t pa.Jta. que. a. CJ'L-Lá.uça. c..om

pJte.e.l1da.. -L11,te.gJta.l1do o que. e..6c..Jte.ve., o que. 6a...ta. e o que. ..tê" 18 

E logo começamos a discutir com os diretores e especialis

tas das escolas a necessidade de se conhecer o aluno que 

chega até elas e saber de que criança se fala nas ativida

des de linguagem oral, leitura e composição, necessárias 

no desenvolvimento, da compreensão, da interpretação e das 

relações quantitativas e qualitativas - fundamentais no co 

nhecimento do mundo. 

Além do mais, ficava cada vez mais claro a ne

cessidade do conhecimento a respeito, não só dos livros di 

dáticos, ou dos Programas de Ensino, mas o estudo da Psic~ 

logia Evolutiva, buscando uma visão dinâmica e globalizada 

do desenvolvimento da criança, para embasar as experiên

cias e a prática pedagógica. A relação da teoria com a prá 

tica atingia, nesse 49 Momento, a Delegacia Regional do En 

sino e as escolas, voltadas, geralmente, para a aplicação 

prática, vista como algo separado da teoria ou da inteligi 

bilidade dessa prática. 

A fundamentação do período preparatório, as ana 

lises dos materiais de leitura e o estudo dos textos sobre 

linguagem e classe social eram considerados, ainda, tanto 

pela equipe da DRE, quanto pelas escolas, como "teoria" a 

qual muitos não viam possibilidade de "colocar em prática", 

a nao ser com as melhores classes ... Entretanto justamen

te essas classes não precisavam do período preparatório 

Daí, todo o esforço "teórico" seria em vão ... 

Organizamos, então, os cursos de la. série, uti 

lizando os mesmos textos - período preparatório; análises 

dos materiais de leitura adotados na la. série - mas tam

bém a prática: os relatos de experiências de professores , 

organizados para o Curso ou já apresentados no I Seminá

rio de Aprendizagem de Leitura. 

Assim1de fevereiro a abril/1982, afloravam, nos 

materiais de leitura; nos textos e nos relatos de experiên 
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~ias, as contradições entre o proclamado e o alcançado; en 

tre os objetivos de desenvolvimento de todas as formas de 

expressão - dos programas e dos livros - e os 

em sala de aula. 

efetivados 

Nas reuniões com os diretores, coordenadores 

supervisores, inspetores e técnicos do Orgão Ivlunicipal, 

constatamos a novidade e o interesse dos responsáveis pela 

escola na discussão mas "0-6 paJt,t.-i.c..-i.pan,te.-6 a.-i.nda. ne.c.e.-6-6.-i.,tam 
I . 

de. oJt.-i.e.n,taç.ão e. ac.ompanhame.n,to ma.-i.-6 nJte.qll.e.n,te.", pois soli-

citam ",tJte..-i.name.n,to o ma.-i.-6 Jtáp.-i.do po-6-6Ive.f"j "ma.-i.-6 óJte.qll.e.n

,te.-6"j "e.m nO-6-6O mun.-i.c.lp.-i.o e. paJta pJtoóe.-6-6oJte.-6 de. la. -6eJtl.e."j 

e ainda . .'.'.-i.nlc..-i.o do ano paJta e.-6c.ofha do pJtoc.e.-6-60 de fe.-i.,tuJta 

e no ó.-i.naf do ano paJta avaf.-i.aç.ão".19 Parece que todas as 

escolas já haviam começado a alfabetização, a despeito da 

circular enviada às escolas, exatamente sobre a necessida

de de se realizarem estudos a respeito dos materiais de al 
fabetização. 20 Começáramos no I S.A.L. e agora estendía

mos as escolas a responsabilidade de escolher seus recur

sos de aprendizagem a partir da discussão críticas dos mes 

mos. 

As análises dos livros didáticos, sobretudo os 

de alfabetização - mostram desde a escolha de tema~, dos 

textos, e das atividades propostas, a preocupaçao com a es 

crita e a correção da forma e nao com a "expressão" - esta 

apenas um título na capa ou o nome de um conteúdo curricu

lar. Muito empiricamente (já que nenhum dos supervisores 

da 14a. DRE possui qualquer formação na área de lingüísti

ca), procuramos buscar na~ orientações do autor, sobretudo, 

a inteligibilidade de sua proposta, às vezes apenas esque

mática, e a comparávamos com o material de leitura apresen 

tado. 

Descobrimos aí a dificuldade do ensino de leitu , , 
ra tanto para aqueles que possuem quanto para os que nao 

possuem experiências lingüísticas mais elaboradas. Assim, 

os mais favorecidos poderiam ir além do material formal e 

descri ti vo, e os desfavorecidos serão os eternos "ilnaturos" , 
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sem qualquer oportunidàde de penetrar nos segredos da lin

guagem culta. 

Quais as possibilidades reais de fazê-lo, em tur 

mas "heterogêneas", com professores inexperientes e 

riais desconhecidos ou nunca criticados? Muitos dos 

mate

mate-

riais de alfabetização não apresentam orientações seguras 

para o desenvolvimento do processo: "ape.nat, uma oJz.ie.ntação 

ge.Jz.al quanto ã e.xploJz.ação da gJz.avuJz.a, inQe.ntivação, intJz.od~ 

ção de. 60ne.mat" QompJz.e.e.nt,ão do te.xto, ampliação do vOQabulá 

Jz.io e. ao tJz.e.iname.nto e.t,QJz.ito".21 Ou ainda: "t,ão 

it,oladat" inde.pe.nde.nte.t" o que. pode. dióiQultaJz. o inte.Jz.e.t,t,e. 

da QJz.iança pe.la apJz.e.ndizage.m".22 Por isso, "ao apliQaJz. e.t,t,e. 

pJz.OQe.t,t,o, o pJz.06e.t,t,0Jz. de.ve.Jz.á te.Jz. muito Quidado paJz.aque t,e.M 

alunot, não inQoJz.Jz.am e.m vIQiot, de. le.ituJz.a que. a apJz.e.ndizage.m 

pOJz. t,ilabação pode. oQat,ionaJz. (e.t,QandiJz. t,Ilabat" não te.Jz. Qa

paQidade. de. QompJz.e.e.nde.Jz. o te.xto, de. não globalizaJz. t,itua
çoe.-6, e.tQ)".23 

Essas análises, discutidas.nos relatos de expe

riência (elaboradas juntamente com os professores das esco

las) e também nos cursos de la. série, nas nucleações e reu 

niões, mostraram as dificuldades de se avaliar uma prática 

em termos de seus resultados efetivos e não em decorrência 

da boa vontade ou da intenção das pessoas envolvidas. Quali 

dades pessoais bastariam para "ajudaJz. o aluno a pe.ne.tJz.aJz. no 
te.xto e. QompJz.e.e.ndê-lo Qom mait, óaQilidade. e. mait, pJz.06undida 

de.?"2lt "O-6e.ntido da-6 ilu-6tJz.açõe.t" da-6 QOJz.e.-6, a -6e.le.ção e. 

de. QontJz.ole. do vOQabuláJz.io, a e.-6tJz.utuJz.a da-6 óJz.at,e.-6; a -6~

qUênQia e. dO-6age.m da-6 le.i~uJz.a-6, a unidade. Jz.itmiQa que. pe.Jz.

mita a ajudaJz. a vit,ualização de. Qe.na-6, na Qon-6.tJz.ução de. t,ut, 

pe.n-6e., ale.gJz.ia, an.óie.dade., humoJz., be.le.za"25 jamais poderão 

ser fruto da "criatividade" do professor ou de seu desempe

nho individual, simplesmente. E o que depreendemos das ações 

de 1981 e do I.S.A.L.? O professor de la. série, sozinho, 

utilizando pragmática e intuitivamente vários materiais de 

leitura, até conseguir "resultado", ou seja, a aprovaçao da 
-maioria. Entretanto, ele não saberia responder as razoes 
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desse resultado ou em que seu trabalho deveria se alterar 

nas próximas situações. Então como intervir de algum modo 

na reprovação na la. série? 

Uma ameaça à liberdade de escolha do professor 

- eis como muitos interpretavam essa incursão da Delegacia 

Regional de Ensino no campo sagrado do material de leitu 

ra .•. Ou na constatação de que a maioria não avaliara se a 

criança apresentava condições para iniciar a aprendizagem 

de leitura, por "6al~a de 6i~ha de avaliação pa~a ~ada alu 

no" e "di6i~uldade de ~omp~een.6ão da 6i~ha"; "6al~a de ~e
gi.6~~o da.6 ob.6e~vaçõe.6".26 Elaboradas pela equipe da div! 

são e discutidas nos cursos de la. série, essas fichas de 

avaliação distribuidas nos cursos,27 constituiam dificuld~ 

de para o professor. Entretanto, apenas exigiam a observa

ção sistemática das situações naturais de domínio das rela 

ções espaço-temporais; da percepção, socialização e lingua 

gem - aspectos básicos para "avalia~ o de.6envolvimento da 
ap~endizagem e o~ienta~ atividade.6 p0.6te~io~e.6".28 

Não sabemos como o professor acompanha e cria 

situações concretas de organização das idéias, das rela

ções entre fatos e ações; de expressão verbal e nao verbal, 

dos movimentos, das ações, experiências e vivências. Assim, 

a maioria não respondeu ao item: ".I.le vo~~ não U.60U o in.6-
~~umen~o .6uge~ido, que ~ompo~tamento.6 ou a.6pe~~o.6 vo~~ ~o~ 

.6ide~ou indi~ado~e.6 de p~on~idão pa~a a lei~u~a, em .6eu.6 
atuno.6?"29 Quem respondeu, considera vagamente "~oo~dena

ção mo~o~a, linguagem o~al, ~on~ei~o.6 ~opolõgi~o.6, la~e~a

lidade, pe~~epção audi~iv~ e vi.6uat".30 Bem mais signific~ 

tivo que a mera "coordenação motora" de um ano atrás,o Pe 

ríodo Preparatório - o 19 contato da maioria das crianças 

da escola pUblica com o ambiente escolar - ainda não e co

mo deveria ser agradável, familiar , cativante e silrples ( ... ) 

"t p~e~i.6 o que não haj a p~e.6.6 a em ~olo ~a~ a ~~iança e.6 ~~e

vendo, 'lendo' mate~iai.6 que não ~êm nada a ve~ ~om a .6ua 
~i~a ~ealidade" - pondera o texto novamente, advertindo: 

"pio~ ainda, muita.6 e.6~ota.6 ou já. al6abe~izam ou já. que~em 
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a ~niança al6abetizada"31 

Que dizer dos cursos pré-escolares, das escolas 

e jardins de infância particulares - dos quais a Delegacia 

apenas conhece os processos de criação e reconhecimento? 

Que aprendizagem a criança favorecida aí desenvolve, con

quanto disponha de variados materiais didáticos, ambientes 

especializados e pessoal habilitado, o que nem sempre exi~ 

te na escola pUblica? Ainda não nos ocorrem tais questões, 

embora se pergunte: "'pon qu.e a flelega~ia nã.o pnoib e 0-6 ~u.!!: 

-60-6 pnê.-e-6~olane-6 de al6abetizall..e.m?" (funcionária da DRE) . 

Ora, o desenvolvimento da alfabetização é feito, 

segundo a mesma avaliação, principalmente através de "hi-6-

tÔll..ia-6"; "~onven-6a-6 in 6 oll..mai-6 " e ""au.la-6 exp0-6itiva-6"; como 

recursos didáticos( ... ) "-6e.ndo qu.e ele-6 podell..iam u.tiliza!'L 

ou.t!'LO-6 1l..e.~u.1l..-60-6, ~omo jogO-6, dnamatizaçõe.-6, mÚ-6i~a-6, ~an

tO-6, gnavu.ll..a-6, pantomima-6 e a-6 pll..ópnia-6 expe.ll..iên~ia-6 da-6 

~ll..iança-6"32 - analisa a equipe da Divisão. 

Também para desenvolver a "compreensão" e a 

"linguagem oral", é alto o percentual de omissão de respo~ 

tas (92% e 83%) e novamente o professor utiliza a "~onvell..

-6a in60ll..mal, hi-6tõll..ia-6 ou. gnavu.na-6( . .. ) ou. -6eja,a ~omrll..e.e.n-

-6ã.o ê. de-6envolvida, nã.o atnavê.-6 de. atividade do alu.no, ma-6 

atnavê.-6 do qu.e. o pn06e.-6-6on diz ou. tll..az. Fi~a a dúvida -6 e. 

!'Lealmente. -6e de-6envolve. a ~ompll..ee.n-6ã.o, atnavê.-6 de. ativida

de-6 u.nidine~ionada-6, ~omo ê. o ~a-6o, -6em a pall..ti~ipaçã.o da 

~niança".33 E prossegue a análise da avaliação (aplicada 

numa pequena amostra de dois municípios, onde fora 

vel, por falta de verbas): "a leitu.ll..a -6ilen~io-6a e 

nã.o -6ao bem exploll..ada-6, poi-6, pelo maioll.. pen~entu.al, 

possí

onal 

indi-

~am qu.e. -6ao pa-6-6ada-6 no qu.adll..o, qu.ando pode.ll..iam u.tilizall.. 

gnavu.na-6, ~all..taze-6, atividade-6 expne-6-6iva-6 e cll..iadona-6 qu.e 
de.-6envolvam a-6 e.-6tnu.tu.ll..a-6 lingaZ-6ti~a-6 e me.ntai-6 da ~Il..ian

ça".3~ Não fora justamente esta a p~eocupação dos profess~ 

res de la. série,tanto no I S.A.L. como nos Cursos de 1981? 

E agora, em 1982? "Pall..e.~e. qu.e. a pll..eo~u.paçã.o maioll.. ê. -6,únple.-6 

mente a mecanizaçã.o e a de.ei6nação dO-6 -6Zmbõlo.b,: 9~M~0-6 e. nã.o a 
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Qompneen~ao do ~igni6iQado do~ me~mo~, poi~ o~ neQun~o~ ~ao 

6onmai.6 e ab~tnato~". 3 5 

2. Fazendo "Diagn6stico" ... 

Entretanto, nos cursos sobre o Período Prepara

t6rio, envolvendo todos os municípios da jurisdição, nas 

discussões dos relatos de experiências sobre os processos 

de leitura, realizamos com os professores verdadeiras anál~ 

ses procedentes da pr6pria prática, corroborando os estudos 

da equipe da ORE. Também a "pneoQupaç.ão Qom o de~envolvime!!:. 
to do aluno; maion vi~ão QnZtiQa de apnendizagem na. e~Qola" 

- foram itens com altos índices em todos os encontros, 36 or 

ganizados junto com professores, especialistas, técnicos do 

Orgão Municipal e de todos que pudessem participar com a 

sua experiência de alfabetização. 

Foram apresentados, de acordo com as possibili

dades de cada situação, os processos de leitura utilizados 

nas escolas, tanto rurais, quanto urbanas. Aí, já não sepa

ravamos o urbano do rural, como antes. E os que em 1981 re-

cusavam os professores leigos como docentes, consideraram 

em altos percentuáis os resultados do encontro: "adquini nE.. 
vo~ QonheQimento~" (92%); "de~_.c.QbfLi novo~ meio~ pana. neali 

zafL meu tnabalho" (87%); "pude QOnheQefL o tnabalho de mA--
nha.~ Qolega~" (81%).37 Comenta a análise da 

evidenQiou a 6al~idade do pneQonQeito quanto 

do~ pno6e~~one~ de e~Qola~ fLunai~, em nelaç.ão 
unbana~ . 38 

equipe: " ... ~~o 

a Qompetê.nQia 

ao~ de e~ Qola~ 

Em todos os municípios, as discussões sobre o 

específico da alfabetização - os materiais de leitura e as 

condições necessárias para ensinar a ler transformaram os 

cursos em situações de aprendizagem para as escolas, para os 

técnicos da Delegacia e para quem se interessasse. Segundo a 

equipe, "a apne~entaç.ão do~ Relato~ e do Viagn5~tiQo da Si~ 

tuaç.ão EduQaQio nal do MuniQZpio I (~endo e~ ta de~ QO nheQida do 
pe~~oal da e~Qola) I ( ••• ) denam opontunidade pana di~Qu~~õe~, 



120. 

~eólexõe~, auto-avaliação e e~Itiea do p~õp~io t~abalho e 
da ~ituação da e~eola". 3 9 

Em todos os municípios, os professores puderam 

estabelecer as relações possíveis dos resultados escolares 

com o trabalho pedagógico realizado, através do diagnósti

co organizado pelo inspetor escolar, juntamente com técni

co do 6rgão Municipal. Os dados, coletados e armazenados 

na Delegacia Regional de Ensino passaram a ser utilizados 

pelas escolas e urna escola rural organizara, inclusive,urna 

avaliação de 1981, comparando o fluxo escolar durante 5 

anos, em análise com os professores e pais de alunos. 4o 

Assim, de 1976 a 1981, "o~ IYl.dic.e~ de pJtomoção 

va~iam de 60% a 20%" ( ••• ) "haveYl.do uma queda. de 40%. A.te.m 
di~~o, apeYl.a~ em L976 o ZYl.dic.e u.tt~a.pa.~~ou 50%; Yl.O~ dema.i~ 

aYl.o~, todo~ o~ ZYl.dic.e~ ~ão ba.ixo~ eomo c.ompJtova a aYl.ã.ti~e 

aYl.te~io~"41. Com os próprios meios, a escola levanta "a. ~i. 

tuação do~ ~e~o~ humaYl.o~, a~ dióieu.tdade~ pa~a Jtea..tiza

ção do t~aba.tho, o~ p~ob.tema~ de ~eYl.dimeYl.to da~ tu~ma~ e 
a~ po~~Zvei~ pJtopo~ta~ de ~o.tUçãO"42. 

"At~ave.~ de~te iYl.~t~umeYl.to e da~ di~c.u~~õe~ 

(Yl.a e~eo.ta) ve~ióieou-~e que: 

1) "O~ maio~e~ p~o b.tema~ q uaYl.to ao p~o fi e~~ o~ 

eeYl.t~am-~e Yl.a. la. -~é~1e,p~iYl.c.ipa.tmente-1quaYl. 

to ao p~oc.e~~o de leitu~a (Quad~o 11 5 . 3)" , 
( ... ) "que Yl.ec.e~~itam de t~einameYl.to e eYl.
eOYl.t~o~ que o~ p~epaJtem pa~a e~~e t~abalho 

(Quad~o 11 6•3 )"; 

21 "A maio~ pa~te também eOYl.~ide~a que óa.tta 

domZYl.io ao pJto6e~~oJt e e~te Yl.ão tem eOYl.di

çõe~ pa~a de~eYl.volve~ o~ p~e.-~equi~ito~ pa

~a ap~endizagem (Quad~o 11 3 )"; 

31 "Ta.t ~ituação ~e a9~ava pela~ p~eeã.~ia~ eoYl. 

diçõe~ de ~aúde e alimeYl.tação, além de ne
ee~~idade t~aba.tha~ que iYl.te~6e~em Yl.a 6~e

qllêYl.eia e ~eYl.dimeYl.to do aluYl.o,,43. 
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Aqui, a "carência", antes a causa do fracasso es 

colar, na ótica das escolas, já é considerada como agravan

te e concluem os professores:"pode.JtZamo.6 c.on.6ide.JtaJt e.n.:tão 

que. não ba.6.:ta dominaJt o c.on.:te.údo e. .:tJte.inaJt o pe..6.6oal. Se.Jti~ 

bom a paJt.:tic.ipação de. .:todo.6 no .:tJtabalho e..6c.olaJt, a.:tJtave.6 de. 

Jte.uniõe..6 paJta e..6.:tudo ou in60Jtmaçõe..6 .6obJte. 0.6 pJtoble.ma.6 que. 

a6e..:tam a apJte.ndizage.m e. pJtopo.6.:ta de. .6olução paJta 0.6 me..6mo.6. 

PaJta i.6.6o, o pJt06e..6.6oJt pJte.c.i.6aJtia de..6e.nvolve.Jt a 
que. e.le. .:te.m na c.omunidade.".44 

Do diagnóstico, esta escola e seus professores 

começam a extrapolar as paredes da sala de aula, contextua

lizam a sua prática, embora ainda não se possa generalizar ... 

Assim, nas discussões a respeito do diagnóstico das esco

las, "no.:ta-.6e. que. 0.6 paJt.:tic.ipan.:te..6 ainda ne.c.e..6.6i.:tam de. ou

.:tJta.6 .6i.:tuaçõe..6 de. c.JtZ.:tic.a.6 da pJt~.:tic.a e.duc.ac.ional c.om c.Jtia~ 

ça.6 vive.ndo a 6a.6e. de. maioJt pO.6.6ibilidade. de. de..6e.nvolvime.n

.:to, ape..6aJt da.6 c.ondiçõe..6 .6óc.io-e.c.onômic.a.6. 45 

Nos cursos de la. série, foram apresentados 13 

diferentes materiais de leitura, além de dois relatos sobre 

o trabalho com classes multisseriadas, uma característica 

das escolas rurais. Nestas também é mais utilizado a carti-

lha "Caminho Suave", de acordo com a pesquisa 

Ensino de Leitura, apresentada no I S.A.L. 46 

Situação do 

E, ao invés 

de colocarmos em discussão as análises desses materiais ela 

borados pela equipe, trabalhamos com os professores - rela

tores do I S.A.L. na maioria - embora tenham demonstrado 

"mui.:to Jte.c.e.io e.m apJte..6e.n.:taJt .6e.u.6 c.onhe.c.ime.n.:to.6 e. e.xpe.Jtiên-

c.ia.6 ao pJtoÓe..6.6oJtado".47 Nas análises, entretanto, consta-

tamos: ".:tive. opoJt.:tunidade. de. c.onhe.c.e.Jt o .:tJtabalho de. me.u.6 

c.ole.ga.6"; "c.ompJte.e.ndi a impoJt.:tânc.ia. de. uma. boa e..6c.olha do 

pJtoc.e..6.60 de. le.i.:tuJta."; "c.ompJte.e.ndi 0.6 pa..6.60.6 e. 0.6 .:tipo.6 de. 
le.i.:tuJta.".48 

Do modo possível, com recursos próprios e de a

cordo com a experiência anterior, os professores de la. sé

rie expuseram sua prática de leitura, ressaltando suas difi 

culdades e meios de superá-las, pois muitos utilizaram o 
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material ".6e.m oJt.i.e.ntação, m.i..6tu..JtaJtam c.om ou..tJtO.6 e. a.i.n.da n.ão 

alc.an.çaJtam u..m Jte..6u..ltado c.ompe.n..6adoJt, d.i.an.te. do gJtan.de. e..6nO~ 

ço de..6pe.n.d.i.do du..Jtan.te. o an.o todo"49. 

Principalmente com os materiais sintéticos, veri 

ficamos a dificuldade do professor em utilizá-los e mesmo 

em compreender a sua organização. No entanto,a prática de~ 

ses professores deu-lhes uma inteligibilidade que tivemos 

de buscar nos manuais e no estudo da seqüência metodológica. 

Muito disseminada através do Projeto Alfa, a cartilha Milo

ca, Teleco e Popoca so , foi considerada pelos cursistas "d.i.-
- I' 1I 

n1c..i.l, de.pe.n.de.n.do do c.on.he.c..i.me.n.to, oJt.i.e.n.tação e. pJtat.i.c.a;nJta 
_ \.t f ~ .., \\ /I -

c.o e. pobJte. e.m c.on.te.u..do; ~mpo.6.6~ve.l paJta o n.0.6.60 me.i.o; d.i.n1-

c..i.l c.ompJte.e.n..6 ãOi; "d.i. n1c..i.l apl.i.c.ação\~ "c.ompJte.e.n..6 ão f en.ta da.6 

c.Jt.i.an.ça.6"Sl, enquanto que, na análise feita pela equipe,"o.6 

texto.6 .6ão bem e..6tJtu..tuJtado.6, apJte..6e.n.tando h.i..6tóJt.i.a.6 c.ompfe.-
jf " 

ta.6 e. .i.n.te.Jte..6.6an.te..6; pOJt~m .6ão mu...i.to pou..c.o e.xploJtado.6; há 

pouc.a opoJttu..n..i.dade. paJta a c.Jt.i.an.ça e..6c.Jte.ve.Jt~ a Jtedação n.ão ~ 
de..6e.n.volv.i.da .6.i.mu..ltan.eame.n.te. ã. apJte.n.d.i.zage.m da le..i.tuJta"S2 • 

Além disso, as dificuldades dos professores poderiam rela

cionar-se a: "n.a apl.i.c.ação da c.aJtt.i.lha, a au..toJta n.ão .6u..geJte 

apo.i.o c.onc.Jte.to paJta .i.n.tJtodu..ção do.6 .60n..6, n.ão.6e. peJtc.ebe.n.do 

tamb~m o u...60 de. jogO.6, de bJt.i.n.c.ade..i.Jta.6 c.omo .i.n.c.e.nt.i.vo ã. a

pJte.n.d.i.zage.m. Nota-.6e. a au...6ênc..i.a do u...6o da L.i.te.Jtatu..Jta ln.nan.

t.i.f, .6ob a noJtma de. poe.ma.6, h.i..6tóJt.i.a.6, c.ançôe..6, e.tc., qu..eJt 

c.omo at.i.v.i.dade Jtec.Jte.at.i.va, qu..e.Jt c.omo nOJtma de. e.n.Jt.i.qu..e.c..i.me.n.

to de. l.i.ng u..ag e.m" . E conclui o estudo: "'tal c.aJtt.i.lha e.x.i.g e. 

do pJtone..6.6oJt u..m bom c.on.he.c..i.me.n.to l.i.n.gàZ.6t.i.c.o e. mu...i.ta matu..Jt.i. 

dade. e. d.i.nam.i..6mo paJta que. o .6u..c.e..6.60 .6e.ja alc.an.çado. PaJta .i..6 

.60, .6e.Jt.i.am n.e.c.e..6.6âJt.i.a.6 ma.i.oJte..6 oJt.i.e.n.taçôe..6 e. .i.n.noJtmaçôe..6 que. 

o man.u..al n.ão nOJtn.e.c.e."S3. 

Também um processo fônico muito utilizado, a car 

tilha Casinha Feliz s4 , na prática "n.ão navoJte.c.e. a c.ompo.6.i.

ção
i
'; ~ "d.i.nZc..i.l n.a e.m.i..6.6ão de. .6on.6" e um cursista opina 

"n.ão gO.6to do pJtoc.e..6.60 nôn..i.c.o·, mu...i.to d.i.nZc..i.l, .6e.m v.i.da"s,s , 
já a cartilha silábiea Hora Alegre S6 ,apresentada no IS.A.h 

,,~ u..ma c.aJtt.i.lha pobJte., pJte.c..i..6a .6e.Jt e.nJt.i.qu..e.c..i.da e. n.e.c.e..6.6.i.ta 

do tJtabalho do pJtone..6.6oJt", sendo que "ape.na.6 6% apJte.n.deu.. a 
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tJta.ba.lha.Jt c.om a. c.a.Jttilha." ••. e. 65% de.ixou de. Jte..6ponde.Jt"S7. 

·Em relação ao relato do Autofônico Visual s8
, 14% conside

rou "0 pJtoc.e..6.60 pobJte., de. voc.a.buliJtio di6ic.llimo e. n~o de.

ve. .6e.Jt u.6a.do"; 16% a.6iJtmou que. o pJtoc.e..6.60 n~o dá c.ondiçõe..6 

pa.Jta. o a.luno a.pJte.nde.Jt e. n~o a.te.nde. ã.6 di6ic.ulda.de..6 do a.lu

no"; 8% n~o gO.6tou e. a.c.hou di61c.il"; a.pe.na..6 4% c.ompJte.e.nde.u 

a. a.pJte..6 e.nta.ção" 5 9. E a .equipe comenta: "e: i nte.Jt e..6.6 a.nte. o b

.6e.Jtva.Jt a.inda. que. 58% de.ixa.Jta.m ~e.m Jte..6pO.6ta.~ o que. pode.Jtia. 

Jte.la.c.iona.Jt-.6e. ã 6a.lta. de. c.onhe.c.ime.nto do pJtoc.e..6.60, ou ã d~ 

6ic.ulda.de. do me..6mo ou a.inda. ã 6a.lta. de. um Jte.la.to do e.xpe.

Jtiênc.ia. c.om o pJtoc.e..6.60, vi.6to que. a. Jte.la.toJta. não c.ompa.Jte.
c.e.U,,60. Na análise feita em 1981, verificamos, além de ou

tros aspectos, que "a. oJtga.niza.ç~o de. ide:ia..6, ta.nto do ma.

nua.l, qua.nto da..6 le.ituJta..6 e: c.on6u.6a., c.om e.mpJte.go inc.oJtJte.to 

do.6 te.mpo.6 ve.Jtba.i.6; a. impJtopJtie.da.de. voc.a.bula.Jt di6ic.ulta. a. 

c.ompJte.e.n.6ão do.6 te.xtO.6 e. da..6 ob.6 e.Jtva.çõ e..6" 61 • 

Em relação aos materiais de linha metodológica 

analítica, percebemos maior imprecisão nos comentários: p~ 

ra No Mundo de Linguagem;62: "e: muito tJta.ba.lho.6 o; "ne.c.e..6.6ita. 

muita. c.Jtia.tivida.de. do pJt06e..6.6oJt, ma..6 no 6im dá c.e.Jtto'\ ou 

muito di {lc.il, .6e.m inte.Jte..6.6e.", embora reconheçam que "e: um 

pJtoc.e..6.60 que. de..6e.nvolve. a. c.ompo.6ição"; tem "ilu.6tJta.çõe..6 a.

tJta. e. nte..6 "; "gJta.dua.ção de. di6ic.ulda.de..6 e. le.ituJta..6 inte.Jte..6-
.6 a.nte..6 c.om e.xe.Jtc.lc.io.6 va.Jtia.do.6" 6 3 • 

Nas discussões dos processos mais utilizados 

o fônico - e do novo material nele baseado: Acorda Dormi

nhoca6~ - revelaram-se as contradições da equipe da Divi

são e das escolas, no sentido de confrontarem argumentos . 

Assim- perguntaram na reunião de avaliação após os cursos 

- "poJt que. 0.6 pJt06e..6.6oJte..6, .6obJte.tudo e..6pe.c.ia.li.6ta..6 ,in.6,üte.m 
e.m a.dota.Jt um pJtoc.e..6.60 que. '0.6 in60Jtma.nte..6 c.on.6ide.Jta.m que. 
te.m ma.i.6 a..6pe.c.tO.6 ne.ga.tivo.6 que. po.6itivo.6'? Como é possí 

" vel "pJtoduziJt 'tJtoc.a. de. le.tJta..6 e. .6on.6; ser de di6Zc.il a.pl~ 

c.a.ção"; l'di6Zc.il e.mi.6.6~o de. .6on.6 l1
; e ao mesmo tempo "6a.vo

Jte.c.e.Jt a. c.ompo.6ição, de..6pe.Jtta.ndo o inte.Jte..6.6e. da. c.Jtia.nça.~?65 

E comenta, nesse momento, a equipe: ".6e.ndo e..6.6e. pJtoc.e..6.60 
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uma expe~iincia nova no municZpio ou ainda, devido a ~egu
~ança demon~t~ada pelo~ ~elato~e~, au expo~ o t~abalho ~e~ 

lizado, dando enóa~e ao ~e~ultado obtido, conói~ma-~e aqui, 

mai~ uma vez, a dióiculdade do p~o6e~ho~ quanto a 6undame~ 
tação do~ me~mo~ e a nece~~idade de 6aze~ e~tudo~ e~pecZó~ 

c.o~ ~ o b~e p~o c.e~~ o~ de leitu~a" 6 6. E ainda: "~e o~ pa~tic.~ 

pante~ adqui~i~am novo~ c.onhec.imento~", "c.omp~eende~am a 

impo~tâ.nc.ia de uma boa e~c.olha do p~oc.e~~o de IWMa"(JOO%)" 

ou "pode~ão te~ mai~ óac.ilidade na aplic.ação do~ ptLoc.e.6~o~ 

de leitu~a (97%)", e ~ignióic.ativo o óato de c.ofU>-i.deJW./l..em o 
p~oc.e~~o já e~c.olhido c.omo 6alho"67. Sem compreender bem 

tal contradição, também clara nas discussões polêmicas de 

"defesa" do processo Fônico, "poi~ a pe~:6oa.e hao admitia 

a~ 6a.eha~ no p~oc.e.6~c,,68, concluem: "ê. p~ec.i~o p~o.6:6eguitc.. 

o t~abalho de análi.6e do~ p~oc.e~~o~ de leitu~a c.om o pe~

.6 o aI da e~ c.o la" 6 9 • 

Essa mesma conclusão aparece, em nuances dife

rentes, - quanto ã cartilha mais adotada - Caminho Suave, o 

objeto dos cursos de 1981. Assim, as opiniões são também 

contraditórias: não sabemos porque ela é "mai~ adequada p~ 

~a a zona ~utc..al; oóe~ece uma ap~endizagem mai~ eóic.iente ; 

6ac.ilita o t~abalho do p~o6e~~o~; e de óác.-i.l comptc..een~ao , 

de~petc..ta atenção"; ou "atende a ~ealidade da ctc..iança" emb~ 

ra a considerem "pob~e"; "não p~epa~a pa~a a compo~ição" e 

a utilizem como cartilha silábica70 • Entretanto, na anál! 

se da equipe quanto a esta cartilha, ela "con~titui-~e de 

liçõe.6 g~datlv~ e ~i.6temátic.a~, p~ocu~ando atende~ a~ di6~ 

~ença~ indiv-i.duai~( . .. ) o de~envolvimento ~i~temátic.o da 
leitu~a ~e p~oce~~a~á de 'manei~a ~eqainc.ial( . .. ) havendo 

~emp~e uma volta a~ óa~e.6 ante~io~e~, o que pe~miti~á a 
~einteg~ação da ap~endizagem"71 . 

Como os professores de la. série - a maioria 

das escolas públicas - percebem e organizam a aprendizagem 

de leitura com este material? O que significa a afirmativa 

de que esta cartilha "atende o meio ~u~al,,;2enquanto que o 

Barquinho Amarel0 73 
- também analítico - "deve ~e~ adotado 

pa~a c~iança~ de nZvel ~oc.ial mai~ elevado que tenha p~e-
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e...óc.o.ta, .óe..ndo di61c.i.t paJta c.Jtiança.ó c.aJte..nte...ó,,?74 Comenta a 

equipe na avaliação dos cursos: "ape...óaJt de.. O.ó paJttic.ipan

te...ó te..Jte..m apJte..c.iado e...ó.óe.. Jte...tato (BaJtquinho AmaJte..lo),paJt! 

c.e.. que.. e...te...ó .óe..nte..m di6ic.uldade...ó e..m tJtaba.thaJt c.om e...ó.óe.. pJto
c.e...ó.óo" 75 

Por que tais dificuldades ocorrem, se na análi

se, também feita pela equipe da Divisão, nesse material há 

urna clareza metodológica quanto à direção didática, pois 

"o c.onjunto de.. téc.nic.a.ó de.. e..n.óino, e...óc.o.thida.ó paJta diJtigiJt 

a.ó di6e..Jte..nte...ó paJtte...ó da le..ituJta, c.aJtac.te..Jtizam o método pOJt 

um tJtaba.tho me..nta.t de.. anã.ti.óe.. e.. .óInte...óe.., paJttindo-.óe.. .óe..m

pJte.. de .óituaçõe...ó .óigni6ic.ativa.ó (globai.ó) c.he..gando ã.ó paJt

te.ó; Jte..tac.ionando novame..nte.. a.ó paJtte...ó e..ntJte .ói e voltando 

ao todO?76 E ainda: "c.om Jte..lação ã. apJte..ndizage..m da .teituJta, 

e O.ó vãJtio.ó a.ópec.to.ó da linguage..m c.omunic.ação, a autoJta .óU 

geJte uma oJtientação que te..nta pôJt e..m pJtãtic.a pJtinc.Ipio.ó da 

teoJtia e...ótJtutuJta.ti.óta( .•. ) e.ó.óa.ó nova.ó e...ótJtutuJta.ó .óe..Jtiam , 

tanto quanto po.ó.óIvel, 60Jtmada.ó c.om o voc.abu.tãJtio bã.óic.o 

da leituJta" •.. 77 Estes aspectos, não abordados nos relatos, 

bem corno as contradições das discussões mostraram aos cur

sistas e à equipe da DRE que "o c.UJt.óo veio inquietã-lo.ó 

quanto ã. ne..c.e...ó.óidade de...ó.óe c.onhe..c.imento" (pJtoc.e...ó.óo.ó de .te~ 
tUJta) e 60i uma opoJttunidade.. de.. Jtevi.óão de.. po.óiçõe...ó e.. de 
que...ótioname..nto.ó 6undame..ntai.ó da pJtãtic.a até hoje.. vivenc.ia
da pe.to.ó pa.lí..tic.ipante.ó, na .óa.ta de.. au.ta"78. 

Todos os cursos, finalmente, solicitam em maior 

ou menor grau, "e..nc.ontJto.ó peJtiódic.o.ó c.om Jte...tato.ó de e..xpe

Jtiê.nc.ia.ó; mai.ó oJtientaçõe..t:J .óobJte Caminho Suave" ou "quanto 

a pJto c.e...ó.ó O.ó de.. .te..ituJta", confirmando "a ne..c.e...ó.óidade.. de ma.i.6 

e...ótudo.ó e...ópe..c.I6ic.0.ó, de.. e..xpe..Jtime..ntaçõe...ó ac.ompanhada.ó do.ó 

pJtoc.e...ó.óo.ó uti.tizado.ó, poi.ó a apJte..ndizagem da leituJta e.. , in 

c.onte~tave..lme..nte.., o Jtequi.óito 6undame..ntal paJta qua.tque..Jt ou 

tJta apJte..ndizage..m" 79. E a equipe da Divisão, igualmente 

necessitava de estudos e discussões que fundamentassem a 

sua prática de campo, vivida não só nos encontros, mas so

bretudo no dia-a-dia das escolas de 19 e 29 graus. Assim, 
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surgiam-nos as questões: como será aprendizagem da leitura, 

a organização metodológica, se as opiniões dos cursistas os 

cilam entre o vago e o afetivo? Quais as evidências de que 

um material seja "ade.quado"; "e.óic.ie.n.te."; "dióZc.il"; "tJta 

bal.ho.6o", etc ••• ? (discussões sobre relato nos cursos). H~ 

veria alguma avaliação objetiva do processo de aprendiza

gem da leitura? Como seria a composição? E a organização 

das idéias, a compreensão? 

Ora, se na pequena avaliação sobre o uso da fi

cha de avaliação no Período Preparatório, a maioria utili

za "c.onve.Jt.6a.6 inóoJtmai.6"; o "qua.dJto de. giz"; "óolha.6 mime..9.. 
gJtaóada.6"~ "outJtO.6 livJto.6" paJta de..6e.nvolve.Jt a c.ompJte.e.Vl..6ão, 

a linguage.m oJtal, a le.ituJta, a c.ompo.6ição e. o e.nJtiquéc.i

me.nto de. e.xpe.Jtiênc.ia.6"so, como pretender que a criança se 

expresse com correção, clareza e criatividade? 

Por outro lado, qual o conhecimento do profes

sor e do técnico da DEC sobre a organização desses mate

riais de leitura? Que faz ele para saber se a criança está 

ou não aprendendo a ler? E quais as suas dificuldades? Em

bora na avaliação do uso da ficha do período preparatório, 

a maioria afirme que "avalia periodicamente" (75%) , 

.6abe.rno.6 quantQ a qualidade. de.llta avaliação" S 1. 

3 .... "Decifrando" meios ... construindo caminhos 

"nada 

Passamos, então, ao estudo e organização lógica 

de cada material, procurando apreender as etapas definidas 

pelo autor e expressando-se tão claramente o quanto possí

vel, de modo a reestruturar um todo inteligível ao profes

sor. Que comportamentos corresponderiam, concretamente, às 

etapas e fases? Só os professores nos poderiam responder , 

em última instância. 

Começamos pelo material de alfabetização mais 

utilizado e no qual a equipe tdnha já experiência: O Cami

nho Suave. Ao mesmo tempo, outros grupos estudavam a série 
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Barquinho Amarel0 82
, para experiência em todas as classes 

de uma escola de Nova Era e a cartilha Começo de Conver

sa 83, em experimentação numa escola da periferia... .Com 

base no_ Relato do 1:, S.A.L. e no material disponí

vel, discutimos também sobre Acorda Do~oca ,material lan 

çado recentemente no mercado e em experiência, apesar das 

falhas já levantadas no Curso de Professores de la. se

ríe 84
• 

Ouviríamos os professores de la. série que uti

lizam o Caminho Suave, e por que nao, os autores do Barqu~ 

nho Amarelo e do Começo de Conversa? 

Convidamos, logo no início de março de 1982 a 

autora Magdala Lisboa Bacha que, com sua filha Tamira Lis 

boa Bacha escrevera a série Começo de Conversa. 

o encontro tomou o aspecto de conferência, com 

167 professores e especialistas das escolas de 19 e 29 graus, 

e fez parte do Curso de Professores de la. série. De acor

do com a análise das questões propostas pelos participan

tes,a maior preocupação é "~~abalha~ com a 6amZlia ~ilábi
c.a"; ao lado do "u~o da c.a~~ilha c.om ou~~o liv~o" e "ade.

quação da ca~~ilha ao nZve.l do aluno"85. Tais questões re

velavam a ansiedade dos professores em encontrarem um ma

terial que assegurasse de imediato o domínio dos mecanis 

mos de formação de palavras - provavelmente a chave da al

fabetização (para eles) e talvez a explicação que procura

vamos para as dificuldades de compreensão, interpretação , 

apontados no I,S.A.L. e nos cursos de la. série ... 

Nos encontros sobre o uso dos materiais de lei

tura - o foco principal do 59 Tempo - descobrimos que "a 

maio~ pa~~e. do~ p~o 6 e.~~ o~e.~ ~~abalham ~ e.guindo ape.na~ a C.M 

~ilha, ~e.m a p~e.oc.upação de. e.~~uda~ e. ~e.gui~ o manual de. 

o~ie.n~açõe.~"86, acarretando, na opinião do técnico as dif~ 

culdades citadas: "~~oc.a de. ~Zlaba~"; "le.~~a cu~~iva e. ma
nu~c.~i:t.a"; "ac.~e.~c.imo de. le.:t.~a~"; "6o~mação e.~~ada de. pai!!:. 
v~a~"; "0 aluno l~ ma~ não e.~C~e.Ve."87, além dos problemas 



128. 

que "não .6ao dilLe:tamen:te lLe.e.ac.ionado.6 ao plLoc.e.6.6o de .e.ei:tu

lLa, ma.6 in6.e.uem no de.6 envo.e.vimen:to da me.6ma": "6a.e.:ta de ma

:telLia.e.~ ~a.e.:ta de a.6.6i.6:t~nc.ia do.6 pai.6~ ~lLoc.a de pIL06e.6.60lLe.6J 
11 \I j/ ~,,(1 - 11 
a.e.uno.6 plLob.e.ema; in6lLeqUenc.ia e 6a.e.:ta de plLon:tidao do a.e.uno 

e a imprecisa "6a.e.:ta de c.lLia:tividade '~~)'boa von:tade do pILO-
I' 6 e.6 .6 o IL 8 8 • 

Mesmo nos municípios onde "não -há. di6ic.u.e.da-

de.6( •.. ) o :tlLaba.e.ho ê 6ei:to .6omen:te a:tlLavê.6 da c.alL:ti-

.e.ha ••. ( ... ) 0.6 pIL06e.6.60ILe.6 e.6:tão u.6ando o plLoc.e.6.6o c.omo 

.6i.e.ábic.o, poi.6 aplLe.6en:tam o c.alL:taz c.om a pa.e.avlLa-c.have e, 

ao me.6mo :tempo, .6ão in:tlLoduzida.6 a.6 6amZ.e.ia.6 .61.e.á.b1c.a.6, 

60ILmação de pa.e.avlLa.6 e .e.ei:tulLa.6,,89. Testemunham os técni

cos da Divisão, junto às escalas rurais e sabidamente "ca

rent:es"; no projeto MG.II: "e.n:tu.6ia.6mada.6 c.om o :tlLaba.e.ho 

da lLe.e.a:tolLa (no CUIL.60 de Ia . .6êlLie), .6imp.e.e.6men:te c.omplLa

lLam o ma:telLia.e. do plLoc.e.6.6o: c.alL:ti.e.ha, c.alL:taZe.6, manua.e. do 

plLo6e.6.601L, ma.6 não .6e plLepalLalLam den:tlLo da 6undamen:taçãodo 

plLoc.e.6.6o. Con.6eqUen:temen:te, .6aZlLam de .6ua me:todo.e.ogia( .•. ) 

e ape.6alL de e.6:talL c..e.alLo no manua.e. que o domZnio da· c.om

plLeen.6ão (plLoc.e.6.6o men:ta.e.) e.6:tá na aplLe.6en:tação, di.6c.lLimi

nação, iden:ti6ic.ação e lLec.onhec.imen:to da.6 pa.e.avlLa.6-c.have , 

0.6 pIL06e.6.60ILe.6, ou não en:tendelLam, ou não .6abiam ou ainda 

nqo qui.6elLam .6eguilL e.6:ta .6e.qU~nc.ia", e concluem"o que lLea.e. 

men:te .6igni6ic.a di6ic.u.e.dade palLa e.e.e.6" 9 O. 

Seria o uso exclusivo da cartilha, sem o trata

mento metodológico proposto pela autora a causa dos proble 

mas de aprendizagem da leitura? Ou haveria no próprio mat~ 

rial entraves à expressão ~orreta e clara da língua? Ora, 

o domínio das "habi.e.idade.6 de c.omplLeen.6ão, in:telLplLe:tação e 
c.ompo.6ição, depende do e.6:tabe.e.ec.imen:to da lLe.e.ação en:tlLe o 
que .6e 6a.e.a e o que ~e e.6c.lLeve. POIL i.6.6o, o pIL06e.6.601L deve 
exp.e.olLalL ao máximo a.6 a:tividade.6 que me.e.holL e.6:tabe.e.ec.em e! 
:ta lLe.e.ação: in:telLplLe:tação da glLavulLa, pan:tomima, .e.ei:tulLa 

.6i.e.enc.io.6a e c.o.e.e:tiva, .6emplLe a:tlLavê.6 de lLec.ulL.60.6 e ma:te
lLiai.6 .6igni6ic.a:tivo.6"91 - afirma um dos textos organizados 

pela equipe, a partir das análises dos materiais existentes 
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sobre aprendizagem de leitura. 

o material de leitura, o método adotado e as múl 

tiplas atividades sugeridas e organizadas pelo supervisor, 

pelo técnico do Orgão Municipal estabeleciam esta relação? 

A "avaliação atll.ave.6 do ditado,,92 dava conta da aprendiza

gem da leitura, se "0.6 aluno.6 têm dióic.uldade..6 dell.elatall. 

.6ua.6 expell.iêl1c.ia.6~';'hão .6abem c.ontall. hi.6tõll.ia~';"não .6abe.m d!!: . 
II 

.6enhall. (Il.epll.oduzill. o que pell.c.ebem .6e.ja do .6e.u pll.õpll.io meio); 

'ttlgun.6 têm dióic.uldade. e.m óaze.1l. .6e.nte.nça.6 c.ull.ta.6 till.ada.6 da 
pll.õpll.ia le.itull.a?,,93. Seria apenas inibição e pobreza de 

linguagem dos meninos carentes da zona rural? Quem explora 

a linguagem oral da criança através de ".6ituaçõe..6 em que 
ela .6eja e..6timulada a vell., toc.all., ouvill., c.he.ill.all.?94- Ou o 

"enll.iquec.ime.nto do c.ampo pe.Il.c.e.ptual (que.) .6e. apoia no de.6e!!:. 
volvimel1to do.6 .6entido.6? t pOIl. me.io de.le.6 que a c.omunic.a
ção c.om o mundo .6e Il.ealiza: .6entido.6 de..6el1volvido.6 - pell.c.eE 
çao dominada - ba.6e. da c.ll.iaçab. 95 

A educação sensorial, a psicomotricidade, nao co 
- -mo correçao ou prevençao, mas como desenvolvimento e amplia 

ção das percepções, da relação da criança com o seu mundo 

para compreendê-lo e exprimi-lo de todas as formas possíveis 

- eis a descoberta da equipe e dos professores de Educação 

Pre-Escolar e de Educação Especial, e de Educação Física ... 

Como seria possível a expressão escrita, a composição, ou 

mesmo a correção de linguagem, se as experiências não sao 

vivenciadas com a criança, nem ela participa do processo da 

"criação", a não ser do que é permitido? Se, ao invés de co 

locar a criança em diálogo' com o mundo, com as coisas e ob

jetos, o professor insiste na "c.ol1vell..6a inóoll.mal".96 

Nos encontros e nas nucleações dos professores 

de Educação Pré-Escolar e Educação Especial, passávamos a 

discutir os materiais e as experiências, "preparatórias" p~ 

ra a leitura. Avaliando seu trabalho com as crianças, estu

dando e criando textos, os professores começavam a apreen

der a inteligibilidade do seu trabalho, pois viviam mensal-
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mente a situação de se criticarem e, daí, puderam modificar 

o planejamento anual que muitos nem conheciam: "a maionia 
não onganiza o pnognama de. a.tividade..ó pana c.la.6.6e.".97 

Esses professores descobriram também a importân

cia do trabalho coletivo, corno troca, corno cooperação mú

tua: "todo tnabalho apne..óe.n.tado ~ o pnoduto de. um e..66onço 
c.o o pe.nativo de. to do.ó "; embora ainda se sintam à parte na e~. 

cola, face aos "c.ontnato.ó tandio.ó e. c.obnança do pno6e..6.óon 
de. la . .6inie.. Pane.c.e. que.o.ó pno6e..6.óone..ó do Pni-E.6c.olan .óe.n
te.m ne.c.e..6.ó..i.dade. de. mai.ó apoio pon pante. da e..óc.ola". 9 8 "Em 

todas as avaliações, há referência à necessidade de "onie.n
tação e. apoio da e..óc.ola; inte.gnação de. .tnabalho; ac.ompanha

me.nto de. .6upe.nvi.6one..ó ou a c.obnança do pno6e..6.6on de. de. la . 

.óén..i.e."99 Qual é a participação efetiva da educação Pré-Esc~ 

lar no processo de educação das percepçbes da criança e na 

preparaçao para a alfabetização formal? 

"Ac.o.ótumado a dan ne..6po.óta.ó pnonta.ó,(o pn06e..ó.óonJ 

e.nc.ontna di6ic.uldade..ó e.m .óabe.n dinigin e. de.ixan que. a c.nian 
ça de..óc.ubna, c.nie. e. ne.inve.nte."lOO - eis o que conclui urna 

das análises, embora reconheça que "0.6 pantic.ipante..ó c.om-
pne.e.nde.nam a me.todologia de. Piage..t e. c.oloc.ã-la na de.vida 

pnãtic.a de.pe.nde.nia de. um .tnabalho c.uidado.6o 6e.ito c.o n.ó ig o 

me..ómo, o que. c.o n6úl.ma O ite.m "o que. é mai.ó di6Ic.il em Piage..t?" 

- na resposta com percentual mais elevado: "mudan a mane.ina 
de. agin c.om a c.niança". 1 01 

A partir dos mesmos textos utilizados com os pro 

fessores de la. série e eppecialistas, foram elaborados ou

tros estudos a respeito de QSocialização e Linguagem~102 ~o

gos e psicomotricidad~lo3 el~sicomotricidade~lo~ que, 5 luz 

da prática de sala de aula, nas nucleações, colocavam em 

questão o sentido de urna educação pré-escolar para "crianças 

carentes" fragmentada e restrita a treino de coordenação mo 

tora. Descobriam os professores que "bJz.inque.do ê uma 6oJz.ma 
de. apJz.e.nd..i.zage.m: atJz.avi.6 de.le. a c.niança adquiJz.e. c.onc.e.ito.ó 
bã.óic.o.6. Até me..6mo quando de..6.tJz.õi, e.la ob.6e.Jz.va e. de..6c.obJz.e. 
c.au.óa-e.-e.6e...i..to".30S 
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Além disso, "Óonam apne..6e.ntada.6 e. v..i..ve.nc...i..ada.6 to 

da.6 a.6 at..i..v..i..dade..6 pnognamada.6 c.om toda a óundame.ntação ne.-

c.e..6.6ã.n..i..a", explorando correlacionadamente a "l..i..nguage.m anal, 
a e.xpne..6.6ão c.onponal, a c.n..i..at..i..v..i..dade., a ongan..i..zação de...i..-

dé..i..a.6; ( ••• J a c.apac...i..dade. de. anã.l..i...6e. e. .6..i..nte..6e.( • •• ) de. nan-

nan 0.6 óato.6 c.om pn..i..nc.Zp..i..o, me...i..o e. ó..i..m; (".) tnabalha que. , 
pana 0.6 de.ma..i...6 pant..i..c...i..pante..6 .6..tgn..i.. ó..i..c.anam d..i.. ó..i..c.uldade..6".106 

Aprendendo novos meios de trabalhar com conteú-' 

dos correlacionados no Centro de Interesse, fundamentados 

nos estudos sobre o desenvolvimento da criança e com a uti

lização dos recursos do meio - simples e acces~iveis - aos 

poucos os professores de Educação Pré-Escolar e Educação E~ 

pecial se descobrem "desenvolvendo" as crianças do Pfe-esco 

lar; "~ecuperando" os "infelizes" das classes especiais.Com 

base nessas descobertas já organizam relatos de experiên-, 
cias, a serem apresentadas no Curso de Educação Pré-Escolar 

e Educação Especial, ao fim do ano e no II Seminário de 

Aprendizagem de Leitura. De repente, assemelha-se muito o 

trabalho de "preparação" com o de "recuperação" que inclui, 

não apenas ao aluno "especial", mas também ao adulto de Edu 

caça0 Integrada. 

Não é este o menino que atingiu a idade-limite 

para cursar o 19 grau? E sem terminar as quatro primeiras 

séries, pelo menos ..• Não é ele que tem um programa especial 

(o P.E.I.) para atender a essa peculiaridade? As equipes de 

Pré-Escolar, Educação Especial e Educação Supletiva ainda 

não ocorrem estas questões; não é clara a percepçao da ap~ 

dizagem de leitura como a~go mais amplo, que transcende ma

teriais especificos de la. série e se enraiza na "compreen

são" do mundo antes da palavra ... 

4. Comunicação e Expressão: nome de capa de livro? 

Ê nao é o que dissemos, nos cursos sobre periodo 

Preparatório - considerado tão importante por todos os pro

fessores? "Ela (c.n..i..ança) pne.c...i...6a de. .6..i..tuaç5e..6 de. l..i..nguage.m 

onal, dnamat..i..zaçõe..6, h..i...6tõn..i..a.6, jogO.6, bn..i..nque.do.6 que. lhe..6 
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pe4m~tam de~eob4~4 o ~~gn~ó~eado da~ palaV4a~, o u~a ve4bal 
do~ nom e~ do~ núm e40~, a~ 4elaçõ e~ p4,[neZp~0, me~o e ó~ ( ... ) 
E~~a~ at~v~dade~ devem ~e4 v~v~da~ pela e4~ança, o~ objeto~ 

devem ~e4 man~pulado~ p04 ela, eompa4ando, anal~~ando, ti-

4ando eonelu~õe~, ~epa4ando e 4e~um~ndo pa4te~ de um todo , 

04gan~zando e 4e04gan~zando at~vamente, po~~ ê ~o na açao 

que ela eomp4eende4ã o que a~ palav4a~ exp4e~~am".107 Como 

garantir a continuidade dessas aquisições com o instrumento . 

das significações lingllísticas? A lingua oral, a leitura e 

a escrita são aprendizagens simultâneas, de mesma natureza? 

Não haveria um trabalho metodológico para integrar o ver, 

ouvir, falar, ler e escrever? 

Em busca das explicações, ouvimos a autora do 

Barquinho Amarelo que, verificáramos, se propunha a utili

zar o texto do pré-livro e de toda a coleção como "desenca

deador do processo de aprendizagem de lingua"lo8. E a par

tir do texto,na experiência coletiva de "~~tuaçõe~ de eomu

n~eação, de e4iação de v~vêneia~ de ~ituaçõe~ p40blematiea~, 
de~envolv~mento da ob~e4vação, de de~envolv~mento da ~en~~

bil~dade".:?9 

"O que a e4iança ê? - pergunta a autora - "ela ê 
movimento, ela ê ~om, ê e04, ê tudo ~~to ... Então e~te tex

to pa4a ela, e~peeialmente ne~ta óa~xa de idade, (ele) tem 

que ~e~ eheio de mov~mento~, de e04, de ~om e 
e~tamo~ de~envolvendo o eampo de pe~eepção da 

mando ao me~mo tempo e~te texto p~oóundamente 
pa~a ela".110 

eom ~~to no~ 

e~~ança, to

~nte~e~~ante 

E o que ocorre na escola? "A~nda no~ eade~no~ 

ob~e4vamo~ a p4eoeupação exage~ada eom a eoo~denação moto~a, 

uma vez que O~ eade~no~ e~tão ehe~o~ de exe~eZe~o~ e eõpia 

de eee, 000, aaa e out4o~".111 Ou "pa~a óala~ a ve~dade(. .. ) 
nõ~ b~tolavamo~ o aluno, ã~ veze~ ele que~~a exp~e~~a~ alg~ 
ma eo.f.-~a e a gente não dava ma~gem pa~a ele" (p~oóe~~o~ de 
2a. ~ê~~e) .112 Ora, só a partir da linguagem oral, da ex

pressa0 de "~~tuaçõ e~ de e~~aç.~a, eomun~eação, de o b~ e~va 

ção, de ap4ee~açãa da beleza e e4i.açãd eom a lZngua"113 é 
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que a criança estará compondo, ou seja, devolvendo o proce~ 

so que ela realmente viveu com a aprendizagem da leitura e 

da escrita. 

Uma sistematização da aprendizagem da leitura e 

da escrita, de todas as formas possíveis - verbal, não ver

bal, pictórica, plástica - a composição não se reduz a uma 

técnica, ensinada em determinado momento. Diz explicitamen-
-te o Programa de Ensino do 19 grau: "a. Li.nguagem e e.1.>1.>e.n 

e~al pa~a a abl.>t~ação e. óo~mação de eonee~tol.> e pa~a qual.> e. 
todol.> OI.> p~oeel.>l.>ol.> I.>upe.~~o~el.> de. ap~end~zagem, eomo o plan~ 

jame.nto, o ~ae~oeln~o, a atenção, a memõ~~a e. a eapae~dade. 

de. julgame.nto".114 Ir; o resultado de um "p~oee.l.>l.>o de. o~gan~

zação lôg~ea do penl.>ame.nto; daI.> ~elaçõel.> de. eaul.>a e. e.óe.~to; 

p~~nelp~o, me~o e. ó~m; daI.> ~e.laçõe.1.> de. el.>paço e te.mpo; de. 

modo, de. me.~o e. de. 6~nal~dade.",115 apreendidas nas situa

ções concretas da vida e expressas para além das fronteiras 

do tempo e do espaço. Por isso, afirma a equipe elaboradora 

do Programa: "0' e.nl.>~no há. de. I.>e~ at~vo, há. de -6e.~ 6undame.n

tado nal.> e.xpe~~~ne~al.> ~n6ant~l.>, há. de. p~ovoea~ o pe.nl.>ame.nto 
da e~~ança".116 E como sistematizar a apreensão dessas si

tuações - organizando famílias silábicas? Formando novas p~ 

lavras? Fazendo ditados? Corrigindo composições? Ou estrut~ 

rando com os alunos as experiências novas, os interesses 

as situações de vida, seus sonhos e esperanças, tornando-os 

inteligíveis a todo um grupo que deles participe? Isto nao 

seria apropriar-se da língua, da própria cultura e de si 

mesmo? 

Organizamos, então, a partir dos encontros com a 

autora da série Barquinho Amarelo e do material disponível, 

textos e orientações para trabalhar com exercícios estrutu

rais que "não __ v.à:am ape.na.[) o duem)QlY..i.me.r.d:o do v o eabulá.~~o , eomo 

aeonte.ee. e.m mu~tol.> l~v~ol.> d~dá.t~eol.> que ap~e.l.>entam ó~al.>e.1.> 

ape.nal.> pa~a p~e.eneh~mento eom palav~al.> do texto ou da. le.~tu 

~a"117. E se tentássemos utilizar esses exercícios estrutu

rais - também sugeridos no Programa Oficial l18 
- com o mate 

rial do Caminho Suave? Ou mesmo nos materiais de outras sé-
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ries? A equipe passou a produzir, agora, orientações para 

experimentação do trabalho, a serem discutidas no Curso de 

la. série, realizado em julho e nas retransmissões nos muni 

cípios, de agosto a dezembro/82. Com base também nos mate

riais disponíveis, produzimos estudos sobre o livro didáti

co, os critérios de sua escolha e a importância, pois "~l~ 

d~v~ p~~miti~ a colo caÇa0 d04 6at04 '~m ab~~to " lançado a 

imaginaçao ~ a int~ligência na bU4ca do novo, do di6~~~nt~, 

do 0~i9inal".119 

Com mais facilidade agora que em 1981, organi

zamos o 11 Curso de Atualização dos Professores de la. se

rie - Zona Rural e Urbana - apresentando e discutindo com a 

autora do material Caminho Suave as experiências das esco

las e da DRE na organização de exercícios estruturais ,de CO!!! 

posição e das fichas de acompanhamento de aplicação da car

tilha. A sondagem - um sociodrama vivenciado e debatido p~ 

los participantes - era urna síntese de todo o processo viv! 

do até aqui: a aprendizagem da leitura corno um problema an-
-gustiante para o professor que, entretanto, "conclui qu~ nao 

d~v~~ia 6ica~ 4ozinho".120 Na representação lúdica, o fra

casso no domínio da língua já apresenta contornos mais cla

ros e definidos: .. . "com o pa44a~ d04 dia4, 60i v~~i6icando 

qu~ 4~U4 alun04 ap~~4~ntavam p~obl~ma4, tai4 como di6iculd~ 

de em ~xp~~~4a~-4e o~alm~nte; t~oca d~ l~t~a4; inv~~4aO de 
4Zlaba4; omi44ao ~ aC~~4cimo d~ l~t~a4; l~itu~a lenta ~ in

co~~~ta; pouca comp~~~n4ao da l~itu~a ~ ~4c~ita d~6ici~n

te".121 

Diz a relatorà do trabalho sobre composição 

experimentado em sua escola: "d.u~ant~ o p~~Iodo qu~ ~4tou 

t~abalhando como 4 upe/tvi4 o~a, hã 7. anM) ~ pud~ o b~ e~va~ que 

04 aluno4 ~ncont~am g~and~ di6iculdad~ pa~a ~xp~~44a~ 4ua4 

id~ia4, 4~ntim~nto4 ~ qu~ a p~~c~pÇao qu~ têm do mundo ~ 

~~4t~ita, 6~agm~ntada ~ muita4 v~z~4 4~m 4~qaência lógica. 

Ob4~~v~i tamb~m qu~ a lingua9~m o~al da4 c~iança4 ~~a pouco 

~xplo~ada, acompanhada d~ timid~z ~ inibiçao".122 
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E os fatores extra-escolares, antes priviliegia 

dos, aqui também são agravantes: " h e.t e.J1.O 9 e.ne.idade. da.6 c.la~ 

.6e..6; inóne.qUênc.ia; .6aúde.; c.anênc.ia .6ôc.io-e.c.onômic.a e. a6e.t~ 
va".123 

"E.6.6a.6 c.niança.6" - diz a relatora de uma expe

riência sobre composição - 1'.6 ão pno ve.nie.nte..6 de. u.m ambie.n

te. de. nZve.l .6ôc.io e.c.onômic.o baixo, c.om c.anênc.ia aóe.tiva e. 

p.6ic.olôgic.a, e.nóne.ntando pnoble.ma.6 de. .6obne.vivênc.ia; .6aúde. 

e. pno.6titu.ição, tonnando-.6e. ne.pnimida.6, ne.voltada.6 e. agne.~ 

.6iva.6".124 Os questionamentos também sao mais precisos: 

"e.6tania o pnoc.e..6.6o de. le.itu.na de. ac.ondo c.om a ne.alidade. 

da e..6c.ola? Se.nia. óalta de. óu.ndame.ntaçã.o me..todolõgic.a do.6 ne. 

c.u.n.6O.6 hu.mano.6 e.nvolvido.6? Ou. .6e.nia a ne.c.e..6.6idade. de. onie.n 

taçôe..6 e..6pe.c.Zóic.a.6 de.ntno do pnoc.e..6.6o?" E ainda: Ira ne.c.e..6-

.6idade. de. u.m tnabalho mai.6 onganizado e. .6e.qu.e.nc.iado?" Ou 

".6e.nia a óalta de. ac.ompanhame.nto, c.ontnole. e. avaliação da.6 
atividade..6? E.6tania o p~0c.e..6.60 de.le.itu.na .6e.nda u.tilizado 

de. u.ma 60nma c.oe.ne.nte. - c.om a .6u.a me.todologia?". 125 

As dificuldades de aprendizagem não são, aqui, 

atribuídas "à.6alta de. e.66onço do alu.no" ou "ã 6alta de a
poio da 6amllia", mas ao contrário: "o tnabalho de c.ompo.6!:.. 
Çao na e..6c.ola e.na de.6e.nvolvido de. manei~a ale.atõ~ia, ~e.m 

a de.vida p~epanação, at4aV~.6 da linguage.m anal e da ~oc.ia

li.-zação, D qu.,e.d,e.ve. .6e.4 6e.ito e.m toda.6 a.6 .6enie..6".126 Era 

o fazer da alfabetização, na sua especificidade, que os 

técnicos da Delegacia e a relatora problematizavam bem co

mo os cursistas, que responderam prodigamente a uma avali~ 

ção de questões abertas: o índice omissão de respostas é 

insignificante. 

Numa dinâmica ativa, com ênfase na expressa0 

oral e escrita, e a participação das escolas com relatos 

de experiência: o curso mostrou a impropriedade da "timi

dez" do professor rural e da superioridade do habilitado 

sobre o "leigo". Na prática do processo Caminho Suave in

tegrando todas as áreas de linguagem oral, leitura e escrita 
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do Programa de Ensino, a partir do centro de interesses: 

Primavera apresentamos um novo "Caminho Suave", com canções, 

rimas, poesias, jogos, organizados, não somente para "so

cializar", mas sobretudo para sistematizar a expressa0 da 

lingua, de todos os modos possíveis. 127 

Nesse curso e na sua multiplicação nos municí

pios mais próximos - por falta de verbas - professores e 

especialistas - realizaram estudos sobre~Ex~rcicios Estru

turais" e "Avaliação de Leitura" 1 2 8 - textos elaborados pe

la equipe e aplicados aos processos de leitura utilizados 

- Caminho Suave e Barquinho Amarelo. Este último, conside

rado no encontro ao inicio do ano como "ade.quado paJta c.Jvla.!'!: 

ça.6 de. nZve..t .6oc..ia.t ma.i.6 e..te.vado Ir, estava sendo utilizado 

com êxito por uma professora leiga que mostra uma poesia 

produzida coletivamente pelas crianças, numa escola rural, 

na 2a. unidade do pr~-livro: 

"Eu v-<.. . .. a noite. c.he.gaJt 

e..ótJtêla.ó pi.6 c.ando do -
Eu v-<.. . .. a.ó »o e..6 c.uJto c e.u 

Eu v-<.. . .. a lua c.OJt de. pJtata bJt.ifhando no e..ó c. u 

Jto da no.ite" 1 2 9 • 

o que impede que as crianças se expressem nas 

salas de aulas e em todas as situações com correção e bele

za? Como produzir esse trabalho que jamais ~ resultado de 

"aptidões" individuais e "dons" literários? ~ possível a 

_composição criadora, se a maioria utiliza como recurso ape-
\I /I • d II II .... 

nas a "gJtavuJta ou Ó o.tha.6 m,ulle.ogJtana. ai.> para os e.x e.Jtc.-<..c.-<..O.6 e..6-

tJtutuJta.i.6"? Ou se, como "u/.Jt.ique.c..ime.nto de. e.xpe.Jt.iênc..ia..6" 

de novo o professor realiza "c.onve.Jt.6a.6 .inóoJtma.i.6"~130 Comen 

ta a equipe de análise dessas avaliações do período Prepar~ 

tório: "ma.6 uma ve.z .6e. c.onó.iJtma a. ne.c.e..6.6.idade. de. a VRE 0-

Jt.ie.ntaJt a.6 Un.idade..6 E.6c.o.taJte..6, no que. .6e. Jte.óe.Jte. ao e.nJt.ique.

c..ime.nto de. .id~.ia..6, voc.abu.tãJt.io, e.tc., atJtavé.6 de. ut.i.t.ização 

do.6 Jte.c.UJt.60.6, c.omo h.i.6tõJt.ia.6, poe..6.ia.6, dJtamat.izaçõe..6, mú.ó.i

c.a, dança, p.intuJta, mode..tag e.m, Jte.c.oJtte..6, e.tc.". 1 31 
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Já ao final do ano, entretanto, nos cursos de 

agosto/dezembro, a ênfase no acompanhamento da aprendizagem 

e na análise crítica dos materiais de leitura já não privi

legiam o traba~?o do DRE e, tal como os professores de Edu

cação Pré-Escolar, os de la. série responsabilizam os super 

visores,"quan~o a~ o~ientaç5e~ ao~ pfto6e~~ofte~, du~ante o 
de..6renvolvimento da~ atividade.~". 1 32 

Nesses cursos, foram apresentados relatos de 

experiência sobre processos de leitura com utilização dos 

exercícios estruturais; composição e a questão crucial do 

ensino da leitura, presente no curso ministrado aos direto

res, coordenadores, supervisores, inspetores e técnicos do 

Crgão Municipal, mas só agora explicitamente colocada a 

avaliação da leitura: "atftavê~ de c.onve~~a~ in6oftmai~ c.om 

a~ me~ma~ (diftetofta~l, vefti6ic.amo~ que ~ão ela~ que, no 6i
nal do ano, avaliam o~ aluno~ de la. ~ê~ie, me~mo ~em te~ 

ac.ompanhado, c.ontftolado e avaliado o tftabalho de~envolvido 

pelo p~o6e~~oft"]33 - diz o técnico da DRE, em relato de vi

sita as escolas. 

~ 

E, num dos cursos; o diretor expoe 

o grupo: porque aplica o teste final- de 

"tlLabalho há. 1 O ano~ ne~te e~tabelec.imento ( ... 1 

pon~á.vel pela avaliação da leitufta( ... l· vi~ando 
I 

para todo 

leitura: 

Sendo a ~e~ 
uma melhoft 

olLganização da~ c.la~~e~ no ano .6eguinte e também melholLalL o 

nZvel de en~ino e ajuda~ o pfto6e~.6oft que não teftá. tempo de 
avalia~ o~ aluno~ no 6inal do ano" ... ] 3 4 

o alfabetizaqor, o responsável pela aprendiza

gem de leitura, não participa do processo, pois - "ã medida 
que de~envolve o pftoc.e.6~o de leitufta, ele~ (aluno~l .6ao ava 
liado~ pela eventual e pfto6e~~oft exc.edente; ma~ nao e um 
tlLabalho ftegi~tftado e c.ontftolado c.om 6ic.ha.6"135 - conclui o 

relato. 

Em todos os encontros e visitas, observamos, é 

essa a realidade: "o aluno é c.hamado ã difteto~i..a, o diftetoft 

pega um li..v~o, e~c.olhe uma leitufta, pede ao aluno que leia, 
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6az a ~nte~p~etação com alguma~ pe~gunta~ d~~eta~; logo um 

d~tado de palav~a~ e 6~a~e~; alguma~ cont~nha~ e p~oblem~
nha~, e p~onto. Se o aluno é bom, va~ pa~a a 2a. ~é~~e, ~e 

não, ~epete o ano( ... J Pa~a ele~ (d~~eto~e~J, ao chega~ ao 
6~nal do ano, o aluno jã deve ~abe~ le~II.136 

Os critérios - vagos e relacionados a aspectos 

formais - indicam que não é necessário, do ponto de vista 

do diretor ou supervisor/conhecer a organização do proces

so de leitura, suas fases e etapas bem como os aspectos bá 

sicos de compreensão, interpretação e aplicação de habili

dades de leitura: li o b~ e~vo ~ e e~tã.o dom~nando a~ palav~a~, 

~e têm pontuação( . .. J: dou te~te de o~tog~a6~a com ~enten

ça~ ~nte~calada~ da~ palav~a~, da~ d~6~culdade~ de o~tog~~ 
6~a e também t~~ada~ do l~v~o, po~~ na m~nha op~n~ão o alu 

no, pa~a pa~~a~ pa~a a 2a. ~e~~e, é nece~iá~~o que tenha 

dom~nado a e~c~~ta".137 Ficam inteligíveis, agora, as dif! 

culdades dos professores na compreensao e preenchimento 

das fichas de avaliação dos processos de leitura, bem como 

a elaboração tumultuada de muitos relatos de experiência 

sobre a avaliação final de leitura. Como ocorre a dinamiza 

çao desses conteúdos nas escolas; sob a responsabilidade 

dos especialista? Em percentual significativo, os estudos, 

a fundamentação do trabalho com processos de leituras, as 

análises de material didático, realizados em 1982, foram 

simplesmente "entreçrues" pelos especialistas nas escolas , 

através de "~eun~õe~ e conve~~a~ ~n60~ma~~II.138 

As atividades, os temas discutidos nas Nuclea

çoes de Especialistas, foram consideradas prioridade na es 

cola (avaliação da leitura; elaboração de exercícios estru 

turais, a importância dos pré-requisitos, a importância e 

análise do livro didático; a campanha de valores morais), 

mas "pa~ece que há d~6~culdade~ pa~a apl~caçã.o na ~eal~da
de e~cola~, ~e eompa~a~mo~ com a que~tão 3, quanto ã ut~l~ 
zação do~ conte~do~ d~~cut~do~ na~ nucleaçõe~ de 1982".139 

Comenta a equipe: "Ij'a~ece q ue o~ e~ pe c.-<-al-<-~ ta.ó 
p~e6e~em a~ ~eun~õe.ó pa~a d-<-~cu~.óõe.ó e conve~.óa~ -<-n6o~ma-<-.ó 

a t~e~namento~ e~pec16~co~. l~to poJ~ ~i9hi6~ca~ que o~ 
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e~pec~al~~ta~ ~eal~zam um t~abalho a~~~~temát~co na~ Un~da

de~ E~cola~e~, em ~elação ao~ a~~unto~ d~~cut~do~ na~ nu

cleaçõe~, o que ~e con6~~ma pelo alto Ind~ce pa~a conve~~a~ 

~n60~ma~~ e ~eun~õe~ pa~a d~~cu~~õe~ e o ba~xo ap~ove~tame~ 

to da~ ~ituaçõe~ na e~cola, pa~a uma e6et~va ~upe~vi~ão pe
dagõg~ca e, daI, a au~ênc~a de p~ev~~ão de t~e~namento do 
pe~~oal, at~~bu~ção e~pecIáica do .6upe~v~~o~". 1 4 o 

Quanto às possibilidades de fazer o planejamen

to integrado - considerado importante por todos os especia

listas-as dificuldades são grandes "alegando a ca~ência do~ 

aluno~ a 6alta de colabo~ação e inte~e~.6e do~ pai~ na 6o~m~ 

ção do~ 6ilho~" e "6alta de amo~ do p~06e.6~o~", porém "não 
houve um po~icionamento do e~pec~al~~ta dent~o de~te p~oce~ 

~o, bem como a ~nteg~ação de toda a e.6cola, no .6ent~do de 
p~opo~ .6oluçõe~".141 Ainda mais "6o~ ob~e~vado que o~ ~upe!!: 

vi~ o~e~ não u~ am in~t~um ento~ pa~a anal~~ a~ aval~açõ e~ " e 
"pa~ece que não 6azem pla.nejamento a pa~t~fL do diagnõ~ti-

CO~"142 e o trabalho realizado é transmitido nas nuclea 

ções sob forma de Idepoimentos"1 43 e não de resultados con

cretos, registrados e sistematizados. Tivemos também difi

culdades para realizar alguns cursos nos municípios, pois , 

do ponto de vista do especialista "muito~ p~o6e.6~o~e~, tal

vez, nem t~abalha~ão no p~õximo ano I ... ) ~e~~a p~ejudicial 
ã~ c~~ança~ o a6a.6tamento do p~Q6e~~o~ lpo~) uma ~emana , .. 
I ... ) o e~tudo do p~og~ama já é a.6~unto e~gotado pelo p~o-

6e~~o~ ... e "( ... ) a époc.a é ~mpo~tuna" ... 144 

Entretanto, todas as análises dos referidos cur 

sos demonstraram, nas respostas, na participação ativa de 

todos - professores e especialistas - e que"a 6undamenta
ção metodológic.a e 0.6 ~elato.6 de expe~iênc.ia~ atendem a ex 
pec.tat~va do.6 pa~t~c.~pante.6 e 6avo~ec.em ao de.6envolvimento 
do.6 c.onteú.do~" sendo " ... opo~tuno quanto ao a~.6unto",11i5 

se, bem que fosse fim de ano ... E são todos - professores 

e especialistas - que pedem "ma~~ enc.o nt~o~ "; "mai.6 e.6 tlido.6 
e~ pec.I 6~c.o.6" e acham que "6az -.6 e nece~.6 á~~o c.o nt~nua~ com a 
.6~~temátic.a de t~e~namento~ e nuc.leaçõe.6 p~~ncipalmente em 
fLelação ã leitu~a".146 



140. 

Comenta a equipe, em termos do desenvolvimento 

do trabalho até aqui: ... "de.v.ido ao .tJz.abalho de. e..6.tudo.6 , 

de.ba.te..6 e. Jz.e.un.iõe..6, no.ta-.6e. que. o pe..6.6oal e..6.tá ma.i.6 pJz.e.pa

Jz.ado, .tan.to paJz.a eJz..i.t.ieaJz., eomo paJz.a e..6eolhe.Jz. um pJz.o ee..6.6 o 

de. le..i.tuJz.a" ••• se bem considerem que ".t~m d.i6.ieuldade..6 e.m 

e.nvolv.ime.n.to 

p e..6.6 o al e. a 6 e..t.i v o" e " a.i nda nã o p e.Jz.e e. b e.m 0.6 .tJz. e..i nam e. n.to.6 

eomo 60Jz.ma de. Jz.e.e.ielage.m, de. aval.iação, de. Jz.e.plane.jame.n.to 

eon.6.tan.te. que. de.ve.m .6e.Jz. d.i.6.tJz..ibu.ido.6 dUJz.an.te. o pJz.oee..6-

.60".147 Mas hipotetizam ".i.6.to pode. .6e.Jz. pOJz.que. o .tJz.abalho 

do .6Upe.Jz.v.i.6oJz. a.inda não a.te.nde. ã.6 e.xpe.e.ta.t.iva.6 do pJz.06e..6-

.60Jz., ou pOJz.que. pJz.06e..6.60Jz. e. .6upeJz.v.i.6oJz. não 6aze.m um .tJz.aba

lho .i n.te.gJz.ado , pJz.oeuJz.ando a.te.nde.Jz. me.lhoJz. ã.6 ne.ee..6.6.idade..6 

do.6 aluno.6"148 ••• Ou será que "0.6 pJz.06e..6.60Jz.e..6 .in.ie.iam uma 

nova 6a.6e. de. eompJz.e.e.n.6ão do pJz.oee..6.6o do .tJz.abalho de. al6ab~ 

t.ização? (Ele..6) pMe.eem pe.Jz.ee.be.Jz. o e.nvolv.ime.n.to do .todo no.6 

a.6pe.e.to.6 bá.6.ieo.6( ••• ) .in.te.Jz.pJz.e..tação, d.i.6.t.inção de. .6e.me.lhan 

ça e. 60Jz.ma; de..6e.nvolv.ime.n.to da eJz..ia.t.iv.idade. do aluno; .6e.

qUêne.ia lâg.iea, hab.il.idade..6 de. pe.n.6ame.n.to; .tJz.an.6noJz.mação 

de. e..6.tJz.u.tuJz.a.6; ne.ee..6.6.idade. de. oJz..togJz.a6.ia eOJz.Jz.e..ta" 1 4 9 ••• 

Melhor instrumentados para o desenvolvimento 

do Período Preparatório como um processoi reconhecendo a 

importância da avaliação constante do trabalho de alfabet! 

zação, quais as possibilidad5de que isso realmente ocor

ra? Quais os entraves à ação do especialista na instrumenta 
-çao dos profissionais da escola, e mais especificamente do 

professor, na análise crítica da prática educacional viva, 

em termos do trabalho pedagógico com a criança concreta e 

com sua família? Sob que relações de poder - sentidas nos 

encontros e nas nucleações - atua o professor das nossas 

escolas? Como ele percebe a si, aos outros e à sua prática 

social, sob crescente desqualificação e desvalorização do 

seu trabalho e do seu salário? 

5. Um fazer sem fazer ... 

Cada vez mais distante da organização dinâmica 
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da aprendizagem "de cuja~ deci~~e~ nao pa~ticipa, do me~mo 

mQdo ~ue 04 p~i~, o~ ~luno~, o~ mo~ado~e~ da comunidadequ~ 

ta.m6é:m não 4ã.Q CQn~ ultado~,", 150 eis que é justamente o pr~ 

fessor das quatro primeiras séries, o que mais tempo per

manece junto à criança, nas salas de aula. Qual seria a 

sua visão do mundo, vivendo um trabalho pedagógico"n~agme~ 

tado, imp~odutivo e Icujo~) ~e~ultado~ ~e~ã.o obviamente 
ob~a do aca~o e do en~aio-e-e~~o,,?151- finaliza interroga- . 

tivamente uma das análises. 

Nas avaliações dos cursos e treinamentos 81/82, 

ficaram mais definidas as dificuldades de compreender o 

trabalho pedagógico como processo integrado: o ato de ensi 

nar constitui-se um rol de atividades e mais atividades 

num fazer repetitivo e forma, embora os relatos dos cursos 

e das nucleações, sobretudo, nos descubram as possibilida

des de inteligir essa prática. 

Qual é a formação desse professor, que vai peE 

ceber, a duras penas, tanto esforço em vão? Quais deveriam 

ser os resultados de aprendizagem dessa criança, ao final 

da 4a. série? Que recursos e meios -atingiriam esses resulta 

dos? E que deveria ensinar a Curso de Formação para o Ma

gistério, de acordo com a sua experi~ncia com crianças de 

la. à 4a. série? 

Organizamos uma pequena pesquisa que se chamou 

liA Formação do Educador - questões fundamentais tI - enviando 

instrumentos da coleta para os municípios mais accessíveis 

e com escolas de FormaçãQ para Professores. Os resultados 

seriam discutidos no I Encontro de Professores e Especia

listas dos Cursos de Formação para Magistério, no m~s de 

novembro. 

Obtivemos uma amostragem significativa de 48% 

dos instrumentos enviados a 10 municípios que "ttep~e~entam 

40% do unlve~~o - 25 munlclpal~ da 14a. VRE, ~endo que to
do~ o~ lnno~mante~ ~ã.o p~one~~o~eh atuanteh na~ quat~o p~~ 

mei~ah ~é:~ieh".1,52Desses, a maior parte possui a habilita-
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çao de professor de la. à 4a. série e atua na la. série, 

viamente "pelo al:to l.ndic.e. de. Jte.pJtovação ne..6:ta .6e.Jtie., Jt..:: 

pon.6ã.vel pelo e.6:tJtangulame.n:to do 6luxo e..6c.olaJt": r 5 3 Tarnb 

essa e a situação na pesquisa de opinião enviada pela DEl 

solicitando às escolas rurais e urbanas que avaliassem o 

Programa de Ensino de Minas Gerais, com o objetivo de 

"mon:taJt um quadJto da .6i:tuação que. no.6 pe.Jtmi:ta, de.6iniJt e. 
pJtopoJt alguma al:te.Jtna:tiva.6 quan:to à Jte.60Jtmulação de. c.uJtJtl.
c.UlO".154 

Na nossa pesquisa, pedimos que nos respondes

sem sobre os objetivos esperados ao final da 4a. série, em 

termos de automatismos, habilidades e hábitos ou atitudes, 

porque essa é a terminologia geralmente utilizada nos Pro

gramas de Ensino J55 e nos livros didáticos. Não nos preoc~ 

parnos com definições: queríamos verificar o que entenderam 

os professores por comportamentos que impliquem tais aspe~ 

tos. O principal era a apreensão,o mais específica possí

vel)do processo de aprendizagem: como o professor o com

preende. 

Nas respostas relativas a todos os conteúdos 

do núcleo comum - organizados de acordo com a proposta da 

Lei 5.692/71: Comunicação e Expressão: Matemática,Ciências 

e Estudos Sociais - predominam os automatismos, em seguida 

as habilidades e os hábitos. 

Assim, em Comunicação e Expressão, há concen

tração nas respostas que ~ão ênfase ao processo de comuni

cação, ou seja, à decodificação e transmissão de mensa

gens ••. "ao 6inal da 40. • .6 e. Jtie., o aluno de.ve.Jtã. leJt c.oJtJte.:ta 
me.n:te., c.om na:tuJtalidade. e. pon:tuação (71%1 e. .6abe.Jt c.omuni
c.aJt-.6e. (67%),,:r56 As habilidades "ape.Jt6eiçoaJt o Jtac.ioc.l.nio 

. v 
e. c.Jtia:tividade!~, "le.Jt oJtal e. .6ile.nc.io.6ame.n:te. c.om c.ompJte.e.n.6ãd!; 

'llp~e..6e.n:taJt .6e.ql1ênc..ia lógic.a'!;'":6abe.Jt c.onc.lu.iJt e. que.6:t.i..onaJé' 
vaJt.i..am na 6a.i..xa de. 0,6% a 22%, ape.na.6".~57 Também os hábi

tos e atitudes desejáveis se referem mais ao processo for

mal de comunicação e com baixos índices: "e.xpJte.6.6aJt c.OJtJte.-
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/I t 
tamente; ~edigi~ e e4e~eve~ eom legibilidade e eo~~eÇao ; 

1I _ " ti 

le~ com eomp~een4ao; va~iando de 24% a 41%".158 "Se eompE:. 

~a~moh 04 pe~eentuaih ~elativoh dOh hábitOh e atitudeh 

habilidadeh e automati4m04, ve~emOh que a eheola valo~iza 

ahpeetoh eognitivoh, himb5lieoh, ~otinei~oh e 6o~maih da 

eomunieação, 4endo que a aplieação e eonholidação dehheh 

automatihm04 e habilidade4 - Oh hábitoh e atitudeh - pa~~ 

eem h eJL po ueo deh envolvidoh ,,1 59 - comenta a análise. 

"Pe~eeb e-4 e c..om U,hO que há uma qJtand e pJteo eupa-/ . I ~ 

ção eom Oh a4peetoh 60~maih da lZngua",e não com os "pJto-

eehhOh mentai4 de eompJteenhão, inte~p~etação, análi4e,4Z~ 

tehe e aplieação",160 numa fase de "pleno desenvolvimen

to do raciocInio lõgico, quando a criança está "deheobJti~ 

do Jtefaçõe4, oJtganizando expeJtiêneiah e bUheando novah hi 
tuaçõ eh " ... 161 

Ora, comenta a equipe: ... "evidentemente, ah 

eJtiança4 de meio hoeial mai4 6avoJteeido apJtehentam maih 
habilidade de eomunieação, maih 6aeilidade paJta leJt eOJtJte 

tamente o que não aeonteee~á eom a eJtiança deh6avoJteeida 
que pJteei4a~á de ehtZmuloh pa~a eomunieaJt-4e" . .. 162 "PJto

vavelmente, pOJt i440, a 6amZlia é e~uei6ieada pela e4eola 

e ehta apena4 eon6i~ma e até ~e60Jtça uma 4ituação já exi~ 

tente. E pioJt ainda, a eheola não inte~6e~e no dehenvolv~ 

mento dOh p~oeehhOh mentai4 da e~iança 6avo~eeida nem da 

deh6avoJteeida, POih exige de ambah um nZvel de ab4tJtação 
aeima da~condiçõe4 Jteai4de ap~endizagem", e não desen

volve o "4en40 eJtZtieo, nem quaihqueJt hábit04 de eJtiaJt 
Jte6letiJt, opina~, pa~tiei,a~ ou autoavaliaJt", cujoh Zndi
ee4 vaJtiam de 0,3% a 3% 4omente,,163 de acordo com os in

formantes.Erntoda a pesquisa, confirma-se que"o enhin.o 
de la. ã 4a. 4êJtie ~e60Jtça a aqui4ição de eompoJttamentoh 
60Jtmaih, pJtovavelmente poueo dUJtadou~oh e 6aeilmente eh
queeid04" 1 6 1+ 

E o que vemos na opinião dos professores e es 

pecialistas - na maioria (57%) atuantes nas turmas de la. 

à 4a. série a respeito dos Programas de Ensino? "Pa~eee 
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que o~ inóa~mante~ eneont~am muita diókeuldade de t~abalha~ 

eom Comunieação e Exp~e~~ão: (na) linguagem o~al e exp~e~

~ao e~e~ita, ~endo eu~io~o ob~e~va~ que, em ~elação ã leitu 
~a. o~ p~oóe~~o~e~ não ~egi~t~a~am nenhuma dióieuldade", em

bora dos 94% dos professores, 38% lecione para a la. se

rie. 165 Infere a equipe: "deduz-~e que, ~e o p~oóe~~o~ tem 
di6ieuldade em de~envolve~ objetivo~ de linguagem o~al e ex 

p~e~~ão e~e~ita, obviamente a leitu~a da e~iança ~e~á de6i- . 
eiente, poi~ ela (leitu~a) ê a ~Znte~e de exp~e~~ão o~al/e~ 
e~ita".166 

Também na matemática, a maior parte dos objeti

vos refere-se a "ope~a~ eom nü.me~o~" e não aos procesos me~ 

tais de analisar, relacionar, classificar, criar, generali

zar, associar e organizar que variam de 0,3% a 2%, embora 

69% considere importante a habilidade de '!~e~olve~ p~obl~ 

ma~ " . 1 6 7 

Contraditoriamente, quase a metade (46%) dos i~ 

formantes registraram dificuldades em trabalhar com o sis

tema numérico,168 comenta a pesquisa sobre os Programas de 

Ensino, fazendo uma análise retrospectiva do trabalho da di 

visão: "já 60i eomp~ovado em di~eu~~~e~ e análi~e~ de ava
liaç~e~ que o~ 6ato~ 6undamentai~, eon~tituem uma da~ eau
~a~ da ~epetêneia em Matemátiea".169 Por que a maior difi

culdade na prática de ensino é justamente o objetivo mais 

trabalhado? Ou a atividade mais freqüente?170 Ou ainda um 

dosconteiie1es a ser desenvolvido no Curso de Formação.pé!.ra 

o Magistério, de acordo com a opinião dos informantes na 

Pesquisa Formação do Educador: "eonheee~ e ~abe~ ~e~olve~ 

a~ quat~o ope~aç~e~", ao lado da "leitu~a, ~edação",171 tam 

bém dificuldades dentre as atividades de Comunicação e Ex

pressão, na avaliação dos Programas de Ensino: Será esta si 

tuação um problema das séries iniciais do 19 grau, com pro

fessores cuja maioria tem apenas habilitação de 29 grau?172 

Entretanto, são os professores de 5a. à 8a. sé

rie - no Curso de Comunicação e Expressão, em Itabira que -

habilitados em ·Faculdades de Letras - solicitam "p~eei~o de 
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mai~ e~cla~ecimento~ ~ob~e o en~ino de Llngua Po~tugue~a 

(91%) e qua~e todo~ a6i~mam: "ddqui~i novo~ conhecimento~ 

e habilidade~(98%)".173 

Realmente, o que desenvolve o ensino de la. a 

4a. série? - Eis a pergunta surgida nos debates do Encon

tro de professores do Curso de Formação para o Magistério. 

fi partir da análise das opiniões colhidas na "pesquisa For-
" 

maçao do Educador, no fim de contas, o ensino de la. à 4a. 

s'é,ri.e, se reduz a "ler e escrever", j á que, a grosso modo, 

~ tempo utilizado com comunicação e Expressão representa o 

dobro do atribuIdo à Matemática: "h~ 1116 atividade~ de Co 

municação e. Exp~e.~~ão pa~a 651 de. Mate.m~tica"174 e as nume 

rosas atividades de Estudos Sociais e Ciências não passam 

da aplicação das habilidades de leitura, em termos de no

mear coisas e fenômenos: "te.itu~a de. mapa,5'.ír:pe.~qui.6a~'~;''te.i 

tu~a in6o~mativa~'tonhe.cime.nto e. ob~e~vação de. 6e.name.no~ 

de. natu~e.za ui 'identi 6ica~ pa~te.~ e 6unçõ e~ da~ planta~'" I 75 

... E, além disso, quase a metade (47%) considera difIcil 

o objetivo proposto no Programa de Ensino: habilidade de 

investigar os fenômenos científicos, utilizando adequada

mente métodos e técnicas de pesquisa. 1 76 

Não sabemos como o professor explora e desen

volve essas atividades listadas, dada a dificuldade em re

lacioná-las aos objetivos e expressá-las com clareza ou em 

explorá-las. ~Pe.~gunta~i~mo~: ~e~~ i~to ape.na.6 um p~og~ama 

têcnico-didatico, ~e.6olvido com atividade..6 e. mai.6 ativida
de.~ e.ncont~adiça.6 no.6 p~og~ama.6 de. e.n.6ino, no.6 comp~ndio.6 

e. p~~tica de. e.n~ino e. na~ 6amo~a~ '~uge~tõe..6 de. ati~ida

de..6' do.6 e..6pe.ciali.6ta.6,da VRE e. da SEE?,,177 Se o processo 

de aprendizagem se constitui num rol de atividades, no cU!!! 

primento de normas e regras estabelecidas como importantes 

num determinado conteúdo ou série, não será necessário I 

realmente, "ouvir" a criança, inclui-la na prática pedagó

gica .•• As atividades serão relevantes por si mesmas: será 

um "fazer por fazer", do qual, apenas no fracasso escolar, 

o professor se dá conta, já ao fim do ano. E qual é,nessas 
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condições, o papel do especialista na escola? - eis a ques

tao discutida no Encontro de Professores do Curso de Forma

ção. Será que ele percebe a importância da apreensão global 

do processo de aprendizagem, "e.xpJz.e..6.60 não.6õ na Jz.e.lação 

pJz.06e..6.6oJz.-aluno ma.6 na 6amIl~a, na comun~dade. e. e.m toda.6 a.6 

Jz.e.laçõe..6"? Ou".6e.Jz.â. que. e.le. ape.na.6 comp~la e. oJz.9an~za ma~.6 a

t~v~dade..6 paJz.a que. o pJz.06e..6.60Jz. a.6 e.xe.cute. .6e.m.6e. pJz.e.ocupaJz. 
com a 6~nal~dade. de.la.6?" 1 7 B 

E o Curso de Formação para o Magistério, que em 

momento algum "6az Jz.e.6e.Jz.ênc~a ã ne.ce..6.6~dade. do conhe.c~me.nto 

da cJz.~ança, de. .6ua.6 cond~çõe..6 de. v~da, de. .6ua.6 caJz.acte.Jz.I.6t~ 

ca.6 p.6~colÕ9~Ca.6?"179 ••• Bastaria aos professores apenas c~ 

nhecer os conteúdos - também listados para os alunos? -"le.::!: 

tUJz.a";/he.daçãó'; "conhe.ce.Jz. e. .6abe.Jz. Jz.e..6olve.Jz. a.6 quatJz.o ope.Jz.a

çõe..6 ";''h~.6tõJz.~a.6 da c~dade."; ".6~.6te.ma .6olaJz. ou e.colog~a" •.. 1 B o 

A análise descobre que, para o professor, a escola de prep~ 

ração de docentes deveria desenvolver exatamente o que ele 

produz e com dificuldades,na sua prática - nada mais além. 1BI 

"OJz.a, o que. va~ aconte.ce.Jz.?" - pergunta a Pesqu,!. 

s~aos Professores e Especialistas do Curso de Formação para 

o Magistério; e ao público presente no II Seminário de Lei

tura, em janeiro de 1983 e na 35a. Reunião Anual de SBPC,em 

Belém, em julho de 1983. ~ . j B 2 "A.6 o::t~v~dade..6 - Jz.~ca.6 e. vaJz.~a 

da.6 - .6ao ale.atoJz.~ame.nte. de..6e.nvolv~da.6, .6e.m Jz.e.lação alguma 
com o que. .6 e. pJz.e.te.nde. a.fcançaJz." 1 B 3 ••• e hipotetizam: ".:talve.z 

poJz. ~.6.60 me..6mo, 0.6 obje.t~vo.6 mln~mo.6 - le.Jz., e..6eJz.e.ve.Jz. e. con

taJz. - .6e.jam pJz.e.caJz.~ame.nte. at~ng~do.6 e. a qual~dade. de. e.n.6~no 

p~oJz.a cada ve.z ma~.6".lB4 B ainda: ".6e.Jz.â. ~mpo.6.6Ive.l 6oJz.maJz. 

hâ.b~to.6 e. at~tude..6 de. de..6cobe.Jz.ta de. ob.6e.Jz.vação, compaJz.ação, 

Jz.e.lação, a.6.6oc~ação, ava.l~ação e. julgame.nto," ou seja, "de..6 

pe.Jz.taJz. uma at~tude. "de. apJz.e.c~ação e. ~nte.Jz.e..6.6e. pe.la c~ên

c~a"lB5 - como pede o Programa de Ensino -".6e. ape.na.6 me.ca

n~zamo.6 o que. de.ve.Jz.~a .6e.Jz. 6oJz.mado de. modo v~vo e. ,d~nam~co: 

o conhe.cime.nto do mundo".lB6 

Muitas dessas atividades, comenta a equipe, po

deriam ser exploradas, a partir da vida da criança e de sua 
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família, pois constituem situações de aprendizagem poten

cialmente ricas: "po e.ma-6 h
; ;'C.OfLO 6a.e.ado '1/'dfLamatização~'; "diá.f..~ 

9 o ";"hi-6 tô fLia-6 ";" p e.-6 q ui-6 a-6 fi;" e. x. c. UfL-6 Õ e.-6 fi; ''0 b-6 e.fLV aç ãOi~; '/ e. ntfL e. v i-6 -

ta".187 Através delas, seria possível estabelecer a ção e 

a interação entre a criança .e o mundo, tanto físico, quan

to social, contribuindo para que ela expresse essas rela

ções do modo mais coerente possível. "POfL hipôte.-6e." - col~ 

ca a análise - "pode.fLIamo-6 a6ifLmafL que. pfLovave.f..me.nte. o pfL~ . 

6e.-6-60fL de. la. ã 4a. ~efLie. '~abe.' que. atividade.~ ~ão ade.qu~ 

da-6 ao~ af..uno~" ( ... ) "(e..e.e.) vai apfLe.nde.fL na pJLá.tic.a o mIni 

mo pafLa e.n-6inafL ã~ c.fLiança-6. Ou ~e.ja: e.f..e. apfLe.nde. c.om e.f..a~ 

e. do modo que. f..he. e pO~-6IVe.f..".188 

E se, "na 6a-6e. da e.-6c.of..afLização (e) que. a ne.

c.e.-6~idade. natufLaf.. de. -6oc.iaf..ização, de. paJLtic.ipação e.m gfLu

po apafLe.c.e. mai~ 6ofLte.me.nte. e. te.nde. a de.~e.nvo.e.ve.fL-~e.; a pfLE 

pfLia c.fLiança bu~c.a a c.ompanhia e. a tfLOc.a c.om o~ -6e.u~ i-

guai~"189, todavia os hábitos e atitudes estão expressos 

em termos vagos, conceituais e até afetivos. Assim, na Ma

temática, Ciências e Estudos Sociais a criança precisa a

presentar li 9 o~ to H; 'li nte.fL e.-6 ~ e.."; "pafLtic.ipação"; "apJLe.c.iação"; ':,bOM 

mane.ifLa~"; 'i, e.ntime.nto~ de. amOfL e. fLe.~pe.ito aO-6 -6Imbof..o~ da 

Pá.tfLia e. ao~ he.fLôi~";~e.ntime.nto~ de. 6fLate.JLnidade. nac.ionaf.. 

e. inte.fLnac.ionaf.."; ou ainda "va.e.ofLizafL o C.OfLpO humano e. va
.e.ofLizafL a higie.ne. c.ofLpofLa.e.".190 Conseqüentemente, será di

fícil - corno afirmam na pesquisa de opinião sobre os Pro

gramas de Ensino - "de.-6e.nvo.e.ve.fL atitude. de. c.oope.fLação e. a

c.e.itação do gfLupo" e "não admifLa o a.e.to Indic.e. fLe..e.ativo p~ 

fLa o hábito "OUVifL e. ate.nde.fL ofLde.n~ (14%), de.ntfLe. o~ obje.

tivO-6 de. Comunic.ação e. E~PfLe.-6-6ão".191 Parece que todo o en 

sino de la. à 4a. série ignora o grupo, as relações so

ciais, nas quais se dá produção e a transmissão do conheci 

mento, muito embora os professores busquem alcançar objeti 

vos integradores: "~oc.ia.e.ização, c.oope.fLação, pafLtic.ipa
ção" • 1 9 2 

Corno compreender tal contadição? "0 . pl:L'26e..6~a.fL 
pe.fLc.e.be., de. af..gum modo a ne.c.e.~~idade. da vi.6ão inte.gfLada 
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quando li~~a obje~ivo~ que in~eg~am a~ dive~~a~ á~ea~: a 

in~e~p~e~ação, análi~e, ~lnte~e, comp~een~ão, ~edação, a~ 

~ o ciação -, embo~a com baixo~ lndice~". Daí ... "pa~ece

no~ que a p~á~ica docen~e de la. ã 4a. ~e~ie po~~ibili~a 

ca~ualmente uma vi~ão in~eg~ada"193 dadas as dificulda

des "pa~a o en~ino in~eg~ado da llngua e do me~odo cien~l 

6ico que exige de~envolvimento da comp~een~ão, in~e~p~e~~ 

ção, do ~acioelnio lógico", expressas nas opiniões sobre 

os Programas de Ensino194 "o que no~ leva a c~e~ que o~ 

p~o6e~~o~e~ ~im di6iculdade pa~a comp~eende~,anali~a~_. 
o ~eu t~abalho, dent~o de um con~exto ~ócio-cul~u~al mai~ 

amplo".195 

Pergunta a equipe, no Encontro dos Professores 
de Didática:"have~ia modi6icaçõe~ ne~~e quad~o, ~e o Cu~-
~o de Fo~mação pa~a o Magi.~~e~io de~envolve~~ecien~i6ic~ 
men~e e~~a vi~ão in~eg~ada com o~ 6u~u~o~ p~o6e~~o~e~I~?"Jlu.e 

in~~~umen~o~ a p~o6e~~o~a de~envolve pa~a comp~eende~ a 
~ealidade da c~iança com a qual vai ~~abalha~~?~ue conhe

cimen~o~ ela nece~~i~a~ia pa~a, pelo meno~, al6abe~iza~ 

a~ c~iança~ e a~e adul~o~, cuja~ condiçõe~ de ~aúde e a
p~endizagem ~ão p~ecá~ia~ e pob~e~"?196 

Sem respostas, mas admitindo tais questionameg 

tos, "o~ pa~~icipan~e~ 6ica~am ~en~ibilizado~ quan~o ã ne
ce~~idade de p~opo~ciona~ melho~e~ condiçõe~ de ap~endiza

gem ao~ 6u~u~o~ p~o6e~~o~e~".197 Quando, no entanto, a es

cola foi julgada por um juri simulado - um relato de expe

riências apresentado pela professora de Fundamentos I e II 

e as suas alunas de uma escola de Formação para o Magisté

rio 198 
- foi surpreendente a unanimidade de absolvição da 

escola pelos participantes ... E sob as seguintes "" razoes: 

"eu ab~olvo, pelo ~eguin~e, ~e não ac~edi~a~~e, no t~aba

lho que a e~cola ~em 6ei~o"( ... ) "eu não e~~a~ia aqui" ou 

ainda: "eu di~ia que a e~cola e~~i ~en~ando ace~~a~, e~~á 

caminhando e ae.~edi~o naq uilo que ~ealmen~e a gente 'baz". 1 9 9 
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Um ato de crença na escola ... O que realmente 

ela faz? E se esses resultados, obtidos aqui e ali, fos

sem divulgados e discutidos, dentro e fora da DRE, com 

educadores e profissionais de outras áreas? 

Abriu-se o espaço da palavra - eis o 59 Tempo. 
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NOTAS BIBLIOGRÂFICAS(49 TEMPO) 

lMINAS GERAIS - Secretaria de Estado da Educação - Centro de 

Recursos Humanos - Portaria l34}82 - Diário Oficial de 

25.09.82 - p. 15 e 16 - Colo 1, 2, 3 e 4; e Portaria 237/ 

83 - Diário Oficial de 11.03.83 - p. 13 - Colo 1 e 2. 

2 A maioria dos livros colocados à disposição dos futuros pr~ 

fissionais das escolas de 19 e 29 graus são traduções e 

privilegiam uma educação psicologizante, preocupada com 

as "diferenças individuais" e o "ajustamento do aluno" 

(Ver LISTA de livros utilizados na Faculdade de Educação 

de João Monlevade - João Monlevadc - l4a. DRE - Nova Era, 

abr./83 - p. 1-3)- (doc.int.) 

30S textos, incluidos na programação, foram estudados no cur 

so, sob a direção da equipe da Divisão de Educação e Cul 

tura que os reelaborara, face à exig~idade do tempo dis

ponível no curso e para compreensao dos conteúdos dost~ 

tos, novidade, inclusive, para os técnicos da DRE: 

Texto n9 1 - BENAVENTE, Ana. Fatores do Insucesso Esco

lar - Alguns Elementos Explicativos.In:~ 

cola na Sociedade de Classes - Livros lio 

Texto n9 2 -

Texto nQ 3 -

rizonte - Lisboa - p. 19-47. 

CARPENTER, Edmundo. "As Novas Lin~ua~ens" 

in: Revolução na Comunicação - s.d. - p. 

196-217. ~ 

HOUSTON, Susanne H. Um Reexame de . Algumas 

Afirmações sobre a Lin~ua~em da Criança 

de Baixo Nível Sócio-Econômico. Capo 6 -

in: Introdução à Psicblogia Escolar 

Pobreza e Escolarização. (s.n.t.) - p. 

599-607. 

/tESTUDO Sobre a Linguagem da Criança de Baixo Nível SÓCio-Eco

nômico - 14a. DRE - Nova Era, fev./82 - p. 2 e 3.(rnimeo.) 
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SVer também BRANDÃO, Zaia(org.) Democratização do Ensino 

Meta ou Mito? Rio de Janeiro. Francisco Alves S/A, 1979. 

principalmente, capo II e III, onde os autores fazem cri 

ticas à educação compensatória, também abordada em SAVIA 

NI, Dermeval. op. cito - p. 8-18. 

6 I dem - p. 2 

7I bidem - p. 3 

Blbidem - p. 1 e 3 

9I bidem - p. 4 

1 ° Ibidem - p. 5 

11 I bidem 

12 0 periodo Preparatório da Aprendizagem Escolar - 14a. DRE 

Nova Era, fev./82 - p. 2 (mimeo.) - Ver Anexo II 

1 3 Idem - p. 3 

1 4 Ibidem - p. 2 

1 5 Ibidem - p. 3 

16 I bidem 

17Ver FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. O periodo Prepa

ratório de Aprendizagem da Leitura - Atividades - 14a. 

DRE - Nova Era, fev./82 (mimeo.) 

1 BO Período Preparatório da Aprendizagem Escolar- op. cito p.3 

19ANÁLISE das Avaliações do Encontro de Diretores, Coordena

res, Supervisores, Inspetores, Técnicos do O.M.E. l~a. 

DRE - Nova Era, abr./82 - p.2 (doc. int.) 

20 NO oficio Circular n9 60/81/DEC de 24.11.83 (doe.L.-t.,)":": o Diretor 

I da 14a . . DRE solicita aos Diretores "não .toma.Jt nenhuma. 
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pnovidên~ia no 4entido de e4~olhen o pno~e44o de leitu

na, em 1982, até. que 4eja Jt.e.alizado o ne6enidoSerflináJU.o." 
(I Seminário de Aprendizagem da Leitura) - p. 1 

21ANÂLISE de livros didáticos: Letrinhas Amigas - 14a. DRE 

Nova Era, mar. /82 -p. 1 (mimeo. ) 

22 I dem - p. 2 

23 I bidem 

24ANÂLISE de livros didáticos: O Barguinho Amarelo - 14a. DRE 

- Nova Era, fev./82 - p. 3 (mimeo.) 

25 I dem 

26ANÂLISE das Avaliações das Atividades desenvolvidas no Pe

ríodo Preparatório - l4a. DRE - Nova Era, abr.j82 - p. 1 

(doc. int.) 

27FICHA de Avaliação do Período Preparatório de Aprendizagem 

Escolar - l4a. DRE - Nova Era, fev.j82 - p. l(mimeo.} 

28 I dem - p. 2 

29 ANÂLISE das Avaliações das Atividades desenvolvidas ... op. 

cito - p. 2 

3 ° Idem 

3 lO período PreEaratório da AErendiza~em Escolar .•. op. cito 

- p. 12 

32ANÂLISE das Avaliações das Atividades desenvolvidas •.• op. 

cito p. 2 e 3 

33 I dem - p. 3 

34 I bidem - p. 4 

35 I bidem 
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36 AN.ÂLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. série 

Antônio Oias - 14a. ORE - Nova Era, mar ./82 - p. 1-2 (doc.int.) ; 

AN.ÂLISE das Avaliações do CUrso de Professores de la. série -

Cel. Fabriciano - 14a. DRE - Nova Era, mar ./82 - p. 1 (doc.int.}, 

AN.ÂLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. 

Série - Ipatinga - 14a. DRE - Nova Era, mar./82 - p. 1 (doc.int.); 

AN.ÂLISE das Avaliações do CUrso de Professores de la. Série 

- Ferros - 14a. ORE - Nova Era, mar ./82 - p. 2 (doc.int.); e ANA

LISE das Avaliações do Curso de Professores de la. sé

rie - João Monlevade - 14a. DRE - Nova Era, mar. /82 - p. 

2(doc.int.) 

37AN.ÂLISE da Avaliação do Curso de Professores de la. Série -

Itabira - 14a. DRE - Nova Era, mar./82 - p. 1 e 2 (doc. 
int. ) 

::I aIdem - p. 2 

39 AN.ÂLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. Série 

- são Domingos do Prata - 14a. ORE - Nova Era, mar./82 

- p. 2 (doc. int.) 

40AVALIAÇÃO do Resultado Final de Promoção da Rede Municipal 

e Estadual - Zona Rural - Joanésia - 1981 - 14a. DRE 

Nova Era, jan./82 (mimeo.) 

4 lIdem - p. 3 e 4 

42 I bidem - p. 4 

43I bidem - p. 4 e 5 

44Ibidem - p. 5 

45AN.ÂLISE do Curso "Atualização em período Preparatório - Al

fabetização" - Marliéria - l4a. DRE - Nova Era, março~ 

maio de 1982 - p. 2 (doc. int.) 

46 FIORAVANTE , Maria de Lourdes, coord. Situação do·Ensino de 

Leitura - Pesquisa Exploratória, apresentada no I Semi

nário de Aprendizagem da Leitura - l4a. ORE - Nova Era, 

jan./82 - 31 p. e anexos. (mimeo.) 
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47RELATORIO: Reunião para discutir e selecionar atividades a 

serem desenvovlvidas no Curso sobre o período Prepara

tório e Processos de Leitura - Timóteo - l4a. DRE - No 

va Era, fev./82 - p. 2 (.doc. int.) 

46ANÂLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. sé-

rie - Antonio Dias - l4a. DRE - Nova Era, mar./82 p. 

1 e 2 (doc. int.); ANÁLISE das Avaliações do Curso de . 

Professores de la. Série - Cel. Fabriciano - l4a. DRE -

Nova Era, mar./82 - p. 1 (.doc. int.)i ANÁLISE das Ava-

liações do Curso de Professores de la. Série - Ipatinga 

- 14a. DRE - Nova Era, mar./82 - p. 1 (doc. int.): ANÁ

LISE das Avaliações do Curso de Professores de la. sé

rie - Ferros - l4a. DRE - Nova Era, mar./82 - p. l(doc. 

int.)i ANÁLISE das Avaliações do Curso de Professores de 

la. Série - João Monlevade - 14a. DRB - Nova Era, mar./ 

82 - p. 2 (doc. int.) 

49 ANÁLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. sé

rie - são uomingo do Prata. op. cito - p. 3 

50VIDIGAL, Maria Helena de Souza. Miloca, Teleco e Popoca -

FTD S/A - são Paulo, 1978. 

51 ANÁLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. sé

rie - são Domingos do Prata. op. cito - p. 3í ANÁLISE 

das Avaliações do Curso de Professores de la. Série 

Itabira. op. cito - p. 3 

52ANÁLISE de livros didáticos: Miloca, Teleco e Popoca 

DRE - Nova Era, dez./8l - p. 1 e 2 (mimeo.) 

53 I dem - p. 2 

54MEIRELES, Iracema. Casinha Feliz. são Paulo - Record 

1979. 

14a. 
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55ANÂLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. sé

rie - Itabira - op. cito - p. 2; ANÂLISE das Avaliações 

do Curso de Professores de la. Série - Ipatinga - op. 

cito - p. 1 e 2 

56pIEDADE, Gilda de Guimarães; e VANUCCI, Luciola G.Piedade. 

Hora Alegre - Cartilha. são Paulo - IBEP - s.d. 

57 ANÂLISE do Curso de Professores de la. Série - Santa Maria 

do Itabira - op. cito - p. 2 

58BÂRBARA, Maria Stela de Freitas. liA Conquista"- M§todo Au

tofônico Visual - s.n.t. (mimeo.) 

59ANÂLISE do Curso de Professores de la. Série - Santa Maria 

do Itabira - op. cito - p. 2 

60 I dem 

61ANÂLISE da Cartilha: ~A ConguistaV
- Método Autofônico Visu

al. 14a. DRE - i:\Iova Era, abr./82 - p. 3 (mimeo.) 

62 BACHA , Magdala Lisboa. No Mundo da Linguagem. são Paulo 

- Abril Educação, 1977. 

63 ANÂLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. sé

rie - Cel. Fabriciano - op. cito - p. 3; ANÂLISE das 

Avaliações do Curso de Professores de la. Série - Santa 

Maria do Itabira - op. cito - p. 2 

6~SIQUElRA, Maria Augusta M. et. alii. Acorda Dorminhoca 

a.Janeiro - Livraria Torres, 1979. 

65ANÂLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. sé

rie - Cel. Fabriciano - op. cito - p. 2;ANÂLISE das 

Avaliações do Curso de Professores de la. Série - Ipa

tinga - op. cito - p. 2 

66ANÂLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. sé

rie - Ipatinga - op. cito - p. 2 



156. 

67 I dem 

68RELATORIO: Para Treinamento de Professores e Supervisores 

de la. Série quanto ao Periodo Preparatório e Processos 

de Leitura - Timóteo - l4a. DRE - Nova Era, mar./82 

p. 1 (manuscrito) 

69ANÁLISE das Avaliações do Curso de Professores de la .. sé- . 
Eie - Ipatinga - op. cito - p. 2 

70 ANÁLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. sé
rie - Antonio Dias - op. cito - p. 2; ANÁLISE das Ava

liações do Curso de Professores de la. Série - Cel. Fa

briciano -op. cito - p. 2; ANÁLISE das Avaliações do 

Curso de Professores de la. Série - são Domingos do Pra

ta -op. cito - p. 3; ANÁLISE das Avaliações do Curso de 

Professores de la. Série - João Monlevade - op. cito 

p. 3; ANÁLISE das Avaliações do Curso de Professores de 

la. Série - Ipatinga - op. cito - p. 2; ANÁLISE das Ava

liações do Curso de Professores de la. Série - Itabira 

- op. cito - p. 2; ANÁLISE das Avaliações do Curso de 

Professores de la. Série - Santa Maria do Itabira - op. 

ci t. - p. 2 

71ANÁLISE de livros didáticos: Caminho Suave - 14a. DRE - No 

va Era, out. 181 - p. 1 (mimeo. ) 

72 I dem 

73 SILVA, Ieda Dias da. Método Experiências Criadoras - Bar

quinho Amarelo - Belo"Horizonte - Editora Vigilia Ltda, 
1981. 

7~ANÁLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. sé

rie - Itabira - op. cito - p. 3; ANÁLISE das Avaliações 

do Curso de Professores de la. Série - são Domingos do 

Prata - op. cito - p. 2 

75ANÁLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. sé

rie - Itabira - op. cito - p. 3 



157. 

76ANÂLISE de livros didáticos: O Barquinho Amarelo - l4a. DRE 

- Nova Era - op. cito - p. 4 

78ANÂLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. sé

rie - Itabira - op. cito - p. 3; M~ÂLISE das Avaliações 

do Curso de Professores de la. Série - Ipatinga - op. 

cito - p. 2 

79ANÂLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. sé

rie - Antonio Dias - op. cito - p. 3; ANÂLISE das Ava

liações do Curso de Professores de la. Série - Cel Fa

briciano - op. cito - p. 4; ANÂLISE das Avaliações do 

Curso de Professores de la. Série - Ferros - op. cito -

p. 3; ANÂLISE das Avaliações do Curso de Professores de 

la. Série - Itabira - op. cito - p. 2; ANÁLISE das Ava

liações do Curso de Professores de la. Série - Marlié

ria - op. cito - p. 3; ANÁLISE das Avaliações do Curso 

de Professores de la. Série - Santa Maria do Itabira 

op. cito - p. 3; ANÁLISE das Avaliações do Curso de Pro

fessores de la. Série - são Domingos do Prata - op.cit. 

- p. 4; ANÁLISE das Avaliações do Curso de Professores 

de la. Série - Timóteo - op. cito - p. 2 

80 ANÂLISE das Avaliações das Atividades Desenvolvidas ... op. 

cito - p. 3-5 

81 I dem - p. 5 

82 A coleção se compõe do manual do professor, com o livro bá 

sico e os exercícios estruturais, para as quatro prime! 

ras séries. 

83 BACHA, Magdala Lisboa; & BACHA, Tamira Lisboa. Começo de 

Conversa. são Paulo - Abril Educação, 1981. 

8~Ver ANÂLISE das Avaliações do Curso de Professores de la. 

Série - Ipatinga - op. cito - p. 1 e 2; ANÂLISE das 

Avaliações do Curso de Professores de la. Série - Cel. 

Fabriciano - op. cito - p. 1 e 2. 



158. 

85ANÁLISE do Debate da Conferência de Magdala Lisboa Bacha e 

Tamira Lisboa Bacha - 14a. DRE - Nova Era, mar.j82 - p. 

I e 2 (mineo. ) 

86RELATORIO: Sondagem das dificuldades apresentadas no desen

volvimento do Caminho Suave - João Monlevade - Bela Vis

ta de Minas - Nova Era - 14a. DRE - Nova Era - p. 2 (ma 

nuscrito) . 

87 I dem - p. I 

8 8 Ibidem - p. 2 

89RELATORIO (para) sondar dificuldades no desenvolvimento -do 

Caminho Suave - Cel. Fabriciano - Ipatinga - Timóteo 

14a. DRE - Nova Era, maioj82 - p. 2 e 3úuanuscrito) 

90ANÁLISE das visitas às escolas - 1982 - são Sebastião do 

Rio Preto - Passabem - 14a. DRE - Nova Era, nov.j82 

p. 2 e 3(doc.int.) 

91EXERC!CIOS Estruturais apresentado no Curso de Treinamento 

de Professores e Especialistas que atuam na la. série do 

19 grau e Técnicos do Orgão Municipal - Ferros - l4a. 

DRE - Nova Era, nov.j82 - p. 1. (mimeo.) 

92 RELATORIO (para) sondar dificuldades no desenvolvimento ... 

op. cito - p. 3 

93ANÁLISE das visitas às escolas - 1982 ... op. cito - p. 2; 

ANÁLISE dos Termos 'de-Visita - 1982 - Passabem - Joané

sia - 14a. DRE - Nova Era, nov.j82 - p. l(doc.int.) 

94 ANÁLISE de livros didáticos: O Barguinho Amarelo - op.cit. 

- .p. 1 

95 I dem 

96Ver ANÁLISE das Avaliações das Atividades Desenvolvidas no 

~ op. cito - p. 2-4. A "c.onve.It.6a. .in6oltma.t." é utiliza

da para a incentivação, a compreensão e enriquecimento 

das atividades de leitura. 



159. 

97ANÂLISE da I Nucleação de Professores de Educação Pré-Es

colar - são Domingos do Prata - 14a. DRE - Nova Era, 

abr. /82 - p. 3 (doc.int.) i ANALISE da I Nucleação de' Professores 

de Educação Pré-Escolar - Itabira - 14a. 0RE - Nova 

Era, abr./82 - p. 4 (doc.int.) i ANÂLlSE da I Nucleação de Pro

fessores de alocação Pré-Escolar - Timóteo - l4a. DRE - No 

va Era, mar./82 - p. 3 (doc.int.) i AN1\LlSE da I Nucleação de 

Professores de Educação Pré-Escolar - Cel. Fabriciano 

- 14a. DRE - Nova Era, mar./82 - p. 2 (doc.int.) i ANÂLISE da I 

Nucleação de Professores de Educação Pré-Escolar - Joã~ 

Monlevade - 14a. DRE - Nova Era, abr./82 -p. 2 (doc.int.) 

98 RELATORIO da 11 Nucleação de Professores de Educação pré

Escolar - Itabira - 14a. DRE - Nova Era, maio/82 (Cio::. 
int. ) 

99ANÂLISE da I Nucleação de Professores de Educação Pré-Es

colar - são Domingos do Prata - op. cito - p. 5; AN1\

LISE da 111 Nucleação de Professores de Educação pré

Escolar - Timóteo - op. cito - p. 3 

lOOIdem 

lOlANÂLISE do Encontro de Educação Pré-Escolar e Especial -

Nova Era - 14a. DRE - Nova Era, jun./82 - p. •. 2 (doc.int.) 

1 o 2 SOCIALIZAÇÃO e Linguagem - Nova Era - 14a. DRE -

Era, 1982. (mimeo.) 

Nova 

10 3JOGOS e Psicomotricidade - Nova Era - 14a. DRE '"':' Nova Era, 

1982 (mimeo.) 

lO~PSICOMOTRICIDADE - Atividades e etapas - Nova Era - l4a. 

DRE - Nova Era, 1982 (mimeo.) 

l05 RELATORIO da I Nucleação de Professores de Educação pré

Escolar - são Domingos do Prata - op. cito - p. 4 

10 6RELATORIO da 11 Nucleação de Professores de alucação pré

Escolar - são Domingos do Prata - 14a. DaB - ~ Era, 

maio/82 - p. 3 (doc.int.) iREIA'IORIO da. 111 Nucleação de Profes-

sores de Educação Pré-Escolar - Itabira - 14a. DRE 

Nova Era, maio/82 - p. 2 e 3 (doc.int.) 



160. 

1070 período Preparatório de Aprendizagem ... op. cito - p. 6 

108SILVA, Ieda Dias da. Encontro sobre a série Barguinho 

Amarelo - 14a. DRE - Nova Era, abr./maio/82 - p. 1 (doc. 
int. ) 

1 o 9 Idem - p. 4 

110 I bidem - p. 8 

lllANALISE das visitas às escolas - 1982 ... op. cito - p. 2 

112RELATORIO - O Barguinho Amarelo - Nova Era - 14a. DRE 

Nova Era, jun./82 - p. 6 

113SILVA, Ieda Dl'as da. E t b - , ncon ro so re a serle ... op. 

- p. 5 

cito 

114MINAS GERAIS - Secretaria de Estado da Educação - Progra

ma de Ensino do 19 Grau - comunicação e Expressão -op. 

cito 

115EXERCtCIOS estruturais - ~presentado no Curso de Treina

mento de Professores e Especialistas que atuam ... op. 

ci t. - p. 2 

116MINAS GERAIS - Secretaria de Estado da Educação - Progra

ma de Ensino do 19 Grau - Comunicação e Expressão - op. 

ci t. - p. 13 

J17EXERCtCIOS estruturais - Apresentado no Curso de Treina

mento de Professores e Especialistas gue atuam ... op. 

cito - p. 1 

1180 Manual do Programa Oficial traz toda a fundamentação e 

o trabalho metodológico com exercícios estruturais pa

ra utilização até 6a. série. Ver MINAS GERAIS - Secre 

taria de Estado da Educação - Manual de Orientação do 

Cur~íçulo de 19 Grau - Comunicação e Expressão - Belo 

Horizonte - s.d. - p. 29-45. 



119A importância da escolha do livro didático - Nova Era 

l4a. DRE - Nova Era, jun.}82 - p. 7 (mimeo.) 

161. 

120pSICODRAMA - Texto de Assimilação - apresentado no Curso de 

Atualização de Professores de la. Série - Zona Rural e 

Urbana - l4a. DRE - Nova Era, jUl.j82 - p. 1 (mimeo.) 

121 I dem 

122COMPOSIÇÃO para la. e 2a. Série (utilizando os personagens 

do Caminho Suave - apresentado no Curso de Atualização 

de Professores de la. Série - Zona Rural e Urbana - 14a. 

DRE - Nova Era, jul./82 - p. 2 (mimeo.) - Ver Anexo VI 

123PSICODRAMA - Texto para Assimilação ... op. cito - p. 1 

124COMPOSIÇA-O 1 2 S-' 't 1 _ para a. e a. er~e •.• op. c~ . - p. 

125 PSI CODRAMA - Texto para Assimilação ..• op. cito - p. 1 

126COMPOSIÇA-O 1 2 S-' 't 2 _ para a. e a. er~e •.. op. c~ . - p. 

127CENTRO de Interesse: Primavera - apresentado no Curso de 

Atualização de Professores de la. Série - Zona Rural e 

Urbana - l4a. DRE - Nova Era, jul.j82 - p. 1-5 (mimeo.) 

128AVALIAÇÃO de Leitura - Nova Era - 14a. DRE - Nova Era, aut.} 

82 (mimeo. ) 

129ANÂLISE dos Termos de Visita - 1982 ••. op. cito - p. 4 

130ANÂLISE das Avaliações das Atividades Desenvolvidas ... op. 

ci t. - p. 4 

13l I dem 

I 32ANÃLISE das Avaliações do Curso de Treinamento de Profes

sores que Atuam na la. Série - Cel. Fabriciano - 14a. 

DRE - Nova Era, nov.}82 - p.'3 (doc.int~) 



162. 

133ANÂLISE das Vistias às Escolas - 1982 ... op. cito - p. 1 

1 3 4 RELATO.: . Avaliação da Leitura - apresentado no Curso de 

Treinamento de Professores e Especialistas que atuam 

na la. Série do 19 Grau e Técnicos do 6rgão Municipal 

- Ferros - 14a. ORE - Nova Era, nov.f82 - p. 1 (manus
crito) 

135 I dem 

136ANÂLISE das Visitas às Escolas - 1982 ... op. cito - p. 1 

137RELATO: Avaliação da Leitura ... op. cito - p. 1 

138ANÂLISE das Avaliações das Nucleações dos Especialistas -

Cel. Fabriciano - 14a. DRE - Nova Era, nov.j82 - p. 3 

e 4 (doc.int.) 

139ANÂLISE das Avaliações das Nucleações dos Especialistas -

João Monlevade - 14a. ORE- Nova Era, nov.j82 - p. 3 _. 
(doc.int. ) 

140ANÂLISE das Avaliações do Curso de Treinamento de Profes

sores que atuam na la. Série - Cel. Fabriciano - op. 

cito - p. 3 e 4 

.~ 4 lRELAT6RIO: Nucleação de Especialistas - Ipatinga - 14a. 

ORE - Nova Era, set.j82 - p. 1 e 2 (manuscrito) 

142 I dem - p. 1 

143RELAT6RIO: Reunião de Especialistas - Itabira - 14a. ORE 

- Nova Era, nov.j82 - p. 1-3 (doc.int.) 

144RELAT6RIO: Reunião de Especialistas sobre a realização do 

Curso de Retransmissão - Itabira - 14a. ORE -

Era, nov.j82 - p. 1 e 2 (manuscrito) 

Nova 

145ANÂLISE das Avaliações do Curso de Treinamento de Profes

sores e Especialistas que atuam na la. Série - Itabira 

14a. ORE - Nova Era, nov.jdez.j82 - p. 1-3 (doc. int.) 



163. 

llt6ANÂLISE das Avaliações do Curso de Treinamento de Profes

sores que atuam na la. Série - Cel. Fabriciano - 14a. 

DRE - Nova Era, nov./82 - p. 5 e 6 (.doc. int.); ANALISE 

das Avaliações do Curso de Treinamento de Professores 

que atuam na la. Série - Dionísio - 14a. DRE - Nova 

Era, out./82 - p. 3 (doc.int.); AN1\LIES das Avaliações do Curso 

de Professores que atuam na la. Série - Ferros - 14a. DRE ' 

- Nova Era, nov./82 - p. 4 (doc.int.); ANÂLISE das Avaliações do 

Curso de Treinamento de Professores que atuam na la. 

série - Itabira - 14a. DRE - Nova Era, nov./82 - p. 5 (doc.int.) ; 

ANÂLISE das Avaliações do Curso de Treinamento de Pro

fessores que atuam na la. Série - Joanésia - 14a. DRE 

- Nova Era, out./82 - p. 3 (doc.int.); A1.~ISE das Avaliações do 

Curso de Treinamento de Professores que atuam na la. 

§érie - João Monlevade - 14a. DRE - Nova Era, nov./82 

- p. 3 (doe. int. ); ANÂLISE das Avaliações do CUrso de Trei.naIrento 

de Professores que atuam na la. Série - Nova Era - 14a. 

DRE - Nova Era, dez./82 - p. 5 (doc.int.); ANUISB das Avaliações 

do Curso de Treinamento de Professores que atuam na la. 

Série - Santa Maria do Itabira - 14a. DRE - Nova Era, 

nov. /82 - p. 3 (doc.int.); ANÂLISE das Avaliações do Curso de 

Treinamento de Professores que atuam na la. Série 

são Sebastião do Rio Preto - 14a. DRE - Nova Era, out./ 

82-p.4 (doc.int.) 

llt7ANÂLISE das Avaliações do Curso de Treinamento de Profes

sores e Especialistas que atuam na la. Série - Nova Era, 

op. cito - p. 3 e 4; ANÂLISE das Avaliações do Curso de . 
Treinamento de Professores e Especialistas que atuam 

na la. Série - Cel. Fabriciano - op. cito - p. 5 e 6 

llt8ANALISE das Avaliações do Curso de Treinamento de Profes

sores e Especialistas que atuam na la. Série - Cel Fa

briciano - op. cito - p. 5 

llt9 ANALISE das Avaliações do Curso de Treinamento de Profes

sores e Especialistas que atuam na la. Série - Joané

sia - op. cito - p. 3 



164. 

150FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. Pesquisa: Formação 

do Educador - Questões Fundamentais - apresentação no 

II Seminário de Ap~ndizagem da Leitura - 14a. 'pRE -No 

va Era, 18 a 22.01.83 - p. 3(mimeo.) 

l~lA ANÁLISE das Avaliações do Curso de Treinamento de Pro

fessores e Especialistas que atuam na la. Série - Cel. 

Fabriciano - op. cito - p. 5 

152FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. PeSquisa: Formação 

do Educador ... op. cito - p. 2 

153 I dem 

154MINAS GERAIS - Secretaria de Estado da Educação - Supe

rintendência Educacional - "Diretoria do Ensino de 19 

Grau - Instruções Gerais - in: Análise dos instrmrentos 

para coleta de dados sobre Currículos e Programas 

14a. DRE - Nova Era, mar.j82 - p. 1 (doc. int.) 

155Ver MINAS GERAIS - Secretaria de Estado da Educação 

Programa de 19 Grau: Comunicação e Expressão - op.cit. 

- p. 7 e 8 

156FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. peSquisa: Formação 

do Educador - Desenvolvimento - op. cito - p. 2 

157 I dem 

15B l bidem - p. 3 

159Ibidem 

160 I bidem 

161 I bidem 

162 I bidem 

163 I bidem 

164 Ibidem - p. 4 



165. 

165ANÂLISE dos Instrumentos para coleta dos dados sobre Cur-

riculos e Programas 

p. 2 e 5(doc. int.) 

14a. DRE - Nova Era, mar./82 

166 I dem - p. 5 

167FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. 

do Educador ..• op. cito - p. 4 

Pesquisa: Formação 

168ANÂLISE dos Instrumentos para coleta ..• op. cito - p. 5 

169 I dem 

17° I bidem - p. 8 e FIORAVANTE, Maria de Lourde, coord. Pes

quisa: Formação do Educador ... op. cito - p. 10 e 11 

171FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. Pesquisa: Formação 

do Educador ... op. cito p. 14; ANÁLISE dos Instrumen

tos para coleta •.. op. cito - p. 6 e 7 

17LFIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. 

do Educador •.. op. cito p. 2 
Pesquisa: Formação 

173ANÂLISE das Avaliações do Curso de Atualização do Ensino 

da Língua Portuguesa no 19 Grau - Itabira - 14a. DRE -

Nova Era, fev./82 - p. 1 

174FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. 

do Educador ... op. cito - p. 11 

175 I dem - p. 11 e 12 

Pesquisa: Formação 

176ANÂLISE dos Instrumentos para coleta .•. op. cito - p. 6 

177FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. 

do Educador ..• op. cito ~ p. 13 

178 I dem 

179I bidem - p. 14 

18 ° Ibidem 

181 I bidem 

PeSquisa: Formaçã~ 



166. 

182 Ver RELATORIO do Ciclo de Estudos de Diretores, Profes-

sores de Didática e Fundamentos I e 11 - Nova Era - 14a. 

DRE -Nova Era, nov./82-p. 2-4 (doc • .int.); e ainda: RELA

TORIO de Participação da 14a. DRE na 35a. ReuniãoArnBl 

da SBPC - Belém - 14a. DRE - Nova Era, jul./83 - p. 3 

e 4 (doc.int.) 

183FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. 

do Educador ..• op. cito - p. 10 

184 I dem 

Pesquisa: Formaçã~. 

185ANÂLISE dos Instrumentos para coleta ... op. cito - p. 6 

186 PESQUISA: Formação do Educador .•. op. cito - p. 11 

187 I dem - p. 8, 11 e 12 

188 I bidem - p. 14 

1 8 9 Ibidem - p. 6 

19 ° Ibidem - p. 6 e 7; ANÂLISE dos Instrumentos para coleta ... 

op. ci t . - p. 6 

191FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. Pesquisa: Formação 

do Educador ... op. cito Ver nos Anexos: Objetivos Esp~ 

rados no Final da 4a. Série - Comunicação e Expressão 

- Qaudro 11.1 - p. 1; ANÂLISE dos Instrumentos para c0-

leta ... op. cito - p. 7 

192PESQUISA: Formação do Educador .•. op. cito - p. 7 

193 I dem - p. 7 e 8 

194 ANÂLISE dos Instrumentos para coleta ••• op. cito - p. 7 

1 9 5 Idem - p. 6 

196FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. peSquisa: Formação 

do Educador ... op. cito - p. 8 e'9 



167. 

197RELATORIO: Ciclo de Estudos: Diretores, Especialistas, 

Professores de Didática e Fundamentos I e II - Nova Era 

- 14a. DRE - Nova Era, nov.j82 

198JURI Simulado - Apresentado no Treinamento de Didática 

Nova Era - 14a. DRE - Nova Era, nov.j82 - p. 5(do::.int.) 

199 I dem - Segundo a professora da turma que realizou a expe

riência do Juri Simulado, em sala de aula, os resulta

dos foram diferentes, havendo consenso quanto à conde 

nação da escola, por parte das alunas do Curso de For-

maçao para o Magistério. E sob tumulto:"n.a .6alda o 
liciamen.to teve de agi4. Houve muita di.6cu.6.6ão. 

p~ 

A de' 

6e.6a 6icou en.t4i.6tecida" - relata o "Jornal da Semana" 

- 14a. DRE - Nova Era, out.j82 - p. 1, s.n.t. (doc.int.) 

Ver relato no Anexo VI. 



168. 

59 TEMPO - O ESPAÇO DA PALAVRA E O APRENDIZADO DO SIL~NCIO 

1. Escola: Produção da vida? 

" • •. Eu 6alo c.om ele: Oh, meu 6ilho, 
Oc.ê e6 601l.ç.a pita. aplLe.ndeJt, 
POJtque eu num .:tenho lú.:tU/ta., 
Ma..6 o nde. eu en:tJw eu .6 Ú .6 a-i.A. • . 
Ao meno.6, c.onve.Jt.6a eu .:tenho, né? 
O múu.no nem c.onve.Jt.6a nem nada: 
Só que.Jt &tC.M na bUJtJteza" •.• 

(pai de. aluno) 

Seria a primeira vez que a l4a. Delegacia Regio

nal de Ensino promoveria um Encontro Regional de Saúde Esc~ 

lar, proposto pela Diretoria de Assistência ao Educando a 

ser realizada no inicio de 1982, "envolvendo 0.6 pJtoóe.6.6oJte.6 

de Educ.aç.ão paJta a Saúde da.6 e.6c.ola.6 peJt.:tenc.en.:te.6 ã.6 VRE.6: 

Nova EJta, GoveJtnadoJt ValadaJte.6, Teó6ilo O.:toni e ou.:tJta.6"l. 

Nessa oportunidade, "podeJtZamo.6 .:também levan.:taJt a 

.6i.:tuaç.ão da .6aúde da.6 c.Jtianç.a.6 na.6 e.6c.ola.6 da Ia. ã 4a • .6é

Jtie paJta a mon.:tagem de um planejamen.:to que pude.6.6e a.:tendeJt 

ã c.lien.:tela, a paJt.:tiJt da.6nec.e.6.6idade.6 de.:tec..:tada.6. A.6.6im a.6 

aç.õe.6 de .6aúde .:teJtiam ou.:tJto .6en.:tido, ou .6eja, bUoÓc.cvu.arno.6 na.6 

e.6c.ola.6 e no.6 óJtgão.6 a.6.6i.6.:tenc.iai.6 a.6 pJtopo.6.:ta.6 e, .:ten.:taJtZ~ 

mo.6 jun.:to.6, oJtganizaJt nova.6 me.:todologia.6 de .:tJtabalho"2. 

Neste propósito, perguntamos a todas as escolas -

de la. a 8a. série: "c.omo .ó.eJtã. a .6aúde. de nO.6.6a c.Jtianç.a que 

e.6.:tã. na .6ala de aula? o que ela c.ome? de que adoec.e mai.6 c.o 

mumen.:te.? a quem ela Jtec.oJtJte? c.omo ê. a.:tendida.?" 3 E das esco

las com gabinete dentário, em virtude do Projeto Alfa, que 

riamos saber do funcionamento e do atendimento, questões co 

locadas também para os órgãos assistenciais 4
• 

Para coleta dos dados, o atendimento à solicita 

çao da DRE ".6upeJta a.6 expec..:ta.:tiva.6, pJtinc.ipalmen.:te em Jtela 
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ção a.-6 e.-6 c.ola.-6, c.uj 0-6 cLUz.e.tolte.-6 c.ompa.lte.c.e.lta.m pe.MOaime.YLte. PE: 

Ita. o4ie.nta.çÕe.h e. e.-6c.la.Ite.c.ime.nto-6"s. Urna nova relação se es 

tabelecia entre escola e DRE: " ... pude.moh pe.Itc.e.be.1t a. Ite.le.

vânc.ia. e. a. opolttunida.de. de. c.on-6ulta.1t he.mplte. a.que.le.-6 que e~ 

tão lida.ndo no dia.-a.-dia. c.om a. -6a.úde e.-6c.ola.It"G. 

o encontro programado, no entanto, nao se reali

zou e, já com os dados organizados, fornos informados do IV 

Encontro de Saúde PÚblica do Vale do Aço, no período de 26 

a 30.07.82 - cujo terna principal era justamente a Saúde Es

colar - com palestras a serem desenvolvidas por profissio

nais da área de saúde, exclusivamente. 

NÓS, profissionais de educação, estávamos,~sib! 

litados de participar, pois "a. pltoglta.ma.ç.a.o e~ta.va. pltonta. .. ~' 

e, então, "60mo~ c.onvida.do~ a. a.plte.~enta.1t a. pe.~qui~a. na. a.belt 

tUIta. 06ic.ia.l"7 - com, no máximo, urna hora de tempo disponí

vel. 

Por que incluir apenas a equipe da DRE? E as es 

colas, não teriam experiências de saúde a serem contadas? 

"Apõ~ a.nã.li~ e dO-6 tema.-6 da. pito glta.ma.ç.ão velti 6ic.a.mo-6 que. na.o 

pode./tla.moh de.ixa.1t de e.nvolvelt o ma.iolt núme.lto de dilte.tolte-6, 

e~pec.ia.li~ta.~ e pIt06e.~~olte~"8, visto que o Encontro é de 

Saúde Escolar e os ternas vêm de encontro às expectativas das 

escolas - relata a Pesquisa sobre a situação de Saúde Esco 

lar, na sua apresentação. 

o IV Encontro de Saúde pública- seria portanto,um 

espaço no qual "podeItZa.moh mo-6tlta.1t ~ Comunida.de. a.tlta.v€-6 de 
multa.i~ e pa.in€i~ o que. a.~ e-6c.ola.~ 6a.zem ..• , a.pe-6a.1t da. c.a.ltê~ 

c.ia. de. 1te.C.UIt-6o~ 6ina.nc.eilto~, huma.nOh e a.-6~i~te.nc.ia.i-6"9. COE. 

vidamos diretores das escolas mais próximas e que tivessem 

algum tipo de trabalho na área de saúde, bem corno clubes e 

instituiç,ões que atuassem com as escolas. "Apõ~ di~c.u-6-6õe.h 

~oblte a. ope.lta.c.iona.liza.ç.ão do tlta.ba.lho e. a.h di6ic.ulda.de~ na. 

tulta.i~ de. um tlta.ba.lho novo, todoh a.hhUmilta.m, juntoh, a. 1te.-6 
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po n.6 abilidade de o Jtg ani zaJtem e apJte.6 entaJtem .6 ua.6 a.ti.vidadu, 

c.om a c.olaboJtação da.6 entidade.6 do.6 Jte.6pec.:tiv0.6 munic1.pio.6 '110. 

E conclui a equipe: "e.6ta .6eJtia uma opoJttunidade valio.6a ~ 

eóetivo entJto.6amento E.6c.ola/Comunidade, tão apJtegoado no.6 

meio.6 educ.ac.ionai.6 e de A.6.6i.6tê.nua Soc.ial" 11 . 

Os materiais produzidos - gráficos; desenhos; co~ . 

posições; pinturas; faixas; quadros demonstrativos - foram, 

durante todo o Encontro a presença silenciosa, mas viva da 

situação das nossas crianças subalimentadas, com problemas 

de visão, verminose e higiene básica. 

E a pesquisa - tomando a palavra - nos conta como 

envolveu 80% dos municípios da jurisdição e 44% das esco

las, sendo que 88,5% oferecem ensino de la. a 4a. série. 1s 

to é significativo "dado o papel indiJteto que a e.6c.ola ge

Jtalmente a.6.6ume em Jtelação ã. .6aúde", bem como lia novidade 

de.6te tipo de tJtabalho e a impo.6.6ibilidade de oJtientação d~ 

Jteta ( ... ) e o c.aJtáteJt .6ec.undáJtio de.6ta (.6aúde) no c.ontexto 

de educ.ação óoJtmal"12. Entretanto, que faz a escola para 

prestar assistência, já que 68% dos alunos são carentes e, 

destes, 38% não são previdenciados?13 Ou seja como obtém re 

cursos e meios para alimentar, medicar e curar as suas crian 

ças, em que quase 26% "pJtovavelmente c.on.6tituem 0.6 aluno.6 
ab.6olutamente mai.6 pobJte.6?"14 

~ a alimentação diária que apresenta maior perce~ 

tual de atendimento (92,5%); provavelmente em face do forne 

cimento de merenda pelo PNAE (Programa Nacional da Alimenta 

ção Escolar). "EntJtetanto,.6e c.ompaJtaJtmo.6 e.6.6e peJtc.en

tual - em que pJtedominam 0.6 c.eJteai.6 - c.o~ o Indic.e de HOJtta 
E.6c.olaJt (45%), podeJtlamo.6 in6eJtiJt, não .6Ó quanto ã. baixa 

qualidade da alimentação 60Jtnec.ida na maioJtia da.6 e.6c.ola.6, 

bem c.omo quanto ã. peJtda de opoJttunidade paJta 60Jtmação de h~ 

bi:to.6 alimentaJte.6 .6 audã.vei.6, ou ã 6-alta de in6Jta-e.6 tJtutuJta 

paJta a HOJtta E.6c.olaJt ou de meio.6 paJta obtê.-la"lS. Por outro 

lado, "apena.6 23% do.6 inóoJtmante.6 Jtegi.6t~aJtam ".6im" ã plan-
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tação de. pomalL e 0,5 luma e.hc.oia) c.-ita que. pOhhu-i c.1L-iação 
de. gai-inha" 1 6 • 

A equipe supõe: isto "pode.lL-ia e.htalL lLe.iac.-ionado ~ 

d-i6-ic.uidade. de. aqu-ih-iç-ão; ~ 6aita de. ãlLe.a d-ihponZve.i ou a-in 

da ~ 6aita de. c.ond-içõe.h da e.hc.oia e.m de.he.nvoivelL e.hte. tlLaba 
iho"17. ~ significativo, entretanto que, nas propostas 

Quadro VI-6 - "quahe. a me.tade. 147%) te.m d-i6-ic.uidade.h na ob

te.nção de. me.lLe.nda"; propõe "aume.ntalL a me.lLenda doPNAEI19%)"; 

enquanto que, no Quadro VI-7 - a baixos índices, a escola 
II 

promove "c.ampanha de. hOlLta;' (6,5%), (e que) mais da metade 

(60,5%) considera dificuldade a "6aita de. c.ond-içõe.h h5c.-io

e.c.onôm-ic.ah" das famílias 1s • ~ um círculo vicioso, em que a 

alimentação é pobre, porque as famílias são pobres e, por 

isso, pouco são envolvidas nas ações de saúde, que se res~ 

mem em "1Le.un-iõe.h de. pa-ih 111 %) \: 11 v-ih-itah' 14% )" e. ((e.ntlLe.v-ihta.õ' ,. 
13%) 19. Quando perguntamos as dificuldades para fazê-lo, 

os maiores percentuais referem-se a "não c.ompalLe.c.em ~h lLe.u

n-iõe.h; '6aita de. c.onhc.ie.ntização; '6afta de. c.onhe.c.imentoh'; "di:. 

6Zc.-ii ac.e.hhO ~ c.omun-idade."ou6aita de.e.ntlLohame.nto ehc.oia/ 
6amliia" 2 o • 

Será que os pais nao têm interesse em melhorar as 

suas condições de saúde e a de seus filhos? Se "55% dah 6~ 

... o • - d d 11 e "2 6 /1.
0 m~~~ah 60ILne.c.e. a e.hc.oia c.on ime.ntoh palLa a me.lLe.n a ~ 

c.ontlL-ibu-i palLa a Caixa Ehc.oialL", poderíamos atribuir a au

sência das reuniões corno falta de apoio da família?21 Quais 

seriam as verdadeiras razões, se numa escola, também "c.alLe.n 

te.", os pais e as crianças ajudaram a "c.onhtlLuilL Oh c.ante.i 

ILOh c.om pe.daçoh de. t-ijoioh e. balLlLo, 6aze.1L c.ulLvah de. nZvei e 
palLa inic.-ialL a c.lLiação de. pe.que.noh animaih, 60ILam 6eitah c.am 
panhah de. pe.dlLah, e.htac.ah I ... ) poço de. pe.iXe.h, gaiinhei-
ILO"22. 

~ a própria diretora quem diz, mostrando fotogr~ 

fias e painéis da horta escolar construída num terreno aci 

dentado: "o tlLabaiho c.om a hOlLta e.hc.oialL e. a c.1L-iação de pe.-
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q ue.no.6 an.ima.i.6 abIL.iu a.6 pOILta.ó da e..6 c.ola paILa a 6amU..ia: e.la 

paILt.ic..ipa do plant.io, adubag e.m, c.o n,6 e.ILvaç.ão e. c.o n.6 umo ". E o 

que fazem? "0.6 pa.i.6 le.vam .6e.me.nte..6, e.~te.ILC.O, pa~t.ic..ipam de. 

c.ap.ina, le.vam anima.i.6, oIL.ie.ntam o tILabalho de. c.on.ótlLuç.ão do 

gal.inhe.iILo, do poço e. ao.6 ma.i.6 c.aILe.nte..6 06e.ILe.c.e.m0.6 ve.ILduILa.6 
e. le.gume..6 da hOILta,,23. 

Quais são as consequencias imediatas? Na opinião 

da relatora, "0.6 pa.i.6 6.ic.am valolL.izado.6 e. ajudam o tILabalho 

da e..6c.ola quanto ã 6ILe.qüênc..ia do aluno, higie.ne., .inte.ILe..6.6e. 

pe.lo e..6tudo, de..óm.i.6t.i6.ic.ando a image.m ne.gat.iva do.ó pai.6"2LJ. 

Esse trabalho não foi realizado por meio de "pa

I e..6 tILa.6
u
; 1'Jt e. un.i õ e..6 '; upILO j e.ção de. .61.i d e./ ou 1I c.o n.6 c..i e. nti zação da6 

6amZI.ia.ó"25, como enfatizam os informantes da pesquisa e os 

participantes do Curso de Saúde Comunitária - realizado nos 

municípios incluidos no Projeto MG.II - quando propõem as 

soluções para os problemas de saúde bem conhecidos de to-
" 11" _" II II 

dos: "do e.nça.6 (21 %); de..6 nutIL.içao (16 % ) ; '·ve.ILm.inO.6 e. (14 %) e 

"me d.i C. 0.6 (12 %) ,,26 • 

Começando na sala de aula, "atILaVe.6 de. .610 gan.6 , 

c.aILtaze..6", o trabalho da horta escolar passou à ação: "c.am 

panha.ó de. e..6te.ILC.O, muda.ó, .6 e.m e. nte..6 , e..6tac.a.6, 6e.ILILame.n.ta.ó; 

( ..• ) 11e..6c.olha e. e..6tudo do loc.al c.om o tec.n.ic.o da EMATER" 2 
7 • 

E o envolvimento dos pais e das crianças é feito continua

mente "na.6 c.ampanha.6 de. e..6te.ILC.O e. no tILabalho diILe.to ( •.. ) 

dUILante. a.6 aula.6 de. Educ.ação FZ.6.ic.a e.m hOILãIL.io e.xtILa-tuILno 

e..6~ontane.ame.nte."28. E "ne..6.6e. .6e.gundo ano de. tILabalho, a e.! 

c.ola .6Ô te.m aume.ntado, le.vando ma.i.6 adm.i.6.6ão que. tILan.ó6e.ILê~ 

c..ia, c.om c.ILiança.6 ma.i.6 .6audãve..i.6, d.i.6po.6ta.6 e. .6oc..iãve..i.6,ap~ 

.6 aIL de. não te.ILmO.6 mo di 6ic.ado .6 ua .ó.ituação .6 ôúo-:,e.c.onômic.a ll 2 
9. 

Ora, se a maior parte da! merenda distribuida nas 

escolas se compoe basicamente de cereais 3o
, a raçao habi

tual das famílias carentes - quando a t~m - sem frutas, sem 

verduras ou ovos, com baixo percentual de leite ou carne,as 
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crianças mais pobres estarão sujeitas, evidentemente, a to 

da sorte de doenças. carenciais, já que as transmissíveis 

sao, nas campanhas de vacinação, às vezes o único atendimen 

to de saúde existente. 

As crianças adoecem mais com "venmino.óe [90,5%1~ 

diannéia" (66,5%1\', "c.ac.humba "(63,5%!" e ainda l/e.óqLÚ.ó-to.ó.óomo.óe 

(55,5%1", relacionadas, obviamente "ã. 6al-ta de nequi.ói-to.ó 

bá.óic.o.ó nec.e.ó.óánio.ó ao de.óenvolvimen-to e pne.óenvação de .óau 

de, higiene, boa alimen-tação, c.on.óumo de água -tna-tada e me
lhonia de c.ondiçõe.ó de vida"31. 

E esclarece a pesquisa: " ... a.ó e.ó c.ola.ó não -têm 
c.on-tnole .óobne a.ó doença.ó an-tenione.ó da.ó c.lLiança.ó, ( ... ) nem 

dado.ó negi.ó-tnado6, o que c.on6inma o e.ó-tado de c.anênc.ia gen~ 
nalizada da no.ó.6a c.lien-tela e.ó c.olaJt" 3 2, evidenciada na grag 

de incidência de "gnipe (30%1"~ "anemia (13,5%1"~ "dunu-tniçã.o 

e c.e6aleia U1%1" e"mic.o6e (20%1"33. Além disso,se ainda 

"15% da.ó e6c.ola6 .6e u-tiliza de água do c.6nnego e 21% po.ó.óui 

e6go-to e.ó-ta .óigni6ic.ação e nela-tiva, POi6 a água u-tilizada 

na e.óc.ola ou em c.a6a não o6enec.e indic.açõe.ó quan-to ã .óua p~ 
neza"34. 

o quadro geral de saúde se agrava se verificarmos 

que o "a-tendimen-to médic.o genal - Quadno 111 2 (AI - a-tinge 

apena.ó 24% da.ó e.óc.ola.ó e o pO.6-to de .óaúde - Quadno 111 2 (81 

- nealiza pninc.ipalmen-te c.ampanha.ó de imunização (47%1, não 
c.hegando a 1 % o -tna-tamen-to pneven-tivo 'ou o c.IZnic.o genal"35. 

Que pode fazer urna escola, das quais apenas 5,5% 

têm um gabinete dentário 36 e destas, apenas 44,5% têm o ga

binete funcionando, porque ou "6al-ta den-ti.ó-ta" ou "apanelhE;. 
gem adequada" ou "mobiliánio e nenovação de c.onvênio en-tne 
Pne6ei-tuna e SEE" 37. 

Nessas condições de carência, "35% da.ó e.óc.oR..a.6nã.o 

di6põe de a-tendimen-to médic.o, .60 há um pO.6-to pana 16%e44,5% 
não pO.6.6LÚ nem medic.amen-to.6" 38. 
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Corno orientar sobre fossa, primeiros socorros, h! 

giene, ou tratamento de água? Ou incentivar as ações 

ventivas de saúde? 1!: o que preve o "Convên.-i.o GeJtal de 

pre

In -

tencõe~'I, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e 

a Secretaria de Estado de Educaçio "em 30 de novembJtode 198~ 

eom pJtazo de val.-i.dade pOJt 4 an04", quando reconhece "a ne

ee~~.-i.dade de pJtopoJt med.-i.da~ que a44eguJtem, ao~, e~eolaJte~, 

atend.-i.mento do ~ eg UJto ~ o e.-i.al, em ea~ o~ de uJtg êne.-i.a" e ainda 

"oJt.-i.entaJt o~ e.6eolaJte~ e ~ua~ 6amIl.-i.a~ na eonqu,[4ta de 4eJt

v.-i.co~ de .6 aúde" 3 9 • Para isso "a~ e~ eola4 e o~ C entJto~ de 

Saúde ou Po~tO.6 de Saúde a nlvel loeal; a VRE e CentJto Re
g.-i.onal de Saúde - a nlvel Jteg.-i.onal;' devem organizar a "PJto

gJtamacão Anual da~ acõe~ de Saúde, a ~eJtem de~envolv.-i.da~ nM 

e~eola~ e~tadua.-i.~"40. Dessa forma, se a Educação se obriga 

a "elaboJtaJt e exeeutaJt, na~ un.-i.dade~ e~eolaJte~, pJtogJtamacõe~ 

de Edueacão paJta a Saúde, envolvendo e~eola4 e eomun.-i.dade", 

a Saúde se obriga a "eoloeaJt o~ CentJto~ de Saúde ã d.-i.~po~.-i.

Cão da~ e~eola~ e~tadua.-i.~ de lQ gJtau paJta: 

1 - V.-i.agnô4t.-i.eo, tJtatamento e, quando neee44aJt.-i.o, 

eneam.-i.nhamento med.-i.eo do e.6eolaJt; e 

2 - TJte.-i.namento, atual.-i.zacão e e4pee.-i.al.-i.zacão de 
JteeuJt~ 0.6 human04" 4 1 • 

Entretanto, pouco sabemos a respeito do desenvol 

vimento conjunto das ações de saúde, pois um "alto peJteen

tual (60,5%) da4 e4eola~ a6.-i.Jtma teJt d.-i.6.-i.euldade paJta eon.6e 

gu,[Jt e~ta a~4.-i.4têne.-i.a"42 e; dos órgãos e instituições desaú 

de que atuam na região da l4a. DRE, apenas 25% respondeu aos 

questionários enviados. 

Se o atendimento mais freqüente às escolas é "a4-
~.-i.~têne.-i.a med.-i.ea" (16%)"; 'la4~.-i.4têne.-i.a odontolôg.-i.ea e 60Jtnee.-i. 

" -. mento de med.-i.eamento~' (12%) 43 e justamente, corno já vimos, 

esses beneficios atingem poucas escolas, podemos 'supor o 

quanto está distante da realidade a ação conjunta de educa

çio e saúde'. 
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Como compreender por outro lado, que quase a meta 

de dos órgãos de saúde (42%) respondem que "palLa 1Le.c.e.b e.1L aj uda, 

ba.6ta e.ntlLalL e.m c.ontato c.om a e.ntidade."?1+1+ Será que as es

colas e as famílias não procuram os Postos de Saúde e os Or 

gãos de Saúde existentes? "EmbolLa a amO.6tlLa não .6e.ja ILe.PlLi 

.6e.ntativa palLe.c.e. que. algo di6ic.ulta a e.6e.tivação do ate.ndi

me.nto de. .6aúde., que. de.ve.lLia olLie.ntalL-.6e. plLontame.nte. palLa a 

c.omunidade." ,c:x::mo prevê o Terno Aditivo n9 3 ao Convênio Geral de 

Intençõesl+5. Hipotetiza a equipe: "palLe.c.e.-nO.6, e.ntão, que. 

.6e.lLia ne.c.e..6.6ãlLio mai.6 divulgação a 1Le..6pe.ito do.6 .6e.lLviço.6 di.6 
ponZve.i.6 e. da.6 atividade..6 de..6e.nvolvida.6 e.ntlLe. 0.6 pO.6.6Zve.i.6 

u.6uãlLio.6 de..6.6e..6 .6e.lLviço.6, ou .6e.ja, a.6 e..6c.ola.6, 0.6 .6indic.a

tO.6, a.6 a.6.6o c.iaçõe..6 , e.tc.., palLa que. a.6 olLganizaçõe..6 atinjam 

.6e.U.6 obje.tivo.ó"1+6. Muito embora a maioria dos órgãos nao 

tenham feito propostas,"pode.lLia have.1L atuação mai.ó e.6e.tiva 

no que. .óe. lLe6e.1Le. ã Educ.ação palLa a Saúde., atlLaVe.6 do c.onta 

to in60ILmal e. diãlLio que. tai.6 ôlLgão.ó mantêm na.6 c.omunidade..ó 

c.om a.6 6amZlia.6 e., c.on.6eqüe.nte.me.nte. c.om a c.liente.la da.6 e..6-

c.ola.6 ,,1+ 7 • 

Por que nao o fazemos nós? 

Passamos, então propor aos municípios a extensão 

da "Campanha de. PILe.ve.nção ã Ce.gue.ilLa" , iniciada desde 1981, 

com a participação do Lion's Clube e, agora, com apoio do Cen

tro Regional de Saúde, no sentido de se atender às crianças 

portadoras de deficiência visual. 

Nessa campanha, descobrimos em Nova Era,Bela Vis 

ta de Minas e João Monlevade, 1+8 crianças de 7 anos com até 

5 graus de miopia e, no limite, glaucoma e catarata, exigi~ 

do ação imediata e medidas preventivas de saúde. 

A existência de crianças quase incapacitadas de 

enxergar, principalmente nas turmas "carentes", com vários 

anos de reprovação, além do vivo interesse dos pais, no sen 

tido de receber orientações para o uso dos óculos ou outras 
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providências abalaram o pressuposto corrente do "de.ó..in.telLe.6 , -
.6e da 6amZ.f....ia"; da "6a.f...ta de e.66olLç.o" e "plLegu..Lç.a" da crian 

ça, ou a sua "natural" incapacidade para aprender. 

As carências reais começavam a concretizar-se nas 

fichas dos alunos, elaboradas juntamente com as escolas, e~ 

tabelecendo forçosamente a relação da deficiência viSull com 

as condições de vida~9. E nas reuniões para efetivação da 

Campanha, um diretor "o6elLec.eu ao.6 plLe.6en.te.6 (d..ilLe.tolLe.6 e 
e.6pec...Lal..i.6.ta.6) exame.6 palLa.6..i.to.f..õg..LC.O.6 palLa a.6 c.1L..Lanç.a.6 c.a-

lLen.te.6 e exame de .6angue palLa 0.6 mai.6 nec.e.6.6i.tado.6" 5 o. Des 

cobriu-se também que, em certos casos, bastaria a 

'~en.talL-.6e a 6ILen.te: para diminuir o problema visual 

criança 

e as 

análises de dados evidenciaram que é algo que se pode e de

ve fazer continuamente, buscando meios para se compreender 

e transformar uma dada situação. 

As visitas e os treinamentos, já nao tratavam ap~ 

nas do especificamente "pedaa6aico", do ponto de vista das 

-equipes e das escolas; eles incluíam o acompanhamento das 

ações de saúde; a manutenção da Horta Escolar, as Campanhas 

de Prevenção da Cegueira, 51 alimentação,S2 higiene oral,s3 

e uso de plantas medicinais,s~ com envolvimento dos pais,da 

comunidade e dos 6rgãos de saúde. 

Por que essas açoes nao fazem parte do trabalho 

pedagógico, de acordo com as sugestões das escolas, na pe~ 

quis a sobre a situação da Saúde Escolar?" Se bem que ainda 

sejam vagas, ou com baixos'percentuais, as escolas 

tam sugestões para um trabalho de Educação para a 

aprese~ 

Saúde: 

"c.on.6c...ien.t..izalL a.6 6amZlia.6 (56,5%)';; "plLomove.1L a e..6c.ola jun.to 

ã c.omun..Ldade (13% ) ";"c.olLlLe.lac.ionamen.to do.6 c.on.te.u..do.6 den.tlLo 

da lLe.a.f....Ldade. - (26,5%)", 5 5 em que poderiam trabalhar o pro

fessor regente, com a colaboração do professor designado; do 

disponível que, muitas vezes, permanecem na escola sem fun 

ção alguma s6 • 
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Será que só o "técnico de saúde" ou o professor 

com habilitação específica - o designado - poderiam cuidar 

da educação para a saúde, como faziam supor os depoimentos 

quanto à "fluoretação tópica" - higiene oral - apresentados 

no IV Encontro de Saúde Pública? Essas ações de saúde nao 

devem fazer parte do currículo escolar, corno mostra a Expe

riência com Horta Escolar e Criação de Pequenos Animais )vi~ . 

ta apenas nos painéis e fotografias? 

2. O Currículo: Produção da Aprendizagem? 

Já aperfeiçoada e ampliada, levamos essa experiê~ 

cia para o I SERCON - 19 Seminário de conservação da Nature 

za, realizado em Governador Valadares, em agosto de 1982. 

Nesse Seminário, participaram professores e técnicos das 

OREs de Governador Valadares, Teófilo Otoni, Caratinga e No 

va Era, com o objetivo de discutir experiências e estraté

gias conservacionistas, segundo proposta do IEF (Instituto 

Estadual de Florestas), em cooperaçao com outras entidades 

relacionadas com o meio ambiente. Um espaço importante p~ 

ra a discussão sobre o potencial da escola corno transmisso

ra de conhecimentos realmente necessários à melhoria da vi

da das crianças, "carentes" ou nao. 

Qual a possibilidade de a escola promover ações de 

educação ambiental incluídas no currículo? 

A questão das condições de saúde, de preservaçao 

da vida envolvia~no relato apresentado, Educação Física e 

Artística nos "movimento.6 de c.ooJtdenação motoJta gJto.6.6a e Ó!::. 
na (c.ooJtdenação), e.6paço tempoJtal, Jtitmo, atenção, c.onc.en

tJtação, ob.6eJtvação, de.6tJteza, agilidade, c.oopeJtação de gJt~ 

po, além da educ.ação p.6ic.omotoJta da c.hamada 'c.Jtiança pJtobl~ 

ma' ( •.• ) PoJt outJto lado, a maioJtia da.6 c.Jtiança.6 da.6 nO.6.6a.6 

e.6c.ála.6 têm dióic.uldade de pa.6.6aJt do c.onc.Jteto ao ab.6tJz.a:tO"S7 

- prossegue a relatora ' da experiência com a horta esco

lar: ~ela pJtec.i.6a de oJtga~izi-lo.6 (c.onc.eito.6) a paJttiJt de 
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expe~~êne~a~ 6am~l~a~e~ - o ~~a~o eom a ho~~a e~eola~ lhe 

dá opo~~un~dade. Po~ exemplo: uma e~~ança da 3a. ~é~~e e~ 

e~eveu: iA plan~a é eomo gen~e: na~ee, e~e~ee, ~ep~oduz e 

mo~~e' ( ... ) A ho~~a e~eola~ ~o~nou-~e mo~~vação pa~a ex

pan~ão da le~~u~a, u~~l~zando a b~bl~o~eea pübl~ea, _ou~~o~ 

ma~e~a~~ ~n6o~ma~~vo~ (jo~na~~, ~ev~~~a~, ~ád~o, ~elev~

~ão), além de ~neen~~va~ a pe~qu~~a eon~~an~e; a ob~e~vação 

do me~o amb~en~e e opo~~un~dade de de~envolv~men~o do ~ae~~ 

eln~o, da de~eobe~~a de ~elaçõe~, de pe~eepção de eau~a e 

e6e~~o, da eomp~een~ão de 6a~o~, p~oblema~ e 6enômeno~". ( ... ) 
"POJL exemplo: o plan~~o do alho. Em ea~a, a~ e~~ança~ ap~en

dem a plan~a~ o alho eo~~ando a pa~~e ~upe~~o~. Ela~ d~~eu 

~~~am eom o ~éen~eo da EMA TER e na ho~~a e~eola~ expe~~me~ 

~amo~ a~ dua~ ~éen~ea~ (alho eo~~ado e alho não eo~~ado) e 

6o~ ve~~6~eado Rue o alho eo~~ado b~o~ou eom ma~~ v~~al~da

de e ~ap~dez que o alho não eo~~ado,'58. E concluiu: "não há 

d~6~euldade, po~~, pa~a ~eal~za~ expe~~men~açõe~: u~~l~za

mo~ ma~e~~a~~ ~~mple~ e de 6ãe~l aq M~~ção. ( ... ) (o~ p~o-

6e~~o~e~) ap~endem a ap~ove~~a~ ~oda~ a~ ~~~uaçõe~ pa~a ~n 

6o~maJL e eduea~ o~ aluno~, po~que o~ ~ema~ ho~~a e~eola~ ou 

pequeno~ an~ma~~ ~ambém 6azem pa~~e de ~ua expe~~êne~a e e~ 

~ão p~õ x~mo~ dele~ e do~ aluno~" 5 9 • 

A questão da saúde interessaria apenas às crian

ças do 19 grau? Nesse mesmo Seminário (I SERCON), apreseg 

tamos uma experiência a respeito da "Ação do Fogo, Controle 

de Erosão e Proteção de Encostas", realizada com alunos do 

29 grau, a partir de observações e discussões a respeito da 

"gene~al~zada a9~e~~ão amb~en~al, no~adamen~e na ~e9~ão do 

Vale do Aço~ procurando~anal~za~ a~ po~ene~al~dade~ e ~n

~e~e~~e~ do~ aluno~ pa~a ~eal~zação de açõe~ eone~e~a~ na 
de6e~a do me~o amb~en~e"6 o. 

Para o relator, "a açao eduea~~va ne~~a 6a~e,ma~~ 
do que nunea, não pode de~l~9a~ a e~êne~a do homem, 6aze~ o 

en~~no de~a~~~eulado da ~eal~dade ~oe~al, 6eehado em uma ~a 
la de aula ou num labo~a~õ~~o bem equ~pado"61. 
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E corno se realizou o trabalho? "U.:t.{.lizando JtecuJt 

.60.6 e meio.6 di.6ponZvei.6 na e.6cola e na comunidade", e a pa,!: 

tir de observações de situações de queimada e de erosão, "6~ 

Jtam ~omada.6 amO.6~Jta.6 de .6olo em condiçõe.6 na~uJtai.6 e 6ei~a.6 

a.6 de~eJtm..i.naçõe.6 paJta e.6~abeleceJt compaJtaçõe.6 neCU.6iVúM" 6 2. 

Assim, os mesmos passos das crianças na horta escolar, de

senvolviam os jovens do 29 grau que "apJtendeJtam a .6elec..i.o

naJt e de.6envolveJt ide..i.a.6 bá.6..i.ca.6, u~..i.l..i.zando a ~ecn..i.ca de 

e.6quema, de Jte.6umo e ou~Jta.6 nece.6.6áJt..i.a.6 ã oJtganização do 

~Jtabalho", corno "co n.6~Jtu..i.Jt maq ue~e.6, ..i.n~eJtpJte~aJt no va.6 ..tn-

60Jtmaçõe.6, a~Jtave.6 de 60~ogJta6..i.a.6, en~Jtev..i..6~a.6, e vi.6~~a.6 

ao.6 óJtgão.6 e pJt06..i..6.6..i.ona..i..6 Jtelac..i.onado.6 com a 

do .6 olo (EMATER, 1 EF, EMPRESAS CONSTRUTORAS, dc! 

co n.6 eJtvaçao 
,,63 Comen 

ta o relator: "ape.6 aJt de ~eJtem d..i.6..i.culdade.6 no manejo de ..i.!!;. 

60Jtmaçõe.6 ~ecn..i.ca.6, 0.6 aluno.6 60Jtam capaze.6 de .6e expJte.6.6aJt 

com claJteza .6obJte o a.6.6un~o na Fe..i.Jta Reg..i.onal de C..i.ênc..i.a.6de 

Nova EJta, ~endo a.6.6..i.m, opoJt~un..i.dade de levaJt e.6.6e ~Jtabalho 

ao conhec..i.men~o de um ma..i.oJt numeJto de pe.6.6oai' e mostrar"que 

há Jtelação diJte~a en~Jte a v..i.da do .6 olo e o gJtau de ação do 

60go como ~ambem há med..tda.6 paJta ev..i.~aJt a eJto.6ão do .60l0"64. 

As dificuldades para obter tais resultados não se 

devem à "6al~a de ..i.n~eJte.6.6e do aluno" ou a sua "má von~ade'~ 

mas "ã.6 cond..i.çõe.6 de v..i.da do aluno que ~Jtabalha, ao ..i..6ola

men~o da.6 ma~eJt..i.a.6 do cUJtJtZculo, ã apaJten~e 6al~a de Jtela

ção en~Jte 0.6 con~eüdo.6 e.6~udado.6 no 'lQ gJtau", além (da) "6a~ 

~a de ba.6e do.6 aluno.6 que, me.6mo ..i.n~eJte.6.6ado.6, não apJte.6e!!:. 

~am amaduJtec..i.men~o paJta ~Jt~~aJt de.6.6a.6 que.6~õe.6 "65. 

Por que isso ocorre? A especificidade de cada 

área, de cada "disciplina" determina seu isolamento das de 

mais ou a organização do ensino impediria a produção do co 

nhecimento corno um processo de múltiplas inter-relações, es 

tabelecidas pelo homem, a partir de suas trocas com o meio? 

Que significa "aboJtdaJt a c..i.ênc..i.a como ~eoJt..i.a e 

apl..i.cação do conhec..i.men~o da v..i.da",66 corno pretende o rela 

tor em sua prática pedagógica? 
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~ justamente este o objetivo das Feiras de Ciên

cias que, ero 1981 e mais ainda em 1982, procuraram .- quase 

sero verba alguma - estimular a apresentação de projetos de 

senvolvidos nas escolas. Na avaliação final, feita coro gru 

pos pelos alunos e individualmente pela comissão Julgadora, 

"a. FERCINE (Feina. de Ciê.nc.ia.~ de Nova. Ena.l c.onói"gu.na.-~e c.o 

mo opon:tunida.de pa.na. de~enc.a.dea.n um pnoc.e.6~o de c.onhec.imen

:to que .6eja. de :todo!)", pois 94% dos informantes concordaram 

que a realização da VIII FERCINE "pno ponc.io no u a. :todo.ó 0.6 p~ 

:tic.ipa.n:te.ó opolL:tunida.de pa.na. nonma.ção de a.:t.idude c.ien:tlóic.a. 

pelo nlvel de qua.lida.de do.ó. pnoje:to.6; pelo c.ne.ó.c.imen:to do i~ 

:t en e.6.6 e na. pa.n:ti c.i pa. ção de ev e n:to.6 d e.6.ó a. na.:tulL e z a.; e vi d en c.ia. 

do pela. pa.n:tic.ipa.ção da. c.omunida.de na..6 a.:t.ivida.de.ó da. óei
na."67. 

3. Currículo: Produção da Palavra? 

Transfo.rmar a escola num ambiente de aprendizagem 

- muitas passaram a fazê-lo - nas feiras locais, onde desco

briam, de repente, a relação entre as diversas áreas do co

nheciJuento, em que ".ó.e pôde penc.e6en a. in:tegna.ção de c.on:teu. 

do!) !)Vz.ie~ e gna.U.6", e ":todo.ó. pudena.m vivenc.ia.n uma. expe

n~enc.ia. em c.onjun:to, c.onhec.en o ou:tno, a.pnenden e en.6ina.n, 

diluindo a.~ di n en ença..ó. en:tn e pno 6 e.6.6 o n e.ó, ó a.mlLi.a..ó, e:t c. ,,6 B -

eis o relato de uma supervisora tentando exprimir o processo 

vivendiado por uma escola de 19 e 29 graus, desde 1979 junto 

ã turma mais fraca de 5a. série: "a..6 c.nia.nça..6 nã.o .6 a.bia.m leA, 

e.6 c.nelJen, in:tenpne:ta.n, na.o compneendia.m 0.6 :tenmo.ó U.6 a.do.6 pe

lo.6. pnoóe.6.6one.ó"69... Com hase numa sondagem de conteúdos de 

la. à 4a. série "nona.m on"ga.niza.da..6 a.:tivida.de.6 de :tneino on:to 

,..9Jtti óic.o, lei:tuna., in:teJtpJte:ta.ça.o de :tex:to.6 em :to da..6 a..6 tiJtea..6, 

de.óe.nvollJendo lingua.ge.m oJta.l eexpJte.6.6ã.o veJt6.a.l, a.:tJta.vê.6 de 

Edac.a.ção AJt:tl.6:t.ic.a. e Edac.a.ça.o FZ.ó.ic.a."7 Q .. 
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Do ponto de vista do relator, "a expell..-tê.nc..-ta nll.~ 

c.a440u, pO.-t4 ~odo o e4nOll.ÇO 4e d.-tlu.-ta pela nal~a da c.on~.-t

nu.-tdade do ~Il.abalho na4 4ell..-te4 4egu.-tn~e4 e, para os profes 

sores, "o Il.eméd.-to ell.a voltall. a4 c.1l..-tança4 pall.a a e4 c.ola de la. 

ã 4a. 4éll..-te, o que ac.ontec.eu c.om uma da4 c.1l..-tança4 e, d04 ma 

le4, a volta pall.a a e4c.ola de la. ã 4a. 4éll..-te no.-t o menoll. 
dele.6 " 7 1 • 

Entretanto, "vell..-t n.-tq ue.-t que aq uela tUll.ma c.on4egu.-ta, 

em junho, tell. c.ond.-tçõe4 pall.a .-tn.-tc..-tall. a apll.end.-tzagem do.6 c.o~ 

teud04 de 5a. 4éll..-te: .-t.6to 4.-tgn.-tn.-tc.a que, no ano 4egu.-tnte, d~ 

vell..-ta pIl.04.6egu.-t1l. o tll.abalho c.om 0.6 aluno.6 'll.epll.ovado.6'. Tal 

não ac.ontec.eu e pell.deU-4e todo o tll.abalho"72. 

Por que a tentativa "J.Je pell.dell.a"? Por'que "0.6 pa.-t.6 

nao c.ompall.ec..-tam ã e4 c.ola?" ou p:::>r que "aJ.J Il.eun.-tõ e.6 (do.6 pll.E.. 

neJ.JJ.Joll.eJ.JJ quando hav.-ta, ennat.-tzavam 04 aJ.Jpec.to.6 negat.-tvoJ.J 

de.6J.Je.6 alunoJ.J?" Seria devido "ã gll.ande agll.eJ.J.6.-tv.-tdade e de

J.JajuJ.Jtamento c.ll.eJ.Jc.ente do.6 aluno.6, POUc.o ad.-tantando a4 medi 
da.6 de ac.onJ.Jelhamento e c.aJ.Jt.-tgo?" 73 • Ou seja: "0J.J alunoJ.J não 

tê.m je.-tto" .•• E "ad.-tantall..-ta, c.omo pll.etend.-ta a equ.-tpe da e! 
c.ola .-tn.-tc..-talmente - d.-tJ.Jc.ut.-t1l. aJ.Jpec.toJ.J teÓIl..-tc.04 4em o c.onhe

c..-tmento da Il.eal.-tdade do mun.-tc.Zp.-to, da e4c.ola, do aluno, do 
c.uIl.Il.Zc.ulo,,?74 Foi o que discutimos em fevereiro/82, em reu 

nião na DRE, no encontro com especialistas das escolas de 

19 grau e as que mantivessem Cursos de Formação para o Ma

gistério. 

Debatidos e entregues na escola, desde o inicio de 

1981, os instrumentos de diagnóstico significaram dificulda 

de: "eu nunc.a hav.-ta ne.-t~o um d.-tagnó4t.-tc.o na v.-tda; nem J.Joube 

pOIl. onde paJ.J4ava" ( ••• J "Re.6olvemoJ.J então, eu e a pll.One44E.. 

Il.a de H.-t4tõll..-ta, nazell. o levantamento 4Óc..-to-ec.onôm.-tc.o de R.-to 
P.-tll.ac..-tc.aba e a4 c.ond.-tçõeJ.J d04 aluno4" 7 5 prossegue a relato 

ra: "6.-tc.ou ev.-tdenc..-tado o quanto a e4c.ola eJ.J~ava dena4ada em 

Il.elàção a4 nec.e44.-tdadeJ.J da c.omun.-tdade", embora a sondagem 
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inicial mostrasse Uo quanto o~ p~06e~~0~e~ conheciam a ~e! 

peito do Planejamento Cu~~icula~: e nõ~ achamo~ que nada ~~ 

ponde~iamu76. Entretanto, na avaliação, 100% dos informan 

tes respondeu U~enti que a integ~aç~o do~ conte~do~ 6acil~ 

ta a ap~endizagemU; Uadqui~i novo~ conhecimento~U e 94% Uto 

mei conhecimento do~ p~oblema~ p~io~itã.~io~u; "tomei conhe

cimento da impo~tância da minha cont~ibuiç~0"77. 

Também em abril/8l, quatro meses antes, fizéramos 

esta reunião com professores dos três turnos de uma outra 

escola de 19 e 29 grau, e o que eles esperam? a "integ~a

ção de t~abalho 150% a 100%) e vi~ão do t~abalho a ~e~ de
~ envolvido (83% a 100%)U; U de 6inição de linha~ de açao (66% 

a 80%)U7 B. Analisa a equipe da Divisão: U -Lóto no~ leva a 

c~e~ que o~ p~06e~~0~e~ também ~entem nece~~idade de t~aça~ 
uma linha de ação, pa~tindo da integ~ação de t~abalho~ de 
to do~ o~ elemento~ da e~ cola"; "con 6i~ma mai~ uma vez que a 

ên6a~e dada ao~ objetivo~ ~e coloca not~abalho e não na~ 

p e~ ~ o a~ " 7 9 • 

Qual o significado dessa .. integração"., que também 

representa dificuldade, em ambas as escolas?8o Ela seria 

feita pelos especialistas? - Supõe a equipe: upode-~e 

~a~ que o~ p~o6e~~0~e~ e~pe~am ação mai~ e6etiva po~ 
pen

pa~te 

do e~peciali~ta"81 •.. Mas, qual seria essa ação, se as mai2 

res dificuldades se referem a "ajuda do~ pai~"; "condiçõe~ 

~õcio-econ5mica~ do~ aluno~u; "6alta de conhecimento~ bã.~i

co~"; "6alta de hâ.bito~ de. e~tudo"; "6alta de apoio da com~ 

nidade"82 - ou seja, aspectos relacionados a.parentemente a 

problemas extra-escolares e fora do alcance do trabalho p~ 

dagógico? 

Nas discussões realizadas com professores, os pais, 

alunos do 29 grau (os do 19 grau manifestaram desejo de ta~ 

bém falar sobre a escola): "60i c~iado um clima a6etivo de 
envolvimento, que mobilizou toda a e~cola, de~de a di~eção 
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até o~ ~e~v~ça~~ e também toda a eomun~dade que jã tem ma~~ 

~nte~e~~e pelo que oeo~~e na e~eola, jã bu~ea ajuda~ ma~~, 

hã ma~o~ ~nte~e~~e e ~eeept~v~dade do~ pa~~"83. 

As sugest6es, diz a relatora, "~nd~eam que o g~u

po p~e~ente, tão hete~ogêneo, pen~ava a~ ~ea~~ p~~o~~dade~ 

de ~eu mun~eZp~o e e~a eapaz de p~opo~ med~da~ v~ãve~~ eque . 

jama~~ pode~~am ~e~ ~eal~zada~ po~ uma pe~~oa ~o ou po~ uma 
~n~t~tu~ção" 8 4 • 

Assim, "6o~ ~ ug e~~da ma~~ de uma p~é- e~ eola na pe 
~~6e~~a e na e~dade, que eom a~ out~a~ nove, al~v~am a 6al

ta de e~eehe~, que também 6o~a ~ol~e~tada ( ... ) Po~ out~o 

lado, a eampanha de ve~m~no~e jã envolveu o eu~~Zeulo da e~ 

eola, o~ p~o6e~~o~e~ de C~êne~a~, o Cent~o CZv~eo E~eola~; 

o méd~eo da e~dade, o Po~to de Saúde, euj o~ 6W1úonâJU.o~ e~am 

pa~~ de aluno~" ( ... ) e "jã em 1982, 6o~ ut~l~zado o labo~E: 

tõ~~o da e~eola, ~endo e~ta uma opo~tun~dade de ap~end~za

gem pa~a o~ aluno~ do 2Q g~au". E os resultados? "Apõ~ o~ 

exame~, que eu~ta~am uma pene~~a''* ( ... ) "eon~tatamo~ que ho~ 

ve melho~~a daquele~ que toma~am ~eméd~o" ( ... ) "6o~nee~do~ 

pelo Po~to de Saúde ou pelo INAMPS de João Monlevade, a pe
d~do da e~eola"85. 

Entretanto "hã mu~ta eo~~a a 6aze~, po~~ mu~to~ 

pa~~ não e~tão ~n6o~mado~ da neee~~~dade e ~mpo~tâne~a do 
eombate ã. ve~m~no~e" ( ... ) "Falta todo um t~abalho de ~n6o!!:. 

mação po~ todo~ o~ me~o~ (peça~, mú~~ea~, jo~nal, 

pan61eto~, elube de ~aúde,' ete) "86. 

Urna crítica realizada sobreurn trabalho 

teat~o, 

concre-

to - na busca da "intesração" onde se reconhece que é just~ 

mente o que ainda falta, mas é o caminho: usar todos os 

meios que existam e porque nao, fazê-los? "ComeçaJulm a pe~e~ 

be~ que o~ aluno~ nao ~ão ~e~e~ aeabado~, que ele~ e~tão em 
de~envolv~mento e que é g~ande a ~e~pon~ab~l~dade de todo~ 

* Na époea, CJt$ 29-,00 



184. 

Ainda é o diagnóstico com base nas carências, no 

que falta, embora nem isso antes fosse feito: "ne.nhum pltO-

6e.-6-601l. pe.n-6 a.lta. a.nte.-6 (e. ne.m a. Ite.la.toll.a.) que. uma. -6oncia.ge.m da.-6 

eondiçõe.-6 do a.luno ê implte.-6eindZve.1 pa.ll.a. qua.lque.1l. tlta.ba.lho, 

ne.m que. -6e.ja. de. modo in60Il.ma.I ••• ( ••• ) ge.ll.a.lme.nte. a. 6a.l:ta. de. . 

pll.ê-ll.e.qui-6ito-6 -6Õ e.1l.a. pe.ll.ee.bida. a.o 6ina.1 do a.no, qua.ndo na.
da. ma.i-6 ha.via. a. 6a.ze.ll." 8 8. 

E, ao início das aulas, CX)IOC) no a:::meço de todos os 

anos ... "Na. -6onda.ge.m eon-6olida.da. pe.lo-6 pIt06e.-6-601te.-6 pOIl. -6e.-

Itie., 60i de.-6eobe.ltto, eom gll.a.nde. e.-6pa.nto, que., e.m toda.-6 a.-6 

-6êltie.-6 a.pa.ll.e.eia. o pll.oble.ma. de. le.itulta., inte.ltplte.ta.ção, Oltto 

gll.a.6ia., Ite.da.ção, que. a.6e.ta.va. a. Ma.te.mátiea., a. Ge.ogll.a.6ia., a. 
Hi-6tõll.ia., a.-6 Ciêneia.-6 e. todo-6 0-6 eonte.u.do-6 "89. E isso, em 

todas as turmas, de alunos "carentes" ou não - nesse momen

to ainda não é percebido pela relatora nem pela escola. 

Penetrava a escola de 5a. à 8a. série e 29 grau nos 

aspectos ligados especificamente ao trabalho pedagógico e 

ficou claro que, por exemplo: "a. le.itull.a. não ê plte.ltll.oga.tiva. 

do pIt06e.-6-601l. de. Comuniea.ção e. Expll.e.-6-6ão ( ••• ) e que "e.-6te. 

pll.e.ei-6a.va. e.ntIl.O-6a.It--6e. pll.ineipa.lme.nte. eom Eduea.ção All.tZ-6tiea. 

e. Eduea.ção FZ-6iea. que. na.da. ma.i-6 -6ão que. 60Itma.-6 de. e.xpll.e.-6-
-6 ão " 9 o • 

A medida que se realizava conjuntamente o traba

lho, através de "unida.de.-6 de. tlta.ba.lho pa.lta. inte.glta.1t eonte.u. 

dO-6 e. e.-6ta.be.le.ee.1t uma. -6e.qüêneia.e.ntlte. a.-6 -6êltie.-6 - a.-6 ba.-6e.-6 

601l.a.m 0-6 te.xtO-6 de. Comuniea.ção e. 0-6 te.ma.-6 do Pltoglta.ma. de. 

Ciêneia.-6 - 0-6 pIt06e.-6-601te.-6 de.-6eobltia.m que. 0-6 livlto-6 didâti

eO-6 não a.plte.-6e.nta.va.m a. -6e.qüêneia. lõgiea. do eonhe.eime.nto eie.~ 

u6ieo,,91. Os próprios professores reconheciam que "pll.e.ei

-6a.va.m, não a.pe.na.-6 de. 6a.ze.1t um pla.ne.ja.me.nto eonjunto, ma.-6 
lte.oltga.niza.1t 0-6 ma.te.ltia.i-6 de. e.n-6i-no, de. a.eoltdo eom a.-6 ne.ee.-6-

-6ida.de.-6 da. e.-6 eola." 9 2 ••• 
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A "-inte.gJtação" é a "haJtmon-ia da oJtque..6.tJta" da men 

sagem distribuida no encontro de 1981?93 Ou é criar oportu

nidade para a critica do trabalho pedagógico, "de.ntJto da f.6 

cola e. na f.6 cola", como mostram a avaliação de 1982 e os pa,!! 

fletos uistribuidos pela cidade?9~ O que indicaria a desco 

berta da "d-i.6cJte.pinc-ia e.ntJte. 0.6 ponto.6 obt-ido.6 na aval-iação 

do b-ime..6tJte. e. a op-in-ião do pJt06e..6.6oJt e.m Jte.lação ã tUJtma?: 

O '!<.n.6tILume.nto de. aval-iação não 60-i ade.quado l' ou foi "mal OJt

gan-izado?,,95 Como se explicaria a "apaJte.nte."queda dos re

sultados? Será devido a "pJte..6.6ão e.m obJt-igalL o pJto6e..6.6oJt a 

daIL auto-aval-iação?"96 - como sugere um dos panfletos crit! 

co e anônimo? ou se liga ao fato de "que.Jte.Jt que. o pJto6e..6-

.60IL coloque. técn-ica.6 de. e..6tudo como pe..6qu-i.6a (cõp-ia), e..6tu 

do d-iIL-ig-ido'; e outras como "aval-iação paJta nota.6 bhne..ó.tJta-i.6?" 

e até "com a.6 pJtova.6 e.m gILupO?,,97 

~ clara a dificuldade, tanto do professor, dos e~ 

pecialistas e de toda a escola face à questão de compreen

der a aprendizagem, não como um processo linear ou continuo, 

cujos resultados sejam "mensuráveis", mas como um processo 

dinâmico, de idas e vindas, que, muitas vezes não sao apr~ 

didos nas "técnicas" ou nos "instrumentos" formais, .. 'l'ambém 

não se apercebem da "-incoe.lLê.nc-ia" criticada nos panfletos: 

"Como pode. o~ aluno.6 me.lholLaJte.m na mon-itoJt-ia e. não me..thoJta.Jte.m 
na.6 noru" ( .... ) !' . .6 e. e..te..ó continuam com e.l.a.6 (d.i..Mcu.tdade..ó)V' 8 

Bastaria que se modificassem os "cJt-itêIL-io.6 de. ava 

l-iaçã.o?" E isto significa::-ia "daJt mêd-ia ao.6 aluno.6" ou con 

siderar a "pe..6qu-i.6a-cõp-ia, .6e.m t-iJtaJt uma vZJtgula, como ava

l-iação do.6 conhe.c-ime.nto.6 adqu-iJt-ido.6 pe.lo aluno (ou do autoJt 
do l-ivILo cop-iado!)?,,99 

Como nas quatro primeiras séries, a avaliação se 

apresenta como um problema dificil, para professores, para 

especialistas, para 'os alunos e suas famílias. Mas a relato 

ra Ja questiona "compaJtando 0.6 do-i.6 .6e.me..6tJte..6 ante.Jt-ioJte..6: 

( ••. ) .6e.Jtâ que. 0.6 pJté-Jte.qu-i.6-itO.6 e..6tão .6e.ndo de..6e.nvolv-ido.6? 
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Como ~e~á que o Con~elho de Cla~~e deve 6uneiona~? po~ tu~

no? po~ ~é.~ie? po~ g~au?" ou "eon6igu~ando toda~ a~ 6o~ma~? 

Se~á que o~ p~o6e~~o~e~ avaliam o~ aluno~, de aeo~do eom o~ 

objetivo~ atingido~ ou o~ e~pe~ado~?"100 Surge aí uma ques

tão ainda não colocada, mesmo à vista do grande interesse dos 

pais na solução dos problemas diagnosticados: "eomo envof

ve~ o~ pai~ no p~oee~~o de. avaliaç.ão" e incluir a auto-ava . 

liação - ou seja - o aluno, se "há p~o6e~~o~e~ que ~e~i~

tem, não o~ientam o~ monito~e~ e aeham a monito~ia uma ~n

t~omi~~ão no ~eu t~abalho ou pe~da de tempo pa~a aluno~ e 
monito~e~?,,101 E fora, justamente, a "monito~ia" a forma 

de participação dos alunos no processo de aprendizagem, su

gerida pelos participantes da la. reunião em 1981,102 pro

fessores, alunos e comunidade ... 

Entretanto, em virtude desse trabalho de monito

res, de aproveitamento dos alunos do 29 grau - Curso de For 

mação para o Magistério - junto à Sa. série, e que "pudemo~ 

~emaneja~ afuno~, o que e aeeito e eomp~eendido pe.fo~ afu

no~, pai~ e mo nito~e~" e "6o~am, então ~e.eupe~ada~ a~ di 6:!::. 
euldade~ do~ afuno~, mefho~ando o~ ~e~ uftado~ 6inai~" - diz 

a relatora e "o~ p~o6e~~?~e~ ob~e~va~am que, quanto mai~ e~ 

do eomeç.a~~e. o t~abalho de monito~ia, melho~e~ pode~iam ~e.~ 

o~ ~e~ uftado~ ,,1 o 3 • 

Como se configuraria a atividade pedagógica dos 

estudantes do Curso de Formação para o Magistério numa Sa. 

série, embora se perceba que "o~ aluno~ do Magi~té.~io melhE.. 

~a~am em toda~ a~ á~ea~, ihel~ive P~átiea de En~ino?" 104 

Isto não indicaria a estreita relação entre o curso de la. 

à 4a. série e o de Sa. à 8a. série; verificada nos estudos 

e discussões sobre as fases de desenvolvimento? Ou nos tex 

tos elaborados pela DRE para os professores das séries ini

ciais, mas também necessários aos docentes dos conteúdos es 

pecíficos das turmas de Sa. à 8a. série e de 29 grau? 
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"To~na~ a atividade educativa um p~oce~~o de ava 

liação contlnua"I05 - eis a última e mais importante ques

tão colocada pela relatora, reconhecendo que "de nada adia~ 

ta~ia o o~ientado~ educacional e eu o~ganiza~mo~ M óic.haó de 
avaliação pa~a ~e~em p~eenchida~, c.om a~pec.to~ qualitativo~ 

e q uantitati v o~ ", pois ( ... ) "a a valiação é. um p~o c e~ ~ o que 

deve ~e~ o~ganizado e ~ealizado c.onjuntamente: quem ~egi~

t~a a avaliação, quem e~tâ c.om o aluno a maio~ pa~te do tem 
po é. o p~o6e~~o~"106. 

do e~peciali~ta com o 

ma~ de avaliação"lo7. 

E conclui: "~5 um t~abalho integ~ado 

p~o6e~~o~ pode~â diminui~ o~ p~oble-

Esta foi a grande questão discutida em julho/82, 

em Araxá - no XVII Congresso da AMAE - Educando quando ame~ 

ma relatora apresentou a experiência realizada, com as dúvi 

das, descobertas e indagações sobre "~e ~ealmente 6ize~a um 
t~abalho integ~ado"lo8 ... 

Ora, "~e ainda não 60i po~~Ivel de~envolve~ o t~a 

balho de hâbito~ de e~tudo~ (na~ demai~ ~ é.~ie~ )" ( ... ) "poi~ 

ele dec.o~~e de todo o p~oce~~o de avaliação que ~e ~ealiza 

na e~c.ola, à ~evelia do aluno, da 6amIlia e até. do p~o6e~

~o~" ( ... ) "ao~ pouco~ a comunidade pa~~a a pa~ticipa~ mai~ 

di~etamente do t~abalho educac.ional na al6abetização do~ 

p~e~ o~ ", em que 'e~te~ ap~ende~am e en~ina~am a 6az e~ t~aba 

lho~ manuai~ com a ajuda de todo~, mobilizado~ pelo 2Q 
g~au"I09. 

A monitoria nas turmas de 5a. série atingia, ag~ 

ra, o adulto - e o adulto marginalizado - "evidenciando que 

o p~e~o con~titui um p~oblema ~oc.ial e não apena~ ju~Idico 

ou mo~al"llO, e ainda as possibilidades de um trabalho con 

creto nos conteúdos de Educação Moral e Civica, Ensino Reli 

gioso,Sociologia da Educação e Prática de Ensino. 

A discussão deste trabalho em Araxá, juntamente 

com o periodo Preparatórioll~este realizado na periferia 



188. 

de Nova Era - e a apresentação, em Ouro Preto - 1981 - da 

experiência de um professor de la. série com o processo de 

leitura Caminho Suave l12 
- significaram, em niveis diferen

tes, a descoberta das relações entre a aprendizagem eo meio 

social; a ação da escola e a realidade, que não são eviden 

tes ao educador, mas é o campo onde ele pode atuar; Corno? 

Numa cidade vitima do desemprego, em que 80% da 

siderúrgica existente fora desativada, conclui o relato: 

"pe.n.6amo.6 e.m ampliaJt a Fe.iJta de. AJtte..6anato; pJto.6.6e.guiJt otJt!!;. 

balho c.om O.ó pJte..ó 0.6; e..óte.nde.Jt a mo nitoJtia paJta a.ó de.mai.ó tu!!: 

ma.ó, utilizando O.ó me.lhoJte..ó aluno.ó, dinamizaJt o Ce.ntJto CZvi 

c.o, atJtavé.ó de. atividade..ó c. ultuJtai.ó , e.nvolve.ndo gJtupo.ó de. 

jove.n.ó, de. te.atJto, e.tc.,,113. E, ao perguntarmos: qual sua 

visão da escola, nesse momento? responde a relatora: "na 

minha opinião, o me.lhoJt Jte..6ultado da 6a.óe. de. Jte.6le.xão é a 

de.c.i.óão e.m c.onjunto e. a aç.ão do gJtupo. I.óto já ac.onte.c.e.u na 

minha e..6c.ola,,114. Não se esboçaria aqui a percepção da edu 

caça0 corno "um tJtabalho c.ole.tivo", já expresso em 1981, 

nas análises das avaliações e só agora concretamente vivi

do? 

E ai surge a questão: corno o professor de la. se

ria, o alfabetizador se ve no contexto de urna escola, em 

que as dificuldades da leitura são comuns e cada vez mais 

amplas? Qual a visão de seu trabalho e de suas relações na 

produção dos alfabetizados - dos que sabem ler e, por isso, 

têm acesso aos bens da cultura letrada? Mas, principalme~ 

te, na produção dos que já são previamente alijados, dada a 

~ba condição social de "carentes"? 

4. Leitura: Conhecimento do Mundo? 

Procuramos ouvir a fala do professor sobre sua 

prática, vivida no cotidiano de alfabetização, onde se ex

pressam as relações de poder engendradas na contradição bá-
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sica de dar educação para todos e ao mesmo tempo, nao perm! 

tir o acesso à escolarização dos culturalmente "inferiores". 

Sob essas relações, referidas a uma prática social concre

ta, quem sabe poderíamos compreender a especificidade do en 

sinar a ler e sua inteligibilidade, como mecanismo de marg! 

nalização na escola de 19 grau? A quem o fazer da alfabeti 

zaçao beneficia realmente, nas condições em que ela se pro 

duz? Será a incapacidade de aprender a ler decor 

rente das carências psicológicas e sociológicas, assumidas 

na abordagem de privação cultural, presente nos programas 

de educação compensatória, nos livros didáticos, pesquisas 

e obras educacionais? 

Pressupondo ausências_que devam ser "compensadas" 

por ações de saúde, alimentação e educação, tais programas, 

respaldados pelo poder público, buscariam "adequar" o ensi

no às condições "deficientes ll de aprendizagem, através de 

materiais e técnicas modernas, mas que, no fim de contas, 

significam: ensino pobre para quem é pobre. Repassados e 

disseminados nas escolas, quer pelo Estado, quer pelas edi 

toras, testemunhamos o professor tentando utilizá-los, na 

busca ansiosa de "um meio paJta a.tÓabetizaç.ão mai-6 Jtápi

da" 115, a expectativa de todos - diretor, especialistas, pais, 

alunos e dele próprio, segundo a sua opinião. 

Entretanto, nao há estudo ou conhecimento prévio 

do material, nem das condições das crianças, de suas difi

culdades ou possibilidades. O critério de escolha do méto 

do ou dos materiais de leitura - a busca ansiosa de um remé 

dio - é independente de quem vai usá-lo e, na cabeça do pr~ 

fessor, tudo é tentado: os cursos, as opiniões das outras 

pessoas e até "autoridades", menos ouvir a criança ou a 

sua família. Neste tempo, perguntamos, então, ao profes

sor - muitas vezes o único responsável pela tarefa de alfa

betizar - quais as dificuldades I 16 e a sua opinião sobre os 

Processos de·· Lei tura, 1 I 7 envolvendo 22 dos nossos 25 municí 
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pios, nas reuniões, treinamentos e encontros, realizados de 

agosto a novembro/1982. 

Confrontamos aqui as suas respostas - expectati

vas e dificuldades com as discussões a respeito do fazer da 

alfabetização através dos encontros realizados em 1981/82, 

geralmente na sede da l4a. DRE. Por falta de verbas, nao 

poderíamos ir até os municípios, a não ser no caso dos in

cluidos no Projeto MG.II - ou nas cidades mais próximas,ao~ 

de pOderíamos ir e retornar no mesmo dia ... 

Participaram dessas reuniões, evidentemente, 

que pudessem se ausentar de sua casa ou da escola por 

dia no mes e, ainda, manter-se em Nova Era, por conta 

os 

um 
~ 

pro-

pria. Das escolas rurais ou urbanas, chegavam os alfabeti 

zadores à DRE - desconhecida de muitos - trazendo sandui

ches para o almoço, e até crianças de colo. O diálogo en

tre os materiais, análises e estudos produzidos até aqui p~ 

la equipe da DEC e a rica experiência dos professores nasua 

prática educativa - eis a especificidade concreta desse tem 

po como "espaço da palavra"l18. A partir das relações en

tre o real e o ideal, o realizado e o proclamado, seria, tal 

vez, possível tentar compreender e superar a fragmentação e 

o isolamento do professor como mero executor de tarefas, 

apreendendo a sua prática, num contexto mais amplo da reali 

da de educacional. 

~ o professor - supomos - quem possui mais poss! 

bilidades de perceber as rélações reais do que aqueles que 

não estão diretamente inseridos no processo vivo da aprend! 

zagem. Mas também é elê quem 'chama a si a responsabilidade 

de obter êxito ou fracasso, embora não seja ele quem plane

ja ou avalia, pois "o dilte.:tolt e. o .6upe.ltvi.6o.ft e..6pe..fta.m um bom 

:tlta.ba.!ho do p.fto6e..6.6olt" ••• " ••• a.pe..6a..ft de. nã.o a.c.ompa.nha..fte.m o 

de..6e.nvolvime.n:to me.n.6a.! e. bime..6:t.fta.! da. c.-f:a..6.6e.,,119. 
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De modo informal, professores leigos e habilita

dos, supervisores e até mesmo diretores das escolas puderam 

trocar conhecimentos e experiências, buscando a compreensão 

do ensino da leitura nas classes de alfabetização sob ascon 

diç6es concretas em que Se di a aprendizagem da palavra. 

Segundo urna supervisora,urn espaço importante, pois, ".6e.gu.i!!:. 

do o manual (de. alnabe.tizaçãoJ é nac.il, ma.6 the.iname.nto e. 

mu.ito bom, e.nh.ique.ce. a e.xpe.hiênc.ia 120 . 

Considerada como urna questão de "hab.il.idade. do 

ph06e..6.60h", 121 a alfabetização, de repente, torna-se uma ex 

periência coletiva, contraditoriamente conflituada, penosa, 

dificil, mas encantadora "ave.ntuha que. c~pac.ita o c.idadão a 

v.iajah pOh mundo.6 novo.6, e.mbahcah e.m VOO.6 .ind.ividua.i.6, e.m 

e.moçõe..6 inthan.6 ne.hZVe..i.6" 1 2 2. 

Corno esta "ave.ntuha" começa? Diz o professor: 

"pOh que. mudamo.6 de. mate.hial de. le.ituha? Ph-i.me.ihO óo.i po!!;. 

que. no.6 e..6tavamo.6 e.njoado.6, can.6ado.6 de. thabalhah com o mé

todo da Abe.lhinha ... Fo.i uma e.p.ide.m.ia na cidade.. Todo mun 

do come.çou a ve.h "Abe1.fUnha" e. a me.n.inada le.ndo" 1 2 3.. • Ou 

então: "e.m nO.6.6a.6 e.xpe.h.iênc.ia.6 com a Ia . .6éhie., ja utLt.iza 

mO.6 vahio.6 phO ce..6.6 0.6 de. le..itun.a" ( ... J "e.mboha .6 e.m the..ino.

me.nto e. .6e.m cvnhe.c.ime.nto ante.h.ioh"124 ••• 

são os municipios mais pobres, com menos recur

sos - os professores rurais que menos oportunidades têm 

para reciclar-se, ou conhecer urn material de leitura. As

sim, foram os grandes municipios, os mais ricos que partici 

param do projeto Alfa, em que "toda.6 a1 açõe..6 60ham d.ihig~ 

da.6 paha o aphonundame.nto de.~e.~tudo.6 he.lat.ivo.6 ao.6 d.iVe.h.60~ 

método.6"125 ••• , segundo um estudo realizado pela Fundação 

João Pinheiro: "phe.te.nde.u-.6e. phopohc.ionah ao.6 phOne..6.60he..6 o 

ple.no domZn.io da.6 técn.iea.6 do método e..6colh.ido, dando-.6e. ê~ 

.' . 6 a.6 e: ã nle:x.tbili dade. e. Cltiat.i v-t dade. lmphe..6 c.i ndZ ve..i.6 ã .6 ua . 
apl.icação"126 ••• 
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E O que significa concretamente essa "c.Jt..i.at..i.v..i.da-

de"? "PJt..i.me..i.Jto, v..i.Jte..i.mLt, pOJtque e.te (o mateJt..i.a.t! é. 6ôn{ 

c.o. Então, entJte..i. -no .6..i..tã.b..i.c.o, entJtou tudo enquanto é. ".6a-

.tada". Eu t..i.ve me.6mo que Jtec.oJtJteJt a outJtO.6 pJtoc.e.6.6o.6" 12 7. 

Ou então: "t..i. ve que daJt o pJto c.e.6.6 o to do e depo..i..6 enJt..i.q uec.i 
.tO,,128. 

Qual o espaço que ocupa a alfabetização nas esco 

las de la. à 4a. série? Qual é o seu significado e o que 

esperam do ensino da leit~ra? 

Para o professor, todos diretor, SUfervl.sor, pais, 

a criança e ele mesmo - identificam a alfabetização com os 

fins sociais da educação, como um projeto acessível e possi 

vel a todos: "en.6..i.naJt a .teJt é. pJtepaJtá-.to (a.tuno) paJta a v..i.-

da, po..i..6 tudo depende da .te..ttuJtaj' 'que a .te..i.tuJta venha c.on-

c.oJtdaJt paJta me.thoJt..i.a do .6 eu bem e.6 taJt~ 'q ue a c.Jt..tança pO.6.6 a 

t..i.JtaJt pJtove..i.to da .te..i.tuJta em .6ua v..i.da e de.6ejam que todo.6 0.6 

a.tuno.6 apJtendam a .teJt e ..i.nteJtpJtetaJt, c.Jt..i.aJt de mane..i.Jta .tõg..i.

c.a ou seja U.6aJt a .te..i.tuJta c.omo 60nte paJta .6at..t.66azeJt M.6UM 
,) 1/ 

nec.e.6.6..i.dade.6 bã..6..i.c.a.6" ( ••• ) 'paJta .6 ua hOJta de .tazeJt; a.6 60n-

te.6 de ..tn60Jtmaçõe.6" ou ainda "pJtote.6taJt c.ontJta a ..tnjU.6t..i.ça, o 

õd..i.o e a 6a.tta de c.a.toJt humano"129. 

Implícito nas esperanças dos pais e das crianças 

e da escola - eis o grande objetivo do ato de ler: situar-se 

no mundo, compreendê-lo e expressá-lo: "e.ta (c.Jt..tança! 6..tc.a 

c. uJt..i. 0.6 a, an.6..to.6a, c.om aque.ta ân.6..i.a de .6abeJt o que e.6tã. e.6-

c.Jt..i.to em tudo que vê;' pois./1adoJta 6a.taJt: jã. .6e..i. .teJt'! E,"quan

do .têem, jã. vêm c.ontando a .6ua de.6c.obeJtta, e têm ma..i..6 entu

.6..i.a.6mo paJta tudo o que vê e.6 c.Jt..tto" 1 3 o • 

1\ " Se buscam "me.thoJte.6 c.o nd..i.çõ e.6 de v..tda; .6 eJt gen-

t \I • ,. ~ b e, pOl.S, a-<.. c.on.6eguem um om empJtego'; por que muitas vezes 
• ~ 11 _ _ I' 

~ c.Jt..tança .6e .6ente de.6an-<..mada e pen.6a que nao .6eJta c.apaz ou 

f'mu..i.ta.6 não e.6peJtam nada, apJtendem pOJt apJtendeJt?" ••• Ou "c.he-
-gam a e.6 c.o.ta e q ueJtem apJtendeJt, ma.6 c.om po uc.o.6 d..i.a.6, vão pe!!: 

dendo o ..i.nc.ent..tvo?,,131 
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Conquanto nas representações construídas pelos 

professores, as crianças se sentem "6elize~ quando de~co-

bJz.em que apJz.endeJz.am", com "outJz.a~, ~e você não e~tiveJz. todo 

dia lendo com ela~, apJz.e~entando gJz.avuJz.a~ de leituJz.a~, não 

~ ao capaze~ de q ua~ e nada" 1 32. 

Parece que uma força estranha modifica o comport~ . 

mento das crianças e as torna, de repente, desinteressadas 

e incapazes: "h5 dia~ que ele~ lêem cOJz.Jz.etamente, e~cJz.evem 

ceJz.to no ditado, ma~ hã outJz.O~ em que não 6azem nada; ã~ v~ 

ze~, chego a pen~aJz. que é um pJz.oblema de ca~a, 6amilia~ que 
e~tã in6luenciando e não da ~ala de aula" 133. 

Diz uma professora da la. série: "tem dia que ele~ 

aceJttam tudo, em outJz.O~ não 6azem nada"; ou "ele~ lêem, ma~ 

na hOJz.a de e~ cJz.e veJz. não 6azem nada"; ou então: "ele~ e~ tão 

dominando a leituJz.a e não e~tão dominando a e~cJz.ita. Come

cei nova pJte~~ão ~obJz.e o tJz.abalho com o Caminho Suave, com 

CaJz.tilha, ~Ó que aqui é ~ de bola e lã (Caminho Suave) e 
ba de baJz.Jz.iga, aZ é ca de ca~a e lã (Caminho Suave) é ca de 
cadeJz.no" 1 34. 

Não se discute a seqüenciação do material, nem seus 

fundamentos metodológicos e lingüisticos - o professor com 

apenas 29 grau não possui conhecimentos para isto 135 
••• As 

alterações são feitas e, se as crianças conseguem ler, nin

guém sabe porque: "e~tã ~endo um tJz.abalho compen~ativo, não 

pelo método, ma~ pelo méJz.ito dele, pela~ modi6icaçõe~ que 

nó~ 6izemo~ e pelo nZvel bom da~ cJz.iança~"136. Ou ainda: 

"todo mundo aqui apJz.e~entou modi6icaçõe~, complementação, i!!. 

. cl~i ve al:teJz.ação 6 undamental no pJto ce~~ o e muita~ vez~ ~ em 
~abeJz. o que e~tava 6azendo"137. Se não conseguem alfabeti 

iar, o material, sua organização e aplicação jamais são que~ 

tionados: "o de6eito dele~ qua~e todo~, é que têm muita pJz.~ 

guiça de e~cJz.eveJz. diJz.eito"138~ Aparecem aí as justificati

vas da "carência" cultural das crianças "de~inteJz.e~~ada~ e 

in~u6iciente~", "lenta~", "de~aju~tada~", "pa~~iva~", mas 
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que "áic.am á/tl1.ht/tada-6 e. ináe.lize.-6 quando não ap/te.nde.m"139. 

Ora, "uma le.itu/ta /tápida" e que "0-6 aluno-6, e.m te.!!! 

po não muito longo, -6e.jam c.apaze.-6 de. le./t (de.c.iá/ta/t ~Zmbolo-6 

e. inte./tp/te.ta/t)~ pois "o p/tOáe.440/t de.dic.ado vi-6a e. an-6e.ia ~a 

aláabe.tização /tápida d04 aluno-6, ac.ompanhada de. e.4c./tita c.o/t 
/te.ta"140, eis a expectativa de todos~ Ao mesmo tempo, entr~ 

tanto, se pretende "aluno-6 aláabe.tizado-6"; "bom /te.4 ultado no 

áim do ano"; "que. a c./tiança ap/te.nda a le./t e. não a de. c.i á/ta/t 

-6l.mbolO-6" e "que. 04 aluno-6 p044am de.4e.nvolve./t 4ati4 áato/tia

me.nte., te.ndo c.ondiçõe.4 pa/ta ap/te.ndizage.m de. uma le.itu/ta, o~ 

de. p0-64a le./t c.o/t/te.tame.nte., inte./tp/te.ta/t, c.ompo/t, e.4C./te.Ve./t, 
áala/t e. OUVi/t"141. 

Insistentemente, a preocupaçao do alfabetizador é 

"de.4c.ob/ti/t um p/tOC.e.4-60 que. oáe./te.ça uma ap/te.ndizage.m /tã.pida 

e. e.6ic.ie.nte."; "mai-6 a qualidade. e. a c.omp/te.e.n-6ão", e "e.-6c.o

lhe./t -6e.mp/te. uma me.todologia ade.quada que. dê c.ondiçõe.-6 de. 

c./te.-6c.ime.nto tanto pa/ta o p/tOáe.4~O/t quanto pa/ta o aluno"142. 

A tentativa de encontrar um meio que solucione o 

problema da "le.itu/ta /tã.pida c.om áac.ilidade." que "e.vite. a /te. 

pe.tênc.ia" e "dê inc.e.ntivo tanto ao p/t06e.-6-60/t quanto ao alu 

no pa/ta que. junto-6 pO-6-6am c.aminha/t e.m bU4c.a do obje.tivo 

ap/te.ndizag e.m" 1 .. 3_ essa é a questão enfrentada anualmente p~ 

las escolas de la. à 4a. série e pelos alfabetizadores, so 

bretudo: ".então, ne.-64 e. c.u/t~ o de. c.ompo.6ição, e.la áalo u ne.4-

-6e. método que. e.la e.-6tã. aplic.ando na e.-6c.ola de.la, c.omo e.xp~ 

/tiênc.ia e. que. 60i muito válido, muito bom. 04 me.nino-6 ap/te.n 

de./tam a le./t c.om t/tê-6 me.-6e.4. NÔ4 áic.amo-6 doida-6. Que. método 

e. e.-6 -6 e., que. 6 a z e.-6 ~ e. milag /te. ? " 1 4 4 

E as provas desse "milagre" eram a "escrita" 

crianças: "e. óic.amO-6 e.mpolgada4, po/tque. a e.xpe./tiênc.ia 

e.-6~a auto/ta do método pa4~OU pa/ta mim, o te.4te.munho que. 

de.u. T/touxe. c.ade./tn04 d04 aluno-6, c.ompo~içõe.-6 de. aluno~ 

ap/te.nde./tam a le./t c.om t/tê~ me.~e.-6, c.a/tta4. NÔ4 óic.amo4 

das 

que. 

e.la 

que. 

doi-
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da~ Qom o método e a~ pno6e~~ona~ que 6izenam o tneinamento 

go~tanam muito e 6alanam: a pantin de~~e ano no~ vamo~ tna 

balhan Qom e~~e método. Então a~ nazõe~ que no~ Qomeçamo~ 

a tnabalhan Qom ele 60i i~~o, pnoQunando tnabalhan Qom um 

método que no~ de~~e mai~ ~egunança e que a gente venQe~~e 

mai~ depne~~a a al6 ab etização" 1 4 5. 

Na prática, entretanto, a realidade é outra: "Qh~ 

gava o mê~ de outubno e o~ menino~ não e~tavam lendoj a gen 

te não tinha Qhegado ainda a tenminan toda~ a~ di6iQulda

de~. AQonteQeu muito na~ e~Qola~ de menino~ pa~~anem pana o 
29 ano ~em tenem vi~to o livno bã.~iQo"146. Ou então: "o~ 

pnoblema~ ~unginam em gnande numeno - tnOQa de letna~, alu 

no~ que liam e não e~Qneviam e viQe-ven~a, leituna lenta, 

não intenpnetavam" 1 4 7 ••• "Não dava tempo de dan o livno bã.~i 

QO pana o aluno. Ena o tempo exato de tenminan a al6abeti

zação. Então nõ~ e~tã.vamo~ ã pnoQuna de~~e método. E Qomo 

VOQê~ ~abem, a di6iQuldade no~~a aqui de de~loQan é muita: 

então, muita~ pn06e~~ona~ queniam ~en tneinada~ num método 

no vo, ma~ não tinham opontunidade" 1 4 8 • 

Ora, se o diretor e o supervisor esperam "boa apnen 

dizagem"; "o melhon"; "ne~ultado em quantidade e algun~ em 

qualidade"; "evitan a nepetênQia" e "boa pnomoção pana ele

van o nlvel da e~Qola", além de "~egunança e dediQação do 

pn06e~~on" ou "um bom tnabalho do pn06e~~on, bU~Qando que 

a~ Qniança~ e pn06e~~one~ alQanQem o~ objetivo~ - al6abeti
zação"149, parece que ao alfabetizador é atribuída efetiva

mente a responsabilidade de ensinar a ler, de obter sucesso 

ou o fracasso. Diz um professor: "e,u aQho que o dineton e~ 

pena que nõ~, pn06e~~one~, ~ejamo~ Qapaze~ de dan tudo de 

nõ~ pana o de~envolvimento da e~Qola", ( ... ) "~õ que nao vi 
ve o~ pnoblema~ de ~ala de aula de pento" 1 5 o • Todas as de

cisões em relação ao ensino de leitura são, aparentemente ~ 

madas pelo professor, embora ele espere que o supervisor"lhe 

dê opontunidade de apliQan o método que ~entin ~eguno pana 

apnendizagem" e ~o~ pno6e~~one~ apliquem Qonnetamente o~ me

todo~ adequado~"151. 
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A escolha do livro didático é considerada unanime 

mente como das mais importantes "pa./ta. um t/ta.ba.lho ma...i.h /t..i.c.o 

na. ha.la. de. a.ula.", que seja "de. a.c.o/tdo c.om a. /te.a.l..i.da.de. da. 

c./t..i.a.nça., he.u nIve.l e. ..i.nte./te.hhe. e. h..i.tua.ção 6..i.na.nc.e...i./ta., c.a.be.n 

do a.o p/t06e.hhO/t a.ux..i.l..i.a.do pe.lo hUpe./tv..i.hO/t a.na.l..i.ha./t o ma.te. 

/t..i.a.l a. he./t a.dota.do, po..i.h é a. pa./tt..i./t de.le. que. a.h c./t..i.a.nça.h he. 

to/tna./tão C.a.pa.Ze.h de. te./t h~b..i.to da. le...i.tu/ta. 6/te.qUe.nte."152. Na 

opinião dos professores, o livro deveria contribuir para que 

a "c./t..i.a.nça. /ta.c...i.Oc...i.na.hhe. ma...i.h, v..i.Ve.hhe. e.xpe./t..i.~nc...i.a.h do he.u 

d..i.a.-a.-d..i.a." ••• "da.ndo-lhe. c.ond..i.çõe.h de. a.mpl..i.a./t he.Uh c.onhe.c...i.""' 
" me.ntoh, c...i.e.nt..i.6..i.c.a.me.nte. /ta.c...i.oc...i.na./t, c./t..i.a./t, /te.61e.t..i./t ••• 153 

Entretanto, a escolha do material, das estraté

gias de ensino ou dos recursos de aprendizagem não consti 

tuem, nem uma decisão técnica como se poderia supor ... ~ de 

cunho afetivo, voluntarista, como se os materiais, pela vo~ 

tade do professor, pela sua "criatividade" pudessem substi 

tuir uma metodologia de palavras sem significação, soltas e 

memorizadas: "a.ma.nhã todo mundo que. t..i.ve./t bola. e.m C.a.ha. va...i. 

t/ta.ze./t. No out/to d..i.a. 6a.la.va.: a.ma.nhã VOC.êh vão t/ta.ze./t pa./ta. 

a. e.hc.ola. um da.do. Qua.ndo e.la. ve. que. te.m ba.hta.nte. c.o..i.ha.h c.on 

C./te.ta.h, nÔh le.va.mOh a.h qua.t/to tu/tma.h que. vão t/ta.ba.lha./t c.om 

e.hhe. p/tOC.e.hhO. Ah p/t06e.hhO/ta.h c.oloc.a.m tudo e.m c...i.ma. do pa.~ 

c.o: a. bola., o de.he.nho da. C.a.ha., ga...i.ola., e.tc. ••• AlI a. p/t06e.~ 

hO/ta. c.ome.ça. a. e.xplo/ta./t. Que. é ..i.hhO? e. ..i.hhO? Ve.po..i.h e.la. 

volta. a.t/t~h. VOC.~h 6a.la./ta.m que. ..i.hhO é bola., p/tonunc...i.e.m a. 

pa.la.v/ta. bola.. Como c.ome.ça. a. pa.la.v/ta. bola.? bo. Então bo e. 

de. bola., c.a. de. C.a.ha., ~ de..ga.to, a.té c.he.ga./t c.a. e.mba...i.xo. Ve. 

po..i.h na. ha.la. 60moh 6..i.xa.ndo ..i.hho a.qu..i.. Le...i.tu/ta. de.hhe. c.a./tta.z 

a.qui muita.h ve.ze.h e.m c.oluna. ve./tt..i.c.a.l, ho/t..i.zonta.l, de. ba4xo 
pa./ta. c...i.ma. a.té o me.n..i.no de.c.o/ta./t a..6 .6Ila.da..6 toda..6"15~. 

"F/te.Yl.te. a. um e.ma./ta.nha.do de. de..6 e.nho.6 

( • • .) "a. m e..6 m a. ft..ú. tõ Jt..i.a. /t e. p e. t..i. d a. v ~ /t..i. a..6 v e. z e..6 " ( ... ) "onde. 

a. nov..i.da.de., a. de..6c.obe./tta., a. v..i.a.ge.m?"155 questiona a autora 

de livros infantis. Parece que a tarefa de ler se consti-
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tui um mergulho no desconhecido, uma experiência inusitada, 

penosa e não uma relação de conhecimento, instigadora e de 

safiante, que leve a aprender mais: "poJ!.. e.xe.mp.to, o me.nino 
~ ~ 

ia .te.J!.. a pa.tavJ!..a pu.taJ!... E.te. 6ieava pe., pe., pu, pu, .taJ!.. na 

~a.ta de. aula. Quando ehe.gavam e.~tagiãJ!..ia~ na ~a.ta de. au.ta, 

e..ta~ 6ieavam de. o.tho aJ!..J!..e.ga.tado, boea abe.J!..ta: - Me.u Ve.~, 

que. é i~~o? A pJ!..o6e.~~oJ!..a dava ditado mudo, e. 6a.tava: e.~eJ!..e. 

va aI (mo~tJ!..ando eom ge.~to~): i~~o aqui é dê, i~~o aqu~ e. 
V ~ d~ d~ d- d~ d~ d~ d d d " 156 a. e., e., e.,~, e., e., e.,~, a o . 

Não é a compreensao de palavras ou de estImturas 

lingüísticas o que importa: é a escrita. Esta é considera

da a prova de que a criança sabe ler. Os significados nao 

são jamais explorados, a escrita e o critério da leitura. 

Também é nesse nível que se dão as percepçoes do "fracasso" 

de um determinado método ou material . 

•.• "A pJ!..o6e.~~oJ!..a 6azia o ge.~to paJ!..a o a.tuno e.~eJ!..e. 

ve.J!.. a pa.tavJ!..a. A ge.nte. ean~ou eom e.~~e. método, pa~~ou paJ!..a 

Ca~~nha Fe..tiz, que. é também ge.~tua.t 6onétieo. sã mudou a 
hi~tãJ!..~a, ma~ o pJ!..oee.~~o e. o me.~mo".157 

Por ensaio-e-erro, então, as classes fracas, so 

bretudo, são submetidas a sucessivas experiências de alfabe 

tização e transforma-se a criança numa verdadeira tipogra

fia, memorizando, sem compreensão, materiais, palavras efr~ 

ses sem relação alguma com o seu modo de vida e calcadas em 

interesses considerados "a. priori" para qualquer criança. 

Corno é possível "me..thoJ!.. apJ!..ove.~tame.nto na .te.~tu

J!..a"; "que. o~ a.tuno~ ~e. de.~e.nvo.tvam ao mãx~mo"; "uma .te.ituJ!..a 

eomp.te.ta, onde. o a.tuno .tê, 6az ~nte.J!..pJ!..e.tdção, ana.ti~e. e. eJ!..~ 

tique."; "inee.nt~vaJ!.. o~ a.tuno~ paJ!..a o go~to pe..ta .te.ituJ!..a"158, 

se grande parte do tempo é dedicada à memorização, repetição 

e mecanização dos símbolos gráficos e à sua reprodução na 

linguagem oral, nos ditados, nas "tentativas" de composi

çao - empresa difícil e até impossível com essas crianças e 

nas condições de trabalho do professor?· 
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Executada, à medida que sucedem as aulas, geral

mente é o livro do aluno o único referencial de aprendiza

gem da leitura, pois o professor não sabe, ou não tem na es 

cola as orientações para usá-lo. Não há, pois, qualquer ti 

po de estudo, nem do material, ou da metodologia e nem tam 

pouco a respeito das condições da criança, a não ser isola 

damente: "voc.ê óa.ta aI e..m d-i..agYlôJ.d.-i..c.o, e..u óa.to O.6e..guúu:e..- Eu 

Ylão m-i..Ylto po~que.. Yla m-i..Ylha e...6c.o.ta a.6 p~oóe...6.6o~a.6 que.. c.ome..ça

~am a t~aba.tha~ c.om e...6.6e.. método Ylão ó-i..ze..~am d-i..agYlõ.6t-i..c.o c.o~ 

.6a Yle..Ylhuma. S-i..mp.te...6me..Ylte.. óa.ta~am: YlÔ.6 vamo.6 da~ e...6.6e.. méto-

do po~que.. e...te.. é YlOVO, ê d-i..óe..~e..Ylte... EYltão Ylão te..m Ylada a 

ve..~. E.ta.6 Yle..m .6ab-i..am que.. t-i..po de.. a.tuYlo.6 -i..~-i..am pe..ga~. Logo 

que.. e...ta.6 ó-i..ze..~am o t~e..-i..Ylame..Ylto, e...ta.6 me.. Óa.ta~am que.. -i..~-i..am 

t~aba.tha~ c.om e...6.6 e.. méto do" . 1 5 9 

Ou seja, um periodo preparatório rápido, feito de 

~oordenação motora e um método rápido de alfabetização -eis 

a imagem do bom, bonito e barato, procurado pelo professor 

e pela escola - em vao. Uma ansiedade generalizada fustiga 

a todos, permeia o trabalho docente, atinge os pais; a cria~ 

ça e se materializa no professor. Ele fica "te..n.6o, ~e..c.e..-i..o

.60 de.. Ylão c.on.6e..gu-i..~ a.tóabe..t-i..za~ .6e..u.6 a.tuYlo.6", "an.6-i..o.6o", "m! 

dlto.6o"·, sente "dúv-i..da", "te..mo~", "-i..Yl.6e..gu~aYlça" e "an.6-i..e..da

de.. ao ve..1t .6e..u.6 a.tuYlo.6 a.tóabe..t-i..zado.6 de.. ac.o~do c.om o pltoc.e...6-

.60 adotado", pois "c.oYló-i..a YlO .6e..u t~aba.tho, ma.6 te..me.. 

c.~-i..aYlça Ylão .te..-i..a Yla holta .6 o.t-i..c.-i..tada" . 1 6 0. 

que.. a 

Por que é tão dificil a organização do trabalho 

pedagógico essencial - a aquisição da habilidade de "ap~e..e..~ 

de..~ e.. e..xp~e...6.6 a~ c.o~lte..tame..Ylte.. o mUYldo e..m que.. v-i..ve..mo.6?" 161 E~ 

ta é a discussão que penetra todo esse trabalho e nos reve 

la a ausência de textos, estudos e pesquisas e instrumentos 

que situem o professor e lhe dêem condições de transformar 

a alfabetização numa tarefa criativa e fascinante... Será 

possível fazê-lo com "c.~-i..aYlça.6 c.a~e..Ylte...6", com "p~ofj.te..ma.6 ó~ 

m-i...t-i..a~e...6"; "d-i...6tú~b-i..o.6 e..moc.-i..oYla-i...6"; "óa.tta de.. p~ê-p~-i..mâ~-i..o 
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ou pell.lodo pll.epall.atõll.-i..o"; "t-i..m-i..dez", "de.óaju.ótameYlto", "de-

6-i..c.-i..êYlc.-i..a.ó 6I.ó-i..c.a.6 e p.6-i..c.ológ-i..c.a.ó ?,,16 2 

Nos encontros, treinamentos e reunioes,apare~nos, 

aos poucos, o professor, trabalhando com essas crianças com 

grande dificuldade no uso da sua ferramenta de trabalho - o 

material de leitura - pois se lhe escapam a inteligibilidade e 

a seqüência metodológica da sua aprendizagem: "O.ó UVII.0.6 ew 

teYlte.6 .óão, em .óua qua.6e total-i..dade, d-i...ótaYlte.ó de qualquell. 

emba.óameYlto l-i..YlgüZ.6t-i..c.o, emboll.a a matéll.-i..a pll.-i..ma c.om que l-i.. 

dam .óejam a lIYlgua"163 afirma o artigo da Professora Maria 

Magdalena Lana Gastelois, autora de cartilha de alfabetização 

e de obras de literatura infantil, confirmando o que a Pesqu! 

sa sobre a Situação do Ensino da Leitura, apresentada no 

I S. A. L. , ::- já hipote ti zava: ... "pll.O vavelme Ylte e:Me.6 ma 

tell.-i..a-i...6 Ylão .6ao elaboll.ado.6, teYldo em v-i...6ta a lI.eal-i..dade do 

pll.o6e.6.6011. e do aluyw".164 Dai, prossegue a autora: "ele.6 me 

Ylam-.6e da lI.eal-i..dade da c.1I.-i..aYlça pOli. Ylec.e.ó.6-i..dade de mec.âYl-i..c.a 

em detll.-i..meYlto do c.oYlteúdo". 1 6 5 

5. Leitura: Reprodução ou Adaptação? 

"QuaYldo eu -i..Yltll.oduz-i.. a.6 palavlI.a.ó-c.have eu .tll.aba-

lhe-i..juYlto c.om a .óZlaóa. Não tll.abalhe-i.. .óepall.adameYlte, c.omo 

e.ótou veYldo ylO maYlual. O.ó aluYlo.6 ma-i...ó óll.ac.o.ó t-i..vell.am d-i..ó-i..c.u.l 

dade.6 ju..6:tamen:te pOli. -i...6to. Ma.6 eu já. c.oYl.óegu-i.. lI.ec.upell.all. c.-i..Ylc.o 

e e.ótão ylO me.6mo YlZvel do.6 ou.tIl.O.6. F-i..c.o depo-i...6 do hoJÚiJúo c.om 

ele.6 ma.6 .óão meYl~Ylo.6 que lI.ealmeYlte têm d-i..ó-i..c.uldade.6, ma.6 pa

lI.a lI.emaYlejall. pall.a outll.a tull.ma ele.ó e.6tão ad-i..aYltado.6. Eu :tJr.ou

xe d-i..tado.ó pall.a vo c.ê.6 06.6 e 11. v ali. em a d~6 ~lI.eYlça" 1 6 6 •. 

Nas diversas situações - visitas, encontros, trei 

namentos e relatos de experiência - presenciamos escolas ru

rais e urbanas, utilizarem empiricamente os materiais de lei 

tura, sem estudo ou conhecimento sequer do manual de orienta 

çoes proposto pelo autor, nem da linha metodológica assumida 
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por ele: 

"Eu n~o e~tou lemb~ando de toda~ a~ palav~a~. Eu 
-nao coloque~ a~ palav~a~ cacho~~o, ba~~~ga. Pa~a ap~e~enta~ 

o B eu de~enhe~ um men~no e e~c~ev~ a palav~a bobo - Men~no 

bobo. F~z ~~to po~que o~ "~~" da palav~a Ba~~~ga ~~o mu~to 

d~6Zce~~ pa~a a c~~ança ap~ende~. A palav~a men~no, ê ma~~ 

6ác~l. Eu 6u~ t~ocando a~ let~a~ e ~nventando a~ h~~to~nhM 

pa~a alguma~, out~a~ eu colocava ~õ o de/.)enho"167. Ficam por 

conta da sua "criatividade" os arranjos feitos para obter r~ 

sultados na alfabetização. Sempre sem saber como nem porque. 

"T~nha de ~nventa~ out~a h~~to~~nha. Sõ uma ou out~a ê que 

ap~ove~ta\Ja"168. A seqüência da aprendizagem, a organização 

de materiais e atividades são aleatórias e o professor não s~ 

be, ele apenas pressente que algo estava errado. "Nõ~ 6~ze

mo/.) ~/.)to com toda~ a/.) palav~a~, ma/.) me/.)mo a~/.)~m acho que a~~ 

da houve 6alha/.). Talvez /.)e eu t~ve~/.)e 6e~to, de~ta 60~ma co 
mo voce/.) e~t~o expl~cando, com a m~nha tu~ma, o ~e~ultado /.)e 
~~a b em melho~"~ 69 • 

Ao explicitar sua prática, nas discussões sobre o 

material utilizado, o professor passa a perceber, inclusive, 

dificuldades antes nem colocadas: "ne~te ponto, houve uma 6~ 

lha de no/.)/.)a pa~te. Nõ~ n~o /.)abZamo~ de~te~ a/.)pecto/.) a ~e

~em ob~e~\Jado/.). Explo~e~ o ca~taz no p~~me~~o d~a ma~ depo~ 

me p~end~ mu~to na e~ c~~ta da palav~a"~ 7 o • 

A produção da aprendizagem da leitura nao é j~s 
um processo do qual participem o professor e o aluno. são ou 

tros os fatores que determinariam o ritmo do trabalho: "ap~~ 

~ente~ o~ t~ê~ ca~taze~ da p~~me~~a etapa de uma ~o vez. Na 
~ala onde t~abalho, n~o po/.)~o de~xa~ o mate~~al, po~que pe~

de. Todo d~a eu coloco o~ ca~taze~ e ~et~~o no 6~nal da au-
la"l 7.1 • ..• Nem o fracasso escolar é percebido como provável 

resultado das dificuldades igualmente não admitidas: ".t~aba

lhe~ com o Auto-6õn~co v~/.)ual. Vu~ante .todo o ano nao 

81BLIOYECA 
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encont~e~ d~6~culdadeh (g~~6o nOhho) em apl~ca~ o p~ocehho. 
Apenah 10% (g~~ 60 nOh.6 o I da tu~ma 60~ p~omo v~da .•. Oh p~o ble

mah hu~g~~am em g~ande núme~o - t~oca de let~ah, alunOh que 

l~am e não ehc~ev~am e v~ce-ve~ha, le~tu~a lenta, não ~nte~

p~etavam. sã no ano de 1982 ê que 6~que~ habendo ma~h deta

lhado dehh e p~o cehh o, .6 uah 6alhah e e~~oh"l 7 2 • 

Vivendo penosas experiências de alfabetização j~ 

to às turmas fracas, e repetentes de la. série - a maioria nas 

escolas de la. a 4a. série, ao fim de contas, prevalece aa~ 

liação subjetiva e antecipada dessas crianças "difíceis": " a 

ún~ca cO~ha que eu pude obheJl.va~ ê que não habem nada,,173. E 

essas turmas ficam no ano seguinte novamente com professores 

inexperientes: "a gente t~abalha com ah p~06ehho~ah da la. 

hê~~e, he ·eh60fLça, quando ela ehtã. p~onta pa~a pega~ uma la. 
h éJz.ie no ano h egu~nte, colocam- na em out~a hVúe qua.tqu~"l7'+ -

~eclama um hupefLv~hofL. "Eu nunca hav~a t~abalhado com o lq 

ano e não t~nha expe~~ênc~a nenhuma de ehcola. No ~nZcio 6~ 

que~ ahhuhtada ma.6 6u~ at~ã.h do peh.6oal maih expe~~ente, t~a 

balhei mu~to em caha e ehtude~ ba.6tante o manual,,175. 

Se há dificuldades para escrever as leituras, ou 

fazer os ditados ou estruturas, o problema já é "comum", is

to é, "natural":... "t boa a let~a onde eu ehtou, eleh ehc~~ 

vem bem, lêem bem, t~anhpõem a let~a de imp~enha pa~a a cu~

h~va. Tem hav~do umah t~ocah de ~ com ~, mah ~hto ê coiha 

que jã. vem de outfLO.6 anOh e a gente va~ hanando aOh pOUCOh. 
TfLab.alhando jã. há c~nco ano.6 e vejo que ~.6to e comum,,176. 

Com dificuldades objetivas para desenvolver o tra 

balho, o professor, sobretudo, vive a alfabetização como um 

obstáculo a ser vencido e não uma construção doconhecimento: 

~rquanto ao p~ocehhO eu não tenho muito que 6ala~ po~que eu. 
comecei ago~a. Como o;.:, aluno;.:, não 6ize~am o p~ê.-e;.:,cola~, 6.l:' 
que~ com atividade;.:, p~epa~atã~~a;.:, du~ante muito tempo. No 
plL~ncZpio de junho ~.qae c.omecei c.om o livILO,,17"1. E, se há 
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dificuldades para a criança "inferior", utilizar as palavras 

novas: "e.ntão, dou dLtado daJ.i me.J.imaJ.i. Se. voc.ê 6-ic.a/L e.xpio

/Lando mu-ito, te.m p/LobiemaJ.i ( •.• 1 PO/L -iJ.iJ.iO é ( ... 1 ve./L a d-i6~ 

c.uidade. e. paJ.iJ.ia/L pO/L c.-ima"178; ou "e.u 6aço aJ.iJ.i-im: mando c.-i/L

c.uia/L aJ.i J.iliabaJ.i pa/La depo-iJ.i apont~-iaJ.i e 6o/Lma/L out/La paia
V/La- c.have ,,1 7!l ;, 

A compreensão, a seqüência lógica são simplesmen

te "habilidades de escrita": "pO/L-iJ.ito, utou-indo vaga/LoJ.iame.nte. 

c.om e.ie.J.i, 6-ixando c.ada 6amZi-ia ap/LeJ.ie.ntada. Ve.po-iJ.i eie.J.i vão 
te.nta/L 6o/Lma/L aJ.i paiav/L-inha~. ElaJ.i não têm c.ond-iç5e.J.i de. te./L 

um c.ade./Ln-inho de. voc.abul~/L-io J.iepa/Lado, maJ.i e.u e.J.ic./Le.vo aJ.i pa

iaV/L-inhaJ.i 6o/LmadaJ.i no quad/Lo e e.le.J.i c.~op-iam"18 o. A escrita pr~ 

cisa ser "treinada": "o p/L06e.J.iJ.io/L va-i 6aze./L, ac.ompanhame.nto. 
Ele. a-inda não e.J.it~ p/Lonto pa/La 6aze./L a c.ãp-ia do c.a/Ltaz. Cada 

p/L06e.J.iJ.io/L,ao ap/Le.J.ie.nta/L o J9 c.a/Ltaz, e.ie. va-i 6aze./L a c.ôpia no 

quad/Lo c.om a le.t/La c.U/LJ.i-iva e. o aiuno va-i 6aze./L a le.t/La C.U/LJ.i~ 

va também ac.ompanhando OA mov-ime.ntoJ.i do p/L06e.J.iJ.io/L. O aiuno 
e.J.itâ J.ie. p/Le.pa/Lando pa/La 6-ic.a/L -inde.pe.nde.nte. daJ.i at-iv-idade.J.i. 
Ele. va-i 6aze/L c.ôp-ia d-i/Le.ta -inde.pe.nde.nte. da le.t/La c.uJt..J.i-iva,,181 . 

Inexplicavelmente, porém, esta "cópia" independe!! 
-te, nao acontece •.. 

"Ela c.he.gou pa/La m-<..m 6aiando que. t-inha uma aiuna 
-que. nao e.J.ic./Lev-ia nada. Eu oihe.-i OJ.i d-itadoJ.i pa/La ve./L que. J.iU-

ge.J.itão pode./L-ia da/L. Então e.u ve.Jt..-i6-ique.-i que., J.ie. a p/Lo6e.J.iJ.io
/La e.J.ic./Le.ve.u aiguma paiav/La no quad/Lo, e.ia c.op-ia d-i/Le.-it-inho. 
MaJ.i a e.J.it/LutU/La e.la não 6az!,182 • 

••• mesmo que haja compreensão e capacidade de or-

ganização lógica e expressão: "pO/L que. e.ie.J.i lêe.m e. e.J.ic./Leve.m 
d-i/Le.-it-inho, maJ.i não 6azem d-itado?" "e./L/Lam tudo"183. 

"Pa/La -int/Loduz-i/L aJ.i 6a.mli-iaJ.i e.u não t-ive. d-i6-ic.ul
dade.J.i. MaJ.i ac.onte.c.e que. e.u te.nho uma aiuna que. 60/Lma e.J.it/LU
tU/LaJ.i mll-ito bem, pO/L e.xe.mpio: 'A bola é de Fã.b-io'. Eu d-ite.-i 
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a me..6ma e..6tJtutuJta e. e.la não e..6c.Jte.ve.u nada"181+. 

Aqui e durante todo o trabalho o professor percebe 

as dificuldades de, pelo menos, obter o domínio da língua ma 

terna - concebida corno resultante da escrita e não corno um 

processo em que "olho.6, me.nte. e. e.moção tJtabalham e.m :iiVLtO~ 
nia"185. 

"Como .6e.Jtá pO.6.6ZlJe.l" - pergunta uma das análises de 

processo de leitura - "mante.Jt o nZve.l c.Jte..6c.e.n.:te. de. inte.Jte..6.6e. 

pe.la le.ituJta .6e. a me..6ma não pJtopic.ia o gO.6.:to da . 'de..fJc.àbe.Jt.:ta, 

da .6 uJtpJte..6 a, do .6U.6pe.VL.6e.?" e "a aqui.6ição de. habilidade..6 de. 

inte.JtpJte.tação, bOVL.6 hábito.6 de. le.ituJta .6ileic.io.óa. e crttal.-, ( ... J 

.6e VLao há, e.m todo o pJto c.e.6.6 o , integJtação eVLtJte 0.6 .6e:toJte.6 un 

guag em oJtat-leituJta- e.6 c.Jti.:ta- c.omp0.6ição?"l 8 b. 

"O pJtone.6.6oJt .:tem qu.e. te.Jt uma PJte.oc.upação, uma lJ'{'

.6ao geJtal do eVL.6ino. Ele. vai teJt que. .6 ab e.Jt, qu.e c.onhec.e.Jt ba.6-

.:tante c.oi.6a, c.oroo e.le. vai c.onveJt.6aJt c.om 0.6 aluVLo.6, de.6eVLvol

veJt a e.6c.Jtita, .:tJteinaJt a oJttogJta6ia pOJtque.).6e ele não 6ize.Jt 

i.6.6o, o .:tJtabalho não vai paJta nJt{'n.:te,,187. Sem certeza dos re 

sultados possíveis com classes tão heterogêneas, o professor 

é o "sujeito" da ação: o aluno só copia e imita, responden

do, por escrito e ••. calado: "eu intJtoduzi, mO.6tJtei 0.6 c.aJttE: 

ze..6 e. a palalJJta VLO quadJto, e.l~.6 leJtam, c.opiaJtam. Ve.poi.6 ~ 

hiZ 6ic.ha.6 c.oro a.6 palalJJta.6, .:tJtabalhe.i c.om e.le..6. Ve.i a le.i.:tu 

Jta c.om inte.JtpJte.tação. Pa.6.6o a le.i.:tuJta no quadJto c.om le..:tJta de. 

60Jtma e. mando que. e.le..6 le.iam e. pa.6.6e.m paJta o c.ade.Jtno c.om a 

le.tJta c.uJt.6ilJa. PaJta a iVLte.JtpJte..:tação e.u ~ pe.Jtgunta.6 oJtai.6 

e. e.le..6 Jte..6ponde.m no c.ade.Jtno na me..6ma oJtde.m, u.6ando e..6t~ 

c.omple..:ta.6"188. (gJti6o.6 nO.6 . .6o.6,l 

E mesmo quando há todo um ritual de preparaçao pa

ra organizar urna composição, ou urna leitura, aparentemente b~ 

seadas nas experiências da ~riança, o obj eti vo é apenas "tre! 
nar a escrita": "o aluno não vai 6aze.Jt um bilhe..:te., c.he.io de. 
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d~talh~~, ~l~ va~ eonta~ pa~a mã~ qu~ ap~~nd~u tal ea~taz. 
El~ va~ 6az~~:' E~a uma v~z um m~n~no.' I~~o pa~a ~l~ é um b~ 
ih ~t~. E-6~ a ea~ta q u~ 6o~ eolo eada aq u~, é... Tudo o qu~ ~l~ 

6~z~~ é eomo -6~ 6o~~~ ~neam~nha~ pa~a alguém. Po~ ~x~mplo: 

;'Eu ~ou o pat~nlio. M~nha ea~a é d~ 6~no. Eu gO-6to d~ nadM". 

E~ta é a eompo~~ção, é a ea~ta qu~ ~l~ 6~z ~ qu~ va~ ~~~ ~n

d~~~çada a alguém. E o p~o 6 ~~.6 o~ d~v ~ ~ ~mp~~ ~n v~a~ a e:Mta. 

O p~06~~~o~ va~ ~ne~nt~va~ a~nda ma~~ o aluno. El~ d~v~ t~~ 

a p~~oeupação d~ ~d~nt~6~ea~ 6~m o t~abalho do aluno. Va~ eo 

loean no eanto do quad~o qu~ no ~nZe~o ~e~a eom l~tna d~ ~m

p~~n~a ~ não va~ .6~~ 6~~ta a eõp~a, ~õ a l~~tuna. O p~06~~
~o~ d~po~~ tnaz a~ eõp~a~ pa~a o~ aluno~. Va~ ~ntn~gan a 60-

lha n~eontada do l~vno ~ va~ eo p~an. O aluno va~ ~UnaJl.n189. 

E a expressão do pensamento, das emoções, sentime~ 

tos e ações reduzem-se à reprodução, incansavelmente repeti

da, se a criança é reprovada: ... 

"{!;.u eom~e~~ tudo outna v~z. s~ ~u 60n aeha~ qu~ 

~l~~ já ~ah~m alguma eo~~a ~ pa~~an pon e~ma, d~po~~ ~u po~

~o t~n pnobl~ma-6 ~ atnapalhan tudo. Eu tnabalh~~ eom a-6 vo

ga~~, eom o ba, e:a ~ da ~n~e~ando lá na h~~to~~nha" 1~ o 

... ou quando o professor troca de turma, parece "0~ 

tra" a realidade: "ma-6 ~u ~~tou n~~ta tu~ma eomo ~ ~ 6o~~~ mê-ó 

d~ 6~v~n~~~o, tem ap~na-6 e~neo d~a-6 qu~ eom~e~~ ".lu. Tudo se 

repete, como se a leitura fosse escrita, e .•. aleatoriamente: 

"~uando eom~e~~, a l~t~a d~l~~ ~na ho~~o~o~a. E.6e~~v~~ ~l~-6 

não ~~ e~~v~m. . • Então, ~u com~e~~ eom um poueo d~ método glE.. 

bal ~ d~po~~ p~gu~~ uma ea~t~lha ~mpn~~tada y:xvr.a l~ ~ U6M,,192. 

são as classes das crianças "carentes", as mais"d!, 

fíceis II que mais trocam de professores e de material: li e.u eo

m~e~~ da ~~taea z~~o. Com~e~~ tudo d~ novo eomo manda a e:a~ 

t~lha. Cont~~ a h~-6toJr.~nh.a ~ apn~~~nt~~ O~ ea~ta.z~.6 todo~ no 
vam~nt ~ ".U.3 • Por isso, o professor faz "experiê~cias" para 
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ver o que acontece, sem verificar sequer o trabalho dos ou

tros professores, as condições da criança ou as suas possib! 

lidades:··. "e.u c.onte-i a h,ütõJLia paJLa e.le..6 e. óo-i tudo be.m. 

Quando apJLe..6e.nte.-i o "x" bJLando, e.le..6 me..6mo.6 le.JLam e. de..6c.obJL-i 

JLam que. o .6om e: d-ióe.JLe.nte.. Ve.i~ um d-itado .6Õ c.om o "JL" bJLa~ 

do e. e.m outJLa aula m-il>.tUJLe.i a.6 dua.6 dióic.uldade..6 e. óui d~ta~ 

do paJLa que. c.oloc.a<5.6e.m na.6 c.oluna.6 de. ac.oJLdo. Todo.6 óize.JLam· 
diJLe.itinho ,,]9" 4 • 

..• Experimentando e sem nenhum tipo de estudo ou 

anãlise das dificuldades das crianças, "numa tUJLma mai.6 óJLa

c.a", o professor pode ser fraco também: pois "e.le. pode. c.am-<..

nhaJL junto c.om 0.6 aluno.6"J95 •. E nem parece necessãrio o co

nhecimento da organização do material... "Eu tenho uma pJLO-

6e..6.6oJLa que. e..6tã c.om a 3a. tUJLma de. JLe.pe.te.nte..6 e .6ão men-ino.6 

óJLaq U-<-nho.6 que. lêem. Eu pe.JLgu,nte.i a e.la (pJLO Ó e..6.6 oJLa) .6 e. pa!!: 

ti c. i p o u d e. al 9 um c. u.JL.6 o e. e.l a JL e..6 p o n d e. u q u, e. não. E la ap e.na..6 lê 

a.6 anotaçõe..6 e. pJLatic.a e.xe.JLc.Zc.io.6 ã 6JLe.nte. do e..6pe.lho. Ela 

e..6tã obte.ndoum hOlllJLe..6 ultado c.om o pJLO c.e.6.6 o. .. E tJLabalha c.E.. 

migo pe.la pJL.ime.iJLa ve.z ,,:19:6. Se rã que o "conhecimento" do ma 

nual soluciona? "A dióic.uldade. que. eu tinha ante..6 de. te.JL o 

manual do pJLOóe..6.60JL: tJLabalhava ã minha maneiJLa. E agoJLa a.6 

di6ic.uldade.6 e.6tão ac.abando, pOJLque., qualque.JL c.oi.6a, e.u olho 

o manual". .• Entretanto" 0.6 me.nino.6 6altam muito e. a 9 e.nte. 

não .6abe. o que. óaze.JL, .6e. c.ontinua ou .6e. e..6pe.JLa 0.6 ma-i.6 óJLa
c. 0.6 ".1 !n. 

Então, dá-se um jeito, de mudar a criança de lu-

gar: ... 

"0.6 aluno.6 6altam de.ma..t.6 ã.6 aula.6 e quando apaJLe.c.e.m 

jã e..6quec.e.JLam tu.do o que apJLe.nde.JLam na.6 óa.6e..6 anteJL..toJLe.6, 0.6 

c.aJLtaze..6 PJLe.c.-il>.a.m .6eJL Jte.a.píte..6e.ntado.6. Jã 6ize.mo.6 JLemane.jame.n 

to no pJLinc.Zp-io do ano e vamo.6 óaze.JL outJLO em ago.6to na ten
tat..tva de. ate.nde.JL e..6ta.6 c.JLiançal>. ,,-19: 8 • 

•.. sem verificar outras formas de superar as defi-
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ciências geradas na e pela escola: ••• 

"e na hOJe.a de le-i..tulta na llala de Va. Laulta, eu le

vo Oll alunoll 6ltaeOll da llala de Va. Malt-i..a paJe.a paJe.;t-i..e-i..palteme~ 

mo lte60ltç.o "lY9: • 

••• até que se esgotem as alternativas de deslocar 

a criança, de experimentar onde ela possa IImelhorar ll
: "a ell

eola ehegou num ponto agolta Que não tem je-i..to ma-i..ll de Je.emane 
j alt" 2 Q (I. 

Todos tentam fazer algo e, do ponto de vista do pr~ 

fessor, a escola "6az o pO.6llZvel": "atende ao.6 aluno.6 maill n~ 

ee.6.6itado.6 eom mateltial e alimentaç.ão da eaixa ell eolalt'~ "pltO

eUlta diagno.6tiealt a ll-i..tuaç.ão"; "dã. a.6.6-i...6tê.neia ao pltoee.6.6o de 

leituJc.a'~; 'a.eompanha o aluno dultante o ano letivo", mas às ve

zes "nada 6az", pois "nalta o tltabalho -i..ntegJe.ado" e "a paltt:f 

eipaç.ão do diltetolt ê Je.e9ulalt'~ "6ltaea" e até "neutJe.a" mas é ele 

que "joga o pJe.one.6.601t na llala, não aeompanha, nem oJt-i..enta"201. 

É o professor, entretanto, quem busca a maior par-
I' /1 te de recursos para atender aos alunos "lento.6.; -i..nnJe.eQllente.6"; 

de "ba-i..xo QI"; amontoados nas "ela.6.6e.6 mu-i..to ehe-i..a.6" e"hete

ltogê.nea.6", i1eom di.6tulLbioll v-i..lluai.6 e aud-i..tivo.6"; "d-i..lllexia''; '~al

ta de matultidade", roas que "6ieam amoladoll poJe. não teJe.em plt~ 

moç.ão" e ".6entem-lle eada vez maill 6el-i..ze.6 Quando dueobltem Que 

apltendeltam,,202. Corno pretender "que o pJe.oee.6.6o de lwuJta ado 
.' " -tado atinja Je.ealmente 0.6 aluno.6; que atenda a.6 d-i..6ieuldade.6 

do.6 aluno.6, ennim, que a.6 elt-i..anç.a.6 tenham -i..ntelte.6.6e e gOllto 

pela leitulta~; "que all elt-i..anç.~ll tenham -i..nteJe.e.6ll e em leJe. e .6 e

jam eapaze.6 de inteJe.pJe.etalt qualquelt texto?"203. 

o professbr procura, entio "entJc.ollamento eom pJc.o~ 

Ó ell.6. 0Je. ell ant eJe.ioJe.ell"; "d ell eo bJc.iJc. a eaa.6 a do pJc.o b lema";: '!t em vo n

tade de eneam-i..nfi.ã-loll lalunolll ao mêd-i..eo e daJc. al-i..mentaç.ão 

adequada!'; "eomuniea ao d-i..Jc.etoJe." e "leva ao eonhee-i..mento do.6 

pai.6" ou "do llupeJe.-i..oJc. palta Je.ellolveJe. o pJe.oblema" e "pJc.oeUlta 
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Com um professor "ine.xpe.Jtie.vLti' ou sem "óundame.nta

ção me.todolôgiea" ou "eonhe.eime.nto do pJtoee..6.60,,20!>, desenca

deia-se um círculo vicioso perpetuando o faz-de-conta, pois, 

em face do inevitável fracasso, ele "Jte.oJtganiza ati vidaxiu~' i 

"dá. aUvidade..6 e.xtJta"; "dá muita le.itaJtd'i 'tíaz avaliação eontI-. 

nua ou pOJt e.tapa.6" e até "modióiea o me.todo,,20b - justamente 

as suas maiores dificuldades. Constituem obstáculo ao pro

fessor desde a "oJtganização e. avaliação do Pe.Jtlodo PJte.paJtat.§.. 

Jtio'~ "eompJte.e.n.6ão e. utilização do manual"; 'h oJtganização e. in

te.JtpJte.tação do.6 pa.6.6 0.6 de. le.itIlJta"; 'a oJtganização e. e.xploJta

ção do mate.Jtia.e'; lia e.la60Jtação de. atividade..6 de. aeoJtdo eom eXE:. 
pa.6 e. 6a.6e..6" até "aJJaliaJt 0.6 e..6tágio.6 da le.itIlJta"Z07 - os as 

pectos básicos da alfabetização ... 

E, se o diretor ou o supervisor esperam "que. o pJtE.. 

6e..6.6oJt .6ai6a de..6e.Yl.volve.Jt .6e.u tJtabalho" ou "que. todo.6 0.6 alu

no.6 le.iam"; que (o professor) obtenha ".6uee..6.6 o, ,,/.o me.todo adE.. 

tado"; e haja "mai.6 apJtolJação na la . .6e.Jtie.", o "tJtabalho do

bJtado" ZOB se esvai na tentativafrustrante de ensinar a ler: 
-No final de tudo: "uma minoJtia aeompanha b e.m, 0.6 o utJtO.6 vao 

óieando paJta tJtã..6", ou "e.u .6igo mai.6 de.IJagaJt no pJr..inelpio do 

ano e. quando ve.jo que. algun.6 não vão pe.gaJt me..6mo e.u aee.le.Jto 

eom 0.6 mai.6 óoJtte..6, ( •.. 1 poi.6 e.u não te.nho eondiçôe..6 de. lJo!:. 

taJt atJtã..6 .6Ô e~m e.le..6, le.ntame.nte. pOJt eaU.6a do Jte..6to da tUJt

ma,,209-. Tanto as expectativas quanto as possibilidades de a 

criança deixar de ser o que é - "tão fraca" - s.ão remotas e 

difíceis ..• "Ainda e..6tou ~a Ja. e.tapa, pOJtque. 0.6 aluno.6 .6ão 

le.nto.6 e. aehe.i me.lhoJt não apJte..óe.ntaJt tudo de. uma .6Ô Ve.Z,,210. 

Só mesmo "indo vagaJto.6ame.nte. eom e.le..6, óixando ea

da óamIlia apJte..6e.ntada. Ve.poi.6, e.le..6 vao te.ntaJt óOJtmaJt M p~ 

laIJJtinha.6. Ele..6 não têm eondiçôe..6 de. te.Jt um eade.Jtninho de. 

voeabulã.Jtio .6e.paJtado, ma.6 e.u e..6eJte.vo a.6 palavJtinha.6 60Jtmada.6 

no quadJto e. e.le..6 eopiam"2~~. 
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Todo o esforço do professor e do supervisor - qua~ 

do ele existe na escola - se esgota nas tentativas de ensinar 

a criança tão "fraca" ••• "0 que me pll..eocupa e: que eu .6e.i que 

a pll..06e.6.60ll..a tll..abalha mu.ito, ob.6ell..va 0.6 aluno.6, acompanha e 

a cla.6.6e não de.6envolve. V.itado, pOll.. exemplo, ele.6 e.6Cll..evem 

"dilado". A.6 letll..a.ó .6ão 6e.ia.6 .•. hoje ela en.6.ina, amanhã ele.ó 

6altam e e.6quecem tudo"2.1 2. Será possível o desenvolvimento' 

da compreensão, da organização lógica e a expressão das coi

sas vividas pela criança? Por que "ele.6 .6ão ll..epll..ovado.6 .6 em 

nenhum de.6envolvimento?"2.13. Então,"a cll..ianç.a fJca o ano to 
do :'la e.6 cola e não adquill..e nada?" - pergunta o técnico da DRE 

- "Si ele não .6abe lell.. e e.óCll..evell.., devell..ia, pelo meno.6, tell.. 

vencido o Pell..Zodo Pll.. epall..atôll...i o , adquill...ido bo~ hãb.ito.6 de ou

v.ill.., contall.. hi.6tõll...ia.6, l.inguagem oll..al de.6envolv.ida"Z14. 

A premissa já está colocada: "a.6 cll..ianç.a.6 .6ubnutll...i 

da.6 não tê.m e.6 n0ll..ç.0.6"; ou "POlL não telLem uma e.6tll..utull..a vi.ta1., 

a cll..ianç.a de no.6.6O me.io, ante.6 de .6ell.. colocada na .6ala de au 

la, a óim de apll..endell.. a lell.., tell..ia que pll..imeill..o ll..ecebell.. um 

tll..atamento de .6aãde adequado como: al.imentaç.ão, me:d.ico e p.6{ 

côlogo"2.1 5, se bem que vagamente se admita: "toda.6 (cJU.anç.a.&) 

apll..ende..m a lell.., uma.6 com ma.i.6 di6iculdade.6" mas "não deixa-
I 

mo.6 nO.6.6a.6 cll..ianç.a.6 de.6envolvell..em a.6 .6ua.6 potenc..ialidade~' e, 

no entanto, elas "e.6 pell..am de.6 envolvell.., .6 ab ell.. mai.6" tambern "vi

bll..am comigo quanto ao plLogll..e.6.6O de .6e.U.6 6.ilho.6"LJ6. Então, 

que resta ao supervisor ou ao professor que constatam, no f! 
-nal do ano a nova reprovaçao da maioria das crianças de la. 

série? "A.6 última.6 cla.6.6e.6., tê.m ri1ilJel mu.ito ba.ixo de pll..omo

ç.ão. E a gente vai óazendo tll..abalho, va.i tll..abalhando, e qua~ 

do chega o mê..6 de ago.6to, .óetembll..o, a gente .6ente uma angú.6-

t.ia muito gll..ande. POll..que aquele .óonho que a gente teve, de 

não pll..omovell.. .óem .óabell.., que o aluno pa.6.6a.6.6e palLa a 2a • .6~e 

lendo e e.6c.ll..elJendo. E.ó.6e .óonho va.i .6e de.66azendo ao.6 pou
CO.6 "2.1 7 ••• 

Na realidade, o que aprendem essas crianças, enquanto 
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insistem em "permanecer" na escola? "A.igun.6 jã c.onhe.c.e.m a.6 

.6Z.iaba.6 ~oda.6, .iêe.m e. e..6c.~e.ve.m 0.6 pe.dac.inho.6. En~ão já me.

.iho~ou ba.6~an~e." ... ou "e..ie..6 e..6c.Jz.e.ve.m e.Jz.~ado. A e..6c.~i~a nun 

c.a ac.ompanha a .ie.i~u~a que. ve.m .6e.mp~e. p~ime.i~o. Ma.6 e.u c.on

.6ide~o de. um modo ge.~a.i que. e..6~á be.m": "e..ie..6 e..6~ão ap~e.nde.n

do di~e.i~inho e. eu e..6~Ou a~ê .6u~p~e.e.ndida, po~que a ~u~ma ê 
mui~o 6~ac.a"218. Por que não ocorrem a ".6i~uação de. wação, 

de. c.omunic.ação, de. ob.6e.~vação, de. apJz.e.c.iação da be..ie.za e. c.~i 

ação c.om a .iZngua" - no dizer da autora Ieda Dias da Silva 2 19 

- numa fase de intensa socialização e desenvolvimento da lin 

guagem? 

-Que oportunidades tem a criança para a expressa0 

oral, organizada e criadora - a base da leitura e da escrita 

se, no máximo, elas "recortam" e "copiam" histórias organiza

das pelo professor? Jamais a "criança carente" chega a com

por, nem organizar idéias, nem expressá-las ... A elas basta 

ria o mecanismo de leitura, rápida, repetitivo e memorizado? 

"No~o que. pOJz. .6Z.iaba.6, pa~e.c.e. que. 0.6 aluno.6 e..6qae.c.e.m um pou

c.o. Quando e.Jz.a o .6om, e..ie..6 6ixavam o .6om da le.~~a pa~a 60~

ma~ a.6 .6Z.iaba.6. Ago~a a ge.n~e. já vai ba, ~, bi ... e. pa~ec.e. 

que. há mai.6 di6ic.u.idade. e.m apJz.e.nde.~ a.6 .6I.iaba.6 ~oda.6, do que. 

o .6om .6e.pa~adame.n~e.. Ma.6 c.om mui~a Jz.e.pe.~ição, di~ado, ~~e.i 

no, c.h e.gamo.6 a um ~e..6 u.i~ado ,,22 o • 

Essas crianças não são capazes de contar o que fa-

zem, vem, sentem, experimentam e, 

estruturar a expressão da língua? 

"Eu ~enho ~~aba.ihado c.om hi.6~õ~ia 

Jz.a.6, e. c.ompo.6ição c.o.ie.~iva" c. .. ) 

a partir daí, organizar e 

No entanto, o que fazem? 

muda, e.xp.iic.ação de g~avu
"ainda não c.ome.c.e.i a da~ 

c.ompo.6ição e..6 c.~i~a p~o p~iame.n~ e. di~a, .6 Õ q uando e..6ti\}~e.m mai.6 

.6e.gu~0.6"22J. E quando há, ela é uma re-composição: "E.ie..6 

não ~êm di6ic.u.idade..6 po~que. a .ie.i~u~a ajuda, a ge.n~e. Jz.e.c.o~~a 

a .ie.i~u~a, .6e.pa~a 6ic.ha.6 e. ajuda na mon~age.m 

çãO)"222. 

! dá. . <!cnnpo.6i-
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Ora, a composição seria uma técnica a ser ensina

da, em determinado momento, ou ela ê "a devolução .,' de' um p1I..O

c. e.S-6 Q q U. e ' ~le.s . . ,t à.l linà ~ }. pa..b <s arn c.o m a. á.pJtet'/.d-t zag em da l e-ttuJta 

e com a LLngua e-6ctita?,,223 Como será possível esse retor

no, se o processo do ouvir e falar, ler e escrever não ocor-

. rem e apenas atividades .reprodutivas são realizadas, e em s,i" 

lêncio? "1-6to mMno. . flM me-6mO-6 JtecoJttam a-6 ó-L c. ha-6 , óazem a ' 

montagem e ela60JLam a compo-6-Lção. Na outJta -6 emana eu 6aço 

ma-L-6 uma h.L-6tóJ!.-ta paJta ele.6 6az eJtem paJta 6-LxaJL ma-L-6. Eu come 

c.e-L a tJtabalhaJL.agoJta com compJteen-6ão, com pOJLção de -6ent-tdo 

no m e-6 mo m ê.to do" 2 2 It • "t mn.-Lto di. 6Zc-Ll ~ PO-t-6, daJL co mpo -6 -L

ção,,225 - diz uma professora de la. série e a escrita-cópia 

é a atividade nobre, sem espaço para a construção e organiz~ 

. çãode idéi·as f das emoções e dos sentimentos. Por que, ;en

tretanto, "ele-6 6-Lcam an-6 i. 0-6 0-6 com c.ompo-6i.ção"? 2 2 6 - Como se 

explicaria a dificuldade em trabalhar sistematizadamente a es 

truturação da língua - o sentido da alfabetização? - "Eu não 

gO.6to de mexeJt com compo-6-tção. t um tJtabalho pouco Jtecompe~ 

.6ado. Ã-6 veze-6 você tJtabalha uma .6emana de-6envolvendo at-tv-L 

dade~ no 6-tnal da-6 c.onta.6 você vê a.6 c.JLi.ança-6 e-6c.Jteuendo eJL

Jtado, -6em i.dê.-ta-6, -6em .6eqLlênc-La, .6em começo, -6em múo e 6-Lm. 

Eu achava o tJLabalhomu-Lto d-L 6Zc-Ll de óaz eJL" • Além do mais 

"eu não do u mui.ta 60 lha mimeogJta6ada pOJtq ue 0-6 aluno-6 e-6ta

vam mal aco-6tumado.6 e c.om pJtegLL-Lça de e-6 cJteveJL,,2 2 7 • 

Por isso, a escrita precisa ser exaustivamentetrei 

nada: "ante-6 ela não ti.nha co nd-Lçõ e.6 de e-6 cJteveJL -6 em ac.ompa-

nhaJt omov-Lmento da pJto6e-6-6oJta. AgoJta ela já. c.op-La o nome de . -
la c.ompleto e da e.6cola. Aqu-L a gente peJLce6e que não tem 

cond-tçõe.6 de 6azeJt -L-6-60, poJtque 0-6 aluno-6 que n6-6 Jtecebemo-6 

já. .6aem do pJLê. (e-6colaJt! -6a6endo o nome dele-6 e, dependendo 
do pJLe., ele já. tJLei.na o nome da e-6cola com o aluno"228. 

Em silêncio, também, se prepara a criança para a lei 

tura e a oporturiídadê'Jde"êônhe6ê-la e às suas condições de 

aprendizagem, num ambiente de trocas sociais, reduz-se a 
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"treino de coordenação motora": "paJta o peJtZo do pJtepaJtatõJÚo 

eu t~ve tanta apo~t~la que Jteeeb~ no tJte~namento. Ve~envol

vendo ~n~e~almente at~v~dade de eooJtdenação motoJta gJto~~a, Jt~ 

eOJtte, dobJtaduJta, dJtamat~zação. VuJtante o de6envobúmento de~ 

~a~ at~v~dade~ demo~ uma aval~ação paJtalela atJtavé~ de ob~e~ 
vação da exeeução da~ taJtena~ e da~ mudança~ de eompoJttamen
to" 2 29, • 

Se existe alguma sistematização, as atividades sao 

aleat6rias, repetitivas, e em silincio: "daqu~ também é uma 
eenaz~nha que eu mande~ ele~ maJteaJtem. Eu ~õ d~ paJta ele~ 

eoloJt~Jtem e ped~ paJta maJteaJtem a pJt~me~Jta eena, ~egunda e't~ 

ee~Jta", ou ainda, "eu 6~z um de~ enho ~nte~Jto. E~~ e 60~ o-pJt:!: 
meiJto que dei. Vepo~~ e~~e. Vaqui é ~Õ eoloJt~Jt. Vepo~~ eu 

de~ um mai~ eomplieado. Vaq ~ é paJta l~gaJt" 2 3 o. Então, qual 

a possibilidade de participação das crianças "tímidas" e "apá

ticas"? 

Ser-lhes-ã difícil; amedrontador, integrar-se nas at!. 

vidades "socializadoras" e, na verdade, discriminadoras das 

"classes fracas" e com "linguagem pobre": 

"Um animalzinho poJt exemplo, o eavalo, ela não vai 
pJto~b.iJt o aluno de eoloeaJt a~ ~ua~ ~dé~a~. Ele va~ eoloeaJt 
aquilo que ele tem vontade de eoloeaJt. SempJte que ele~ eol~ 

eavam a ~dê~a dele~ paJta e~eolheJtem o tema, a pJt06e~~oJta va~ 
teJt .que tomaJt mu~to eu~dado de 6alaJt. POJt exemplo, ~e o me
nino 6izeJt o empJtego ~neoJtJteto, ela não va~ ex~g~Jt ~~~o de
le, ma~ ela va~ ehamando a.atenção paJta ~~~o. Ela va~ 6alaJt 
que deteJtm~nada~ palavJta~ ~ão u~ada~ ante~ ou depo~~. Exem
plo: eu v~ ele, ete. I~~o é muito nOJtmal. Ela não pode 6a
laJt que e~tã eJtJtado, ela tem que exploJtaJt mu~to oJtal paJta na 
hOJta que ehegaJt na ell.eJt~ta, va~ eolheJt e ~elee~onaJt a~ ~dêJ..M 

da ela~~e e e~eJtevê-Ia~ no quadJto. Se ele~ e~tão nalando do 
." , "" eavalú'/.ho e o aluno nÇlla: -euv~ e.le. A pJto6e6~oJta não di..z: ,t!~o, 

- I voee 6alou eJtJLado. Ma.6 ela 1Ja~ mo~tJtM paJta 0.6 ·.aluno~ que 
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exil.de outJLa maneiJLa de 6alaJL" z 
31. 

Generalizadamente considerado importante e necessá 

rio para essas crianças "apáticas", "tímidas" e "difíceis",o 

o Período Preparatório se torna, não uma oportunidade de ex

pressa0 de todos os modos possíveis, mas um amontoado de ati 

vidades consideradas "nvaJtiadal.J, inteJLel.Jl.Jantel.J e motivadoJtal.J" 

para as crianças do ponto de vista do professor, dos livros 

didáticos ou das "autoridades". E essas atividades ainda cons 

tituem dificuldade para o professor 232
• A nao ser ocasional 

mente, as situações de vida da criança são levadas em conta. 

E quando ocorre, sao as "c.onveJtl.Jal.J in60Jtmaif..", dirigidas se~ 

pre pelo professor. Quando há diálogo, ele i "permitido" e 

nunca desencadeado ou estimulado: "al.J vez el.J eu deixo que e..tu 
-6alem el.Jpontaneamente, al.J vezel.J eu pego olivJto e leio e e..tu 

vão 6azendo gel.JtoLl, eu 6aço uma LlIntell e. A VoJt~inhoc.a (pouia! 

eu II e elef.. 60Jtam 6azendo {g ef..tol.J!" 2 
3 3; 

Mesmo nas classes consideradas "fortes", de promo

çao garantida, são evidentes as dificuldades de "ouvir a cri 

ança", de fazê-la falar e desenvolver todas as formas de ex

pressão como aspectos de um mesmo e complexo fenômeno psico

lógico,imprescindíveis: a linguagem-comunicação. E nos rela 

tos de experiências, encontros, visitas, a percepção fragmeg 

tária do ouvir, falar, ler e escrever perpassa todas as expe 

riências pedagógicas: "ne.6·te pJLimeiJLo ano de expeJLiê-nc.ia na 

J a . .6 ê.JLie não plLepaJtei de.6 de o' inIc.io ~paJLa a c.ompol.Jição e li!!. 

9uagem oJtal, paJLalelamente. Julgava .6eJLem paJLte.6 i.6oladaLl. 

TJLabalhei c.om inteJLpJtetação 'de 9JLaVUlLal.J, del.Jenho.6, mode..ta.ge~, 
etc.. , exploJtando a linguagem oJLal. Eu não tinha c.onhec.imen

to de q ae "a c.ompo.6ição tInha que .6 eJt inic.iada no peJtIodo pJL!. 

paJLatoJtio poJtque ela e.6c.JLeve c.om deLlenhoLl, modelagenl.J. Ac.hei 

que demoJLei muito a daJL c.ondiçôell ao.6 meul.J aluno.6 de c.ompoJt, 

de tJLan.6mitiJL .6ua.6 idê.ia.6 atJLavê.6 de palavJLa.6. Eu c.alc.ulava 

que .6e eu c.omeça.6Lle c.om c.ompo.6ição antel.J do meu aluno el.Jc.Jte

veJL qualqueJL c.o-tlla, ele teJL-ta muita di6-tc.uldade"2 3'+. 
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A composição decorreria, pois, da escrita, do do

mínio formal das palavras e das estruturas? "A.6 palavlLa.6 que. 

0.6 aluno.6 e.lLlLam apalLe.c.e.m mai.6 na hOlLa da c.ompo.6iç.ão pOlLque. no 

ditado .6ão pouquZ.6.6ima.6 que. e.lLlLam. Ac.ho que. na c.ompo.6ição 

e.le..6 que.lLe.m aplic.alL palaVlLa.6 de..6c.onhe.c.ida.6 e. pOIL i.6.60 e.lLlLam. 

PalLa ajudalL um POUc.o na hOlLa da c.ompo.6ição e.u de.ixo uma 60-
lha do lado palLa auxil-i..ã.-Io.6 na.6 cU6i-c.uldade..6que. .:UVeJz.am" 2 

3 5 • 

Por que ela é vista como "acréscimo de idéias"L36, uma técni 

ca dé ensino, um processo atingido apenas ao final da alfabe 

tização, e não durante todo período? "Quanta.6 c.lLianç.a.6 que. 
de.poi.6 da inte.lLplLe.tação livlLe. de. uma m~ic.a, ou dança, e.xplL~ 

.6am ve.lLdade.ilLa.6 c.ompo.6içõe..6 c.lLiadolLa.6, ve.lLbalizando e.moçoe..6 

.6e.n:tida.6 e. de.ixando 6alaIL a .6ua imaginação?"237 pergunta o 

texto': "Aprendizagem da lfngua", elaborado a partir das ex-

periências vivenciadas com os alfabetizadores, nos encontros, 

visitas e relatos de experiências. Ainda prossegue o texto: 

" ••• e. e..6.6 a.6 me..6ma.6 c.lLiança.6 de.poi.6 de. .6 e. e.XplLe..6.6 alLe.m c.o nc.ILe.

:tame.n:te., .6ão, ã.6 ve.ze..6, c.apaze..6 de. ve.lLbalizalL o que. nize.lLam. 

VaZ, ve.lLinic.a-.6e. a 1Le.lação da dança, da pin:tulLa, do.6 1Le.c.OIL
:te..6 e. da mode.lage.m c.om a linguage.m oJtal"238 , o que ainda nao 

é/nesse momento,percebido pelos alfabetizadores:"e.u ac.ho que. 

vou e.nc.on:tlLalL plLoble.ma.6 qUcando e.n:tlLalL na lLe.dação, pOlLq ue. o 

plLOC.e..6.60 dã. pouc.a 1!1alLge.m ( .• .) Ela.6 (c.lLiança.61 e..6tão te.ndo po~ 
c.a.6 c.hanc.e..6 de. c.oIOc.alL no pape.l aquilo que. e..6tão aplLe.nde.ndo. 

AtlLavê.6 da I e.i:tulLa , e.la.6 e..6:tão .6e. .6aindo be.m na e..6c.lLita ( ••• 1 

Me..6moa.6.6im,· .. e.u·a.c.hoque. na. hOJc:a de. c.he.galL na lLe.dação ê que. 
te.lLe.mO.6 di6ic.uldade..6 ,,2 3g 

~ a coroprovaçao da leitura, a correçao da escrita 

e a fixação das palavras ou sílabas e nunca a expressa0 a ~ 

peito de uma dada realidade - eis o objetivo das composições • 
... 

Não há, pois, preocupação em organizá-las com as crianças, a partir 

de suas vivências; em transfonná-las em meios de manifestação cul

tural: são apenas recursos para detectar erros . e corrigí -los: 

"'de.poi.6 le.vo a.6 c.ompo.6içõ e..6 palLa c.a.ba e. vo u tlLabalhalL c.am a.6 

pallivlLa.6 que. no.6 já. e..6:tudamo.6 e. e.le..6 ainda e..6tã.o c.om cU6ic.uldade..6, 
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~vú de ~ne~no on~o9nã6~co, f.lepanaçao de f.lZlabaf.l e 6onma
ção de ef.l~nu~UJta.61'240. Como será possível, pelo treino e 

exercício da forma pretender "que o aluno f.leja pnepanado pa
na af.l vãn~af.l f.l~~uaçõef.l da v~da, analif.lan pnoblemaf.l e bUf.lcan 

f.loluçõef.l?" ou "uma lei~una comple~a, onde o aluno l~, 6az ~n 
~enpne~açã.o, anal~f.la e cn~~ica?"241 

Apenas reproduzindo leituras, frases, palavras ou 

sílabas, as crianças "com pno blemaf.l de f.laúdi'; '~n6neq ll~nc~a;' 
,16al~a de af.lf.l~f.l~~nc~a em ca.6a" ou que "não apnendem a len pon 

qualqu.en dL6túnb~01'242 poderiam "~eJt ~n~enef.lf.le, f.len 6neqllen
~ef.l, .6 en~~n-.6. e motivado.6.?" ou "def.l envolven f.l a~~.6 6a~on~amente, 
~endo cond~çõe.6 pana uma-apnend~zagem da le~~una, onde P0f.l
f.lam len conne~amen~e, ~n~enpne~an, compon, e.6cneven, 6alan, 
ouv~n?"2'+3. Seria possível ao professor conhecer asreais di 

ficuldades e possibilidades da crinça, ajudando-a a exprimir 

os conteúdos de seu cotidiano, de modo organizado, inteligí

vel e belo, se todo o tempo é utilizado na reprodução do que 

ele, os livros ou o Programa de Ensino trazem? 

"Vunan~e o penZodo que ef.l~ou ~nabalhando como f.lU
penv~f.lona, f.le~e anof.l de expen~ênc~a,Pude obf.lenvan que Of.l alu 

nof.l encon~nam 9~anáe d~6~culdade em expnef.lf.lan f.luaf.l ~dê~af.l, 

f.l. eYl.~~.meYl.~of.l e que a pencepção ê nef.l~ft~~a, 6ftagmen~ada e mu~
~al.> vezel.> f.lem .6eqll~Yl.c~a l6g~ca. Ob.6nvú ~ambêm·qu.e a linguagem 
onal daI.> cft~ançaf.l ena pouco exploftada)acompanhada de ~im~dez 
ein~bição. Ef.lf.la.6 cniança.6 f.lão pftoven~eYl.~e.6 de um nZvel .66-
cio-econ6m~co &a~xo, com can~nc~a a6e~~va e p.6~colõg~ca .• , 
eYl.6nen~ando pno&lema.6 de cafte:nc~a, pno.6~~~uição, ~oftnando-a.6 

ftepft~m~da.6, ftevol~adaf.l e agfte.6f.livaf.l "2'+ '+. são essas crianças, 

entretanto, que ficam "anf.li~f.la.6· oem 6azeft nova.6 de.6coben~af.l, 

v~bnam quando de.6cobnem que f.laO capazef.l de len algo" e seus 

pais ficam "conn~an~e.6 no pno6e.6f.lon", esperando que os filhos 

"pOf.lf.l am def.l envolveft f.l ua expne.6.6 ão oftal e ef.l c~~a" 'e sej am 

"pelo meno.6 al6a6e~~zado.6"2'+5. 

Os problemas físicos: "dif.l~ü.ft6~of.l au.cLi~~ VO.6 e 
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v-i..6 ua-i..6, a.6 cJL-i.anç.a.6 .6ubnutJL-i.da.6 não têm e.6 6oJLç.0.6", ou as v.§! 
I' " II fr 

gas razões de "6alta de matUJti.dade; alguma de!Jciência; d-i..6-

tÚJLb-i.o.6 emoc-i.onai.6", na verdade, generalizam-se nos problemas 

comportamentais visíveis e difíceis de serem ignorados pelo 
t' ., ,. fi 

profess or : "n alta de i.nt eJLe.6.6 e; incU.6 ci plina; -i.n nJLeq llê.n ci.a" , 

e no limite, o irremediável "QI 6a-i.xo" ou a "heJLed-i.taJLieda
de" ••• 246 

~ uma aventura, nem sempre agradâvel, ensinar as 

crianças que não aprendem "poJLque .6ã.o bUJLJLa.ó e nã.o têm capa

c-i.dade, pOJLque nã.o se e.6nOJLç.a:m,,247. "No pJL-i.me-i.JLo d-i.a em que 

co m e c ei eu dei um d-i.tado e j a o fi.6 eJL v e-i. di 6 eJL e n ç.a paJLa o q ue 

dei tJLê.6 dia.6 depoi..6. MilagJLe eu não vou 6azeJL ma.6 e.ótou lu 

tando com toda.6 a.6 aJLrna.6 que eu tenho"24B. Por que essas"~ 

mas" se reduzem a mais leituras, ditados ou cópias e no máxi 

mo, a histórias e gravuras para "superar" as carências lin

güísticas da criança, pela "escrita"? "VentJLo de cada 6a.6e 

nô.6 temo.6: a e.6cJLita na 6a.6e do conto ela vai pJLimeiJLo 6azeJL 

o tJLeino da cooJLdenaç.ão motOJLa. O aluno não tem condiç.õ~ de 

e.6CJLeveJL .6em acompanhaJL o pJLo6e.6.6oJL. Ele vai 6azeJL a letJLa 

cuJL.6iva no quadJLo e o aluno vai acompanhaJL a movimento do pJL~ 

6 e.6.6 o JL • P OJL i.6.6 o ê. que o P eJLZ o do P JLe paJLatôJLi o de v eJLã. .6 e.JL 6 em 

6eito pOJLque .6e eu não tJLeinei a cooJLdenaç.ão motoJLa, ele não 

.6 eJLa capaz de dominaJL O.ó 1110 vimento.6 da e.6 CJLlta." 2 49.. • 

Quando a criança desenvolverá a organização de idé 

ias, a expressão comseqüência'lógica, a compreensão e inter 

pretação - os indicadores do "alfabetizado"? "POJL enquanto, 

não dou compo.6iç.ão. E.6tou·tJLabalhando ma-i..6 exploJLando hi.6t~ 

JL-i.a.6 muda.6, mu-i.to aútda na paJLte OJLal t,2 5 o • Saberia o profes 

'sor'distinguir esses indicadores? E ainda, organizar os re

cursos que assegurem "aqu.üi.ç.ão de conhecimento.6 futantu no 

tempo e no e.6paç.o?1f Ou seja "de.6envolvimento do.6 pJLoce.6.6o.6 

mentai.6 JLe.ópon.6ÍÍvei..s pela capacidade de leJL intwge.nteme:nte, 

ampliandó e 7 enJÍiqà.eêl!..nd(J' ~xpeJti;ê.nci.a.6, atJLave.6 de um vocabu

lãJLio oJLiginal e expJLe.ó.6ivo, pe4mitindo o de..6envolvimento .6i 

multâ.neo de l-i.nguaEe.:m.OJLal, le-i.tuJLa e e.6cJLita",!25J- pergunta 
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o primeiro texto produzido na DRE sobre a questão da aprend! 

zagem da leitura, em 1981. 

Através de "c.õpia.6; d.i.tado.6; le.ituJta de. .6Uaba6; pa

lavJta.6 ou te.xtO.6" que são apenas "e..6tJtutuJta.6 .6olta.6, de..6aJtt~ 

c.ulada.6, .6 e.m c.onte.údo .6igni6ic.ativo, (. •. J c.om voc.a6u.e.áJúo po
óJte., U.60 Jte.pe.tido· de. te.c.nic.a.6,,2 52, seria possível pelo nenos, , 

desenvolver automatismos e habilidades básicas da leitura? 

Como fazê-lo em classes "6Jtac.a.6, pa.6.6iva.6, inquie.ta.6 e. infiJte.-

li ? 253 q e. nt e..6 ". 

6. Leitura: Instrumento de expressão? 

"AI, o professor afirma perguntando: e. muito difiI

c.Lt. Eu r.J0.6.60 c.on.6ic'<l-fl(Vt e..6te. aluno in6Jte.qli.e.nte. paJta a apll,e.f!;. 

dizage.m? Não pO.6.6o. Como ~ que. e.u vou voltaJt c.ada ve.z que. 
apaJte.c.e. um aluno de..6 te..6 ? .".~ 5 ... 

••• tão "instáveis" e "agressivos"? "O aluno hoje. 

mani6e..6ta uma c.oi.6a, amanhã outJta. Ele. modi6ic.ou o c.ompoJtt~ 

me.nto. Ã.6 ve.ze..6 o aluno não te.m domlnio da linguage.m, 6ala~ 

do e.JtJtado, tJtoc.ando le.tJta.6, e.ntão o pJt06e..6.6oJt pe.Jtc.e.óe. c.laJta
me.nte. que. aque.le..6 aluno.6 e..6tã.o c.om di6ic.uldade..6 "2 5 5. As ati 

tudes do aluno é que indicariam a aquisição da compreensão,se 

qüência lógica, interpretação ou da expressão oral e escrita? 

"Te.nho uma me.nina que. e..6ti tJtoc.ando ~ c.om~. O de.6e.ito de.
le..6 e. qua.6e. todo.6, e. que. te.m muita pJte.guiCa de. e..6c.Jte.ve.Jt di
Jte.ito,,256. 

Em tddasas situações ~' sao claras e evidentes a in 

certeza e a dificuldade de saber se os resultados foram ru não 

alcançados, e nem se podem sê-lo: "ac.ho muito di6Ic.il 6alaJt 
.6e. 0.6 me.nino.6 e..6tão le.ndo ou não. Pe.lo nlve.l que. e.u Jte.c.e.bi 
à. túJtma, e.le..6 de..6e.nveUve:ftà.m''Ó'ti.6'tante.. Eu te.nho aluno.6· de. 13, 
J 4 e. 0.6 mai.6 ve.lho.6 jã. e..6:tão le.ndo me.lhoJt ( ... J Ele6 e..6 c.Jte.ve.m 
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e~~ado e ... Quando a gente dá o ditado de palav~~nha~ Queelu 

já ~abem, algun~ e~~am. Se e.6tá lendo e nã.o e.6c.~eve, não ven 

c.em toda~ a~ d~6~c.uldade~"257. 

~ na avaliação que mais claramente se desvela toda 
-

a negatividade da relação escola-criança "carente" e se ex-

.pressa a impossibilidade objetiva para fazê-lo, com profes- . 

sores inexperientes: "eu tenho ma~ta~ p~o 6 e~~ o~a~ novata~ e 

~nex.pe~~ente~ c.am a ~'é..~~e e o pJtac.e~.6a"258, commudançasc~ , , 
tantes: "uma tuJt.ma e~tava qua.6e al6abet~zada c.am M~loc.a e agE.. 

~a o pJto6e.6~aJt adotou o 'Caminho Suave', ma~ o~ men~no~não ac.u 

tavam, o Que po de atJtapalha~ a tuJt.ma" 2 59". Mencionada caro re 

curso objetivo, padronizado para todas as crianças, nas di

versas áreas do conhecimento, a avaliação se modifica e va

ria, face ao estabelecimento de critérios de verificação da 

aprendizagem da leitura. Quais seriam esses critérios? "O 
no~~o (~~.6tema de aval~aç.ã.oJ é di6e~ente: 10, 20, 30, 40,70% 

paJta a e~c.~ita e 30% paJta a leituJta, de~de o p~~mei~o b~me~
t~e L. .. I Então nOl> não tivemo.6 tanto~ p~oblema.ó pO~Que no 

p~imeiJtO b.ime~t~e a valo~~zaç.ão 60i baixa, e nOl> 30% ~e6e~e.!:!: 

tel> ã. leituJta, 6o~ 6eita uma oó~e~\Jaç.ã.o"260. 

Nas classes fracas, é preciso ter certeza de que o 

aluno realmente tenha aprendido'e, então: "pa~a o aluno Que 

c.on~egu~a le~ a~ junç.õel> e aglutinaç.õe~, no.ó demo~ uma valo

Jt~zaç.ã.o de ac.o~do, me~mo a.6.ó~m, .6egu~amol> bem nal> nota~ já 

pen~ando no 6~nal do ano, onde el>te.ó pontal> c.umulativo~ pod~ 

~~am t~aze~ pJtoblema.6,,26-1. Neste sentido, a avaliação tam

bém é um problema para o pr'ofessor, pois... "dent~o do Que 

ela en~~nou o~ men~nol> 6azem tudo c.e~to. Na aval~aç.ã.o ela não 

lJa~ pode~ c.oloc.a~ nada dlém do 'Q'ue enl>inou, ma~ o~ menino~ vão 

te~ média. E.óe ele.~ tive.~em média em todo~ o~ b-ÚnUúu, lo 

g~c.amente .6e~ã.o pJtomo\Jido~. Ma.ó e.óta nota é ~e6e~ente M Que 

o aluno l>aúe e não ao c.onteúdo do pJtog~ama"262. 

Eis a questão central - percebida em todos as níveis 
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de ensino e sobretudo na la. série - a avaliação da aprendi

zagem da leitura: "~omo ela vai planeja~ avaLiaç;e~? Po~que 

~e ela de~ a p~ova dent~o do que 60i en~inado, ele~ v~o te~ 

nota, ma~ n~o e a nota que pa~~a a vale~ pa~a p~omoç~o poi~ 

a c.la~~ e e 6~ac.a. t a -ÜLti.ma claMe e el~ ~:tã.o entJumdo agoM no 
p~0c.e~~o"26 3. : Os parâmetros da aprendizagem da leitura se

rao, portanto, determinados pela "escrita": ••• 

.. . "eu nã.oõb~eJLVÚ ainda, ma~ tenho dado avaliaç;e~ 

de leitu~a, a ~upe~tJi~o~a tambem tem avaliado e a e~c.~ita tem 
ac.ompanhado a leitu~a di~eitinho"26~ • 

.•. pela mecânica de decifração de símbolos:_ •. 

';el~ de6.c.obJÚam pa1.avJÚnhct6 e 6ic.avam c.ompa~ando i..E:. de la~anj a e 
.iE: de ja~~a e c.omeça~am a 60~ma~ palav~a~"265 • 

... ou simplesmente pelos ditados: "eu ditava bone

c.a e ele~ e~c.~eviam bonc.a. Eu 6iz c.omo ~ emp~e 6aço no.6 di
tado~. Eu n~o c.o~~igia a palav~a, c.hamava o aluno e- pedia 
que ele le.6.6e. Ele lia e 6alava: 'ah! tia, e.6quec.i de c.olo 
c.a~ o "e", e logo ela.6 pa~avam de omiti~ a vogal"2b6. 

Nos exames de leitura realizado periodicamente pe

lo prüfessor ou pelo supervisor - predominam aspectos formais 

de leitura: pronúncia, velocidade, fluência ou a escrita cor 

reta. t: um supervisor quem diz: "eu 6aço e~te exame de lei
tu~a todo 6im demê.6. Quando ela te~inou a.6 vogai.6 eu dei 
uma leitu~inha ~Õ c.om a.6 vogai.6, e ele~ le~am aquela leitu~a 

ma.6 .6 ei .6 e eu 60~ c.om 0.6 a-tuno.6 de Va. Lau~a ele.6 n~o lêem na 
da."267. E a "apJteen.6~o do.6 pJtoc.e.6.6o.6 pelo.6 quai.6 a c.~iança 

deixa a exp~iênc.ia c.onc.~eta e ent~a no c.ampo da .6imboliza
ção, vi.6 ualizaç~o da expe.~ ênc.ia pelo de..6 enho e ex.p~~.6~O de.6-
.6a expe~iênc.ia em palav~a.6?" - pergunta o texto sobre as "Par 

tes Essenciais de uma Aula de Leitura", discutido e elabora

do nas e a partir das discussões soqre a avaliação de apren

dizagem de leitura 268 • Por que a avaliação da leitura, con-
.. 11 ... • u 

siderada pelos professores "muito impo~tante; nec.e.6.6a~..(.a; 
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"-Únpo.tc.tant1..6.6ima pa.tc.a acompanha.tc. o de.6 utvolvimento do aluno", 

devendo ser ".6i.6tematizada" e "'diá..tc.ia''-de acordo com a Pesqui

sa de Avaliação de Leitura26~ .- é realizada geralmente só ao 

final do ano, e sem a participação do professor? Embora ele 
II 11 

nos responda que "planeja ante.tc.ioJUnen:te (99%); .6egue 0.6 pa.6-
~ ~ " .60.6 de leitu.tc.a (ct1%1; ú1centiva 0.6 aluno.6 (96%); "explo.tc.a o 

vocabulá..tc.io de leitu.tc.a lct1%11; "utiliza g.tc.avu.tc.a.6 ou duenho.6 . 
, " L81%); "pede leituna .6ilenc.Lo.6a [93%); "6az pengunta.6 de in 

\\ 

tenpne:tação (99%}27Q; não há qualquer tipo de registro ou 
\I 

sistematização. Predominam as "conven.6a.6 in60nmai.6 ,(72%), co 

mo estratégia de ensino. E, se há alguma ficha de acompanh~ 

mento, a maioria responde que: "não en:tendo como utiliza.tc. o 

negi.6tno", ou "nunca pen.6 ei ni.6to, não acho nece.6.6 ã.tc.io", "não 

a.6 co nh eço '- 6i cha.6 1 ,,271 . 

"Quando nó.6 6alamo.6 em avalian leitu.tc.a, o que no.6 

vamo.6 avalian .6ão 0.6 a.6pecto.6 de compneen.6ão, de anãli.6e, de 

.6Znte.6e, julgamento e genenalização e não .6omen:te aquele.6 au 

tomati.6mo.6 de lei:tuJz.a onal e e.6c.tc.ita" - diz uma diretora num 

relato sobre a experiência de sua escola com a série Experi

ências Criadoras 272 • Questionava-se concretamente aí - ain

da que em apenas uma escola - a validade da avaliação final 

de leitura como prerrogativa do diretor ou do supervisor,~ 

quanto a maioria dos professores e especialistas apresentas

sem dificuldades na compreensão e preenchimento das fichas de 

avaliação dos processos de leitura, elaboradas pela equipe 

da DEC 273 • Aparentemente, pois, ao professor fica entregue 

todo o processo de ensino de leitura - insistentemente cons~ 

derado como escolha pessoal. Por que então, ele próprio se 

exclui, admitindo sua desqualificação para criticar materiais, 

os conteúdos e a prática de alfabetização? "Quando um :tipo 

de matenial ê ado:tado na e.6cola, p.tc.e.6.6upõe que o di.tc.eton o 

anali.6ou, di.6cu:tiu com o pe.6.6oal da e.6cola e concluiu que o 

me.6mo .6 vr.á. lnelhon" 2 7 4 • Embora reconheça sua situação privi

legiada de contato direto com a criança - o professor a vive 

como um obstáculo, apreendido fragmentariamente, pois lhe é 
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negada a visão global do processo de aprendizagem, nas trocas 

constantes de turma de material, de método e de escola ••• 

Mas é ele mesmo quem admite ser julgado pela avaliação final 

da leitura "polLque miL.Lta.6 veze.6 a.6.6.im é que ele (cUlLetolLJ c.o 

nhec.e o .6eu plLo6e.6.6oJt,,275. 

A interpelação de um professor: - "e.6.6 e exame tem, 

que .6eA 6eito pelo diILetolL? Qual o c.ontata que ele tem c.om 

o aluno?" pois "não ê cUlLetoJt nem .6upelLvi.60A que .6aóe da.6 c.on 

cUçôe.6 do alano •. . "276 revela-nos a perplexidade de quem pa-

rece perceber-se numa situação penosa de impotência, face 
~ 

a 

estruturação de um fracasso, cuja inteligilidade lhe escapa 

e do qual acaba participando. O trabalho de alfabetização, o 

seu fazer, dilui-se nas múltiplas tentativas para garantir 

que a criança leia com "pontu.ação, pILonúnc.ia c.oAlLeta, aten

çao e inteAplLetação", numa situação de "de.6c.on6iança, medo" 

( ... ) "poAque ê o utAa p e.6.6 o a que vai aplic.alL O' t e.6 te" ou 

"quando pa.6.6a paJz.a outAO livAO, ele .6ente di6ic.uldade ealú 

talLa não ê c.oueta,,277. 

"A avaliação deve .6eIL 6eita dUlLante o ano todo" 

( ••• J "ao têlL.mino de c.ada etapa" ( ... ) "palLa diagnõ.6tic.o ma..i..6 

plLec.i.6o da.6 d.i6ic.u.tdade.6 ou 6a.6e.6 venc.ida.6 pelo.6 aluno.6,,278-

reconhecem os professores nas discussões. Na prática, p:>rérn, 

o que acontece? - é o senso comum o principal instrumento do 

professor e é difícil para ele definir as dificuldades na 

aprendizagem da leitura: "o alilno ê que não apAende, ou POIL

que .6ão in6Jz.eq.Uente.6, doente.6, .6em a.6.6i.6t~nc.ia em c.a.6a, 6al

ta de inteAe.6.6e ou pOlLtelLVn de.6.ic.i~nc.ia mental,,279,. Ao in

vés de constituir-se num momento de síntese durante o proce~ 

so, para nova retomada, a avàliação se transmuda, ao final 

do ano, em obstáculo a ser vencido pelo aluno e .•. pelo pro

fessor: ... ".6e .maito.6 aluno.6 de uma c.la.6.6e (.6e} .6aem bem a 

pAo6e.6.60Aa ê 60a, ..se pOUC.O.6 ou nenhum aluno l~, a plLo6e.6.6olLa 

também é ólLac.a .. E palLa e~~a...s pJtoóe.6.60Aa.6 6Aac.a.6 ê .6emplLe Ai!:. 

.6eILvada no ano ..seEuinte oatlLa c.la.6.6e nlLac.a, c.lLiando, a.6.6im, 
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um cZltculo v.ic.i0.60,,2t10 - observa o técnico nas visitas e en

contros nas escolas. 

~ este justamente o receio expresso nas expectati

vas, em que o professor espera que "me.6mo c.ommu.ita luta, 

meU.6 alano.6 tenham boa apltencU zag em", ficando "ten.6 o, /Lece.io 

.60 de não con.6 egMIt al6a6.et.izaJz. .6 eu..ó aluno.6,,2 8.1. Quando in-, 

dagado sobre as razões pelas quais a criança não aprende a 

ler, o professor alega, não problemas rel~cionados aos pro

cessos mentais de aprendizagem, às habilidades ou hábitos de 

leitura, mas a atitudes e comportamentos, ou seja, alunos "d~ 

,J.6a.ju..óta.do.6" ~ ".6 em .inte/Le.6.6 e.", ".ind.i.6 c..ipl.inado.6", ".ind.ifielten
t e.6 ", " It e b el d e.6 " . . . 2 8 2 

Por suposto, a alfabetização produziria, ao contr~ 

rio, alunos "disciplinados", "interessados", "ajustados"? 

Ensinar a ler a crianças defasadas, pobres, doen

tes ,subnutridas·e infreqüentes seria modificar suas. atitu,

des "negativas" e "indesejáveis"? 

"Mu.ita.6 veze.6 tem b/Liga de ma./Lido e mullielt, queblta 

telha, c.ade.ilta, bltigando. Então pa/La ele.6 vão iden.:aMc.aJt com 

a ca.6a dele.6. A plt06e.6.60/La va.i mO.6tltalt que a.quela. 61t.iga não 

~ at.itude 6avo/L~vel, não ~ a.6.6.im que a gente deve lteag.iH"28~ 

Seria reforçar as maneiras de ser "delicadas", "gentis ", "agra 

dáveis" como indicadoras de aprendizagem, de comprensão, in

terpretação, avaliação e julgamento ... 

"Aqu.i ele j~ cumptimenta 0.6 outltO.6 e vê a 

dade de .6e cumpltLmentalt. POIt exemplo e.u vou 6alalt: 

te! ''E uma pOJt.ç.ao de .6en.t.idd. -Ela tJt.an.6m.ite algo. 

nece.6.6.i

Boa no.i

Pode ex-
ploJt.a/L ~.6.6a paltte .6oc.ial. A pJt.06e.6.6oJt.a va.i c.oloc.a/L no jOIt

nalz.inho, quando tem um aniveJt..6.atiante na ..sala,,284 • 

•. ".que, na'vel!dade··pretendem a disciplina, a ordem 

e o cumprimento do dever de crianças "instáveis", supostamente 
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oriundas de famílias desorganizadas e necessariamente infeli . 

zes? "Que.m apo.6tou no lobo, no c.ompolttamento dele, i.6.6O não 

vai .6elt lte60ltçado, o pltOne.6eOIt vai .tiltando aquilo da idúa 4P 
menino poltque .6e ele j~ ~ Itefielde, ele v~ o lobo Itebelde, que 

e o .6Zmbolo palta ele. O p~o6e.6.6olt vai tiltalt e ele vai .6en
tilt nec.e.6.6idade cU.6.6o. Ele vai peltc.ebelt que poltque o lobo ê 
mau, ele c.aiu no c.aldeiltão. Se ele 601t mau. Se ele poltmau, , 

alguma c.oi.6a vai ac.ontec.elt c.om ele. Poltque ele e mau, a mãe 

não vai óatelt, o pai, a plto6e.6.60Ita não vai óatelt, ma.6 alguma 

c.oi.6a de mal vai ac.ontec.elt. Ele vai .6e depaltalt c.om uma .6i

tuação dióZc.il onde ele vai .6e enc.ontltalt"ZB5. 

Por isso, é indispensável o silêncio da escrita, a 

montagem de estruturas, a re-composição e a reprodução de si 

labas, palavras e frases... O ensino da leitura se torna uma 

experiência desagradável, frustrante e nunca um desafio à in 

teligência ou à criatividade. Impeditiva de qualquer forma 

de expressão - justamente o que ela pretende produzir - a aI 

fabetização, nessas condições se faz mais dos cortes, dos si 

lêncios e dos retrocessos que, das infinitas possibilidades de 

criação ... Nem a criança, nem o professor chegam a viver a 

seqüência da alfabetização, como um processo de apropriação 

da palavra e de si mesmo •.. Como isto ocorre, se supos~te 

o professor tem autonomia para escolher e utilizar a sua fer 

ramenta de trabalho - os materiais de leitura? Por que ele 

experimenta, combina, mistura processos e recursos didáticos 

e, no fim das contas, não impede o fracasso? "V.ióic.ilmente 

c.on.6iEo venc.elt toda.6 a.6 et~pa.6 da leitulta".2 ~ ~ . 

... :t: como se um poder estranho o produzisse: "dei

xe-me 6alalt i.6.6o aqui, pdltq'uee um tltabalho que deixa a gen

te até de.6iludida, poltque a gente tem aquela vontade de que 

todo mundo aplte.6. ente, e não.6ú.6e pOJtque a gente te';; muita dedi 

c.ação, então o que nunc.a ac.ontec.eu, em .6ei.6 ano.6 que eu tlta-

6alho c.om Ja: .6eJr.,[é'';; que' 'eu nunc.a 6ui 'plto6e.6.6olta deJa. ,.6éJúe 
- quando entltei na .6upeltvi.6ão palta mim 60i muito cU6Zc.i.l. sã 
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tILa.b a.lha. va. c.o m 3 a. • e 4a.. .6 eJÚ e e P e.9 uei de c.a.ILa. .6 upe.Jt. vi.6 ão de 

Ia. • .6eILie. Lutei muito pa.ILa. a.pILe.t'/.deIL a.l.9uma. c.oi.6a.. Me deu 

muita. a.n.9ú.6tia. ne.o.6 e.6 c.inc.o a.no.6. Aquela. última. c.la..6.6 e de 

1e; a.no que a..9e.t'/.te diZi e a. c.la..6.6e que não pILomove. Qua.ndo a. 
pIL06e.o.6oILa. pe.9a.va., ela. 6a.la.va.: i c.la..6.oe, a.quela. que não pILO
mo v e.? E a. que. c.h.a.ma.11 a. P L, a.nti.9 a.m e.nt e, po ILq u e. .6 e.ILã. que e..6.6 a. 
c.la..o.6e. não pILOmOIJe. nenhWll a.luno? E -c.om e..6.6a. pIL06e..6.6oILa. que. 
de.u. ome.todo pJta. ge.nte, pe.ILguntamo.6: - no .9ILUpo que vo c.ê e di , 
Jte.tOILa., a.c.onte.c.e de c.la..6.6e não pILOmOIJe.IL nenhum a.luno?,,287 

são as intenções, a vontade dos indivíduos que de

terminam o resultado de suas ações? "E.6te..6 me.nino.6 vão te.IL 

que. a.pJte.ndeJt pOJLq ue eu não e.n.6 ino a.pena..6, eu in.6i.6 to a.te. a. 
cILia.nça. a.pILe.ndeIL - e.u e~ijo me.6mo pa.ILa. veIL .6e c.on.6igo .6a.lva.IL 
a. tUJtm a. " 2 8 8 • 

••• Sem contar com ajuda alguma, nem da escola, nem da 

família, a grande ausente, mas presente na fala do profes-

sor ... 

"A ma.iolL di6ic.ulda.de. que. a. .9e.nte. e.nc.ontlLa. e. a. c.a.

ILência. da..6 cJÚa.nça..6, de tudo, .6 em a.poio e. a.juda. de. e..6pe.ci.e. a.~ 
guma.. A ma.iolL pa.Jtte. va.i pa.ILa. a..6 a.ula..6 com a..6 mão.6 a.ba.na.ndo, 
.6 em ca.de.lLno, .6 em lã.pi.6, .6 em na. da. . fic.a.m pa.ILa.do.6 ,a.pã.tico.6 • 
A g e. nt e. t e.m d e. ,: a.cü vúma.fL que. el e.6 nã.o t êm c. o m que. e.6 c lL e. v e.IL, e. 

onde. e..6 c.ILeve.lL. S e.mplLe. nô.6 pILO CUlLa.mo.6 6a.z e.lL c.a.mpa.nha..6 pa.ILa. 

.6up~ de.6ic.iênc.ia. Clã.pi.6, hOlLlLa.c.ha., c.a.de.Jtno, pe.da.ço.6 de. lLe.-
o .... d tI" 2 8!i. .9ua., ,a.p~.6 e. c.oJt, e c..... • 

.•. toda a carga do fracasso escolar se materializa 

na impotência do professor para ensinar a ler ... num fazer 

sem fazer que precisa ser compensado can "carinho e amor": 

"e. outlLa. c.oi.6a. tambem muito impoJt..ta.nte que. 60i 6a.la.do a.qui 
hoje.. A pJtimeilLa. c.oi.6a. que a. pJt06e..6.60lLa. de.ve. te![. e. a.molL c.om 
0.6. a.luno.6. A.9 ente tem que c.h e..9a.lL ma.i.6 pelLto dele.. O a.lu.
no tem plLoblema..6. Eu con.6e..9ui a.l6a.be.tiza.IL .6em a. ma.iolL di6i
c.ulda.de. pOlL C.a.U6a. da. a.tenção ma.ioJL que de.i pa.lLa. ele.6. Todo 
mundo che.9a.va. peILto de mbn e 6 a.la.v a. .E, da.. Ma.JLtna., e..6.6e a.no 
eu a.pJtendi diILeitinho. Uma. pIL06e..6.6oILa. que. não .90.sta. de. la.. 
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Será que não importariam os meios e recursos utili 

zados, nem os objetivos esperados pela escola, pela criança 

e seus pais? A relação afetiva substituiria a relação de co 

nhecimento e de aprendizagem? Se nas visitas e encontros per 

cebemos que "m.ai.ta.6 tUlLma.6 não c.o n.6 e.gaútam .6 ai.Jt da J a. palLte., 

do PJtoc.e..6.60", as crianças têm "le.i.tuna 6nac.a., le.nta, e..6c.an-

di.ndo .6Zlab.a.6"; "não Jte.lata:m e.-x.pe.Jt,[ê.nc.,[a.6 pe..6.6oa.,[.6",- "6,[c.a.m 

e..6tá.t,[c.a.6 e. c.alada.6." e. "0 PJt06e..6.60lL a,[nda não c.he.gou ã. c.on

c.lU.6ão de. 60lLrnalL te.xtO.6 c.om palaUlLa.6 tlLe.,[nada.6 "2!l1, - haveria 

relação entre os recursos utilizados; as condições de vida da 

criança das camadas populares e a perpetuação do seu analfa

betismo? E se ouvíssemos a "fala dos marginalizados? No 69 

Tempo •.• 
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NOTAS BrBLrOGRÂprCAS(59 TEMPO) 

lprORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. Situação da Saúde Es-

colar nas Escolas de la. à 4a. Série - 14a. DRE - Nova 

Era, jun./82 - p. 2. (mimeo.) 

2 r dem 

3 r bidem - p. 1 

"rbidem - p. 4 

srbidem - p. 2 

6r bidem 

7r bidem 

8r bidem - p. 3 

9r bidem 

lOrbidem 

llrbidem 

12rbidem - p. 6 

13 r bidem - p. 8 

1 "rbidem 

lS r bidem - p. 12 

16 r bidem - p. 23 e 24 

17 r bidem - p. 23 

18 r bidem - p. 48 e 49 

19 r bidem - p. 18 

20 r bidem - p. 44 
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2 1 Ibidem - p. 17 

22 RELATO - Experiência com Horta Escolar e Criação de P~os 

Animais - Santa Maria do Itabira - l4a. DRE - Nova Era, 

ago./8l - p. 2 (mimeo.). 

23 Idem - p. 5 

. 24 I bidem 

25FIORAVANTE, Maria de Lo~s, coord. A Situação da Saúde 

Escolar - Opa cito - p. 31, 40, 44, 49; I Encontro de 

Saúde Escolar e Comunitária - Joanésia - set./82 - p. 4. 
(doc. int. ) 

25 I Encontro de Saúde Escolar e Comunitária - Joanésia - l4a. 

DRE, Nova Era, set.j82 - p. 2 (doc.int.) 

27 RELATO - Experiência com Horta Escolar· ... op. cito - p. 2. 

28 I dem 

29:rbidem - p. 6 

30Apenas 64% das escolas recebem leite; 39% carne de c~ ... 

a maior parte da merenda se constitui de macarrão, fari 
nha, fubá ou arroz (ver p. 17) FIORAVANTE, Maria de Lou; 

des. A situação da Saúde Escolar ... Opa cito 
31 FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. A Situação da Saúde 

Escolar - op. cito - p. 20. 

32" Ne.m e..xi.6.te.m na. e..6 c.ola. ou. na VRE 0.6 da.do.6 c.ole..ta.do.6 pe.lo 

PJto j e..to Al6a., no.6 6 mu.nic.1.pio.6 inc.lu.1.do.6 no me..6mo, poL6 

e.Jta.m a.pe.na..6 e.nvia.do.6 ii. 'e.qu.ipe. c.e.n.tJta.l" - conforme infor

mação da responsável pelas ações de saúde na l4a. DRE. 

33 FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. A situação da Saúde 

Escolar. op. cito - p. 20 

34 I bidem - p. 26 

35 I bidem - p. 14 eIS. 
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36 I bidem - p. 10, 46 e 60. Nessas escolas, beneficiadas na 

expansão do Projeto Alfa "já. em }979 não houve e.6.6e tipo 
de atendimento. Em alguma.6 e.6cola.6 exi.6,tem, inclu.6ive, 
gabinete.6 dentã~io.6 montado.6 e 6echado.6" - afirma o estu 

do realizado pela Fundação João Pinheiro - op. cit.- p. 

164. 

37FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. A situação da Saúde' 

Escolar ..• - op. cito - p. 20. 

38 I dem - p. 17, 42 e 45. 

3 9 MINAS GERAI S Secretar i'a de Estado da Saúde - Con-

vênio Geral de Intenções n91365/81 "que ent~e .6i cele
b~am a Sec~eta~ia de E.6tado da Saúde e a Sec~eta~ia de 
E.6tado da Educação pa~a p~e.6tação de .6e~viço.6" - Belo Ho 

rizonte, 30.11.81 - p. 1 . 

.. OIdem - p. 2 

41 I bidem - p. 3 e 4 

42FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. A Situação da. Saúde 

Escolar .•• op. cito - p. 46 

43 I dem - p. 13-17. 

44 I bidem - p. 84 

45MINAS GERAIS Secretaria de Estado da Saúde - Ter-

mo Aditivo n9 3 ao Convênio Geral de Intenções, celebra

do entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Estado 

da Educação, para prestação de serviços odontológicosnas 

escolas estaduais de ·19 grau. Diz o item 6:"tlaú.6ula 3a. 
- da.6 ob~igaçõe.6 da Saúde: e.6tende~ 0.6 .6e~vi.ço.6 odontolõ 
9 ico.6 li co mun-i.dad e, .6 o b~etud o 1l.6 c~i.an ça.6 de 7 a 14 ano.6, 
que não e.6tejam 6~eqaentando a e.6cola, p~i.nci.palmente 

no pvr.1.odo de 6ê~-i.a.6" - p. 1. (doc.int.) 
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46FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. A situação da Saúde 

Escolar ... op. cito - p. 75. 

4 7 Idem - p. 89 

48REUNIÃO: Campanha de Prevenção à Cegueira - Nova Era - l4a. 

DRE - Nova Era, 1981 - p. 1-5únimeo.)i RELATORIO: Campa- -

nha de prevenção à Cegueira - Nova Era - l4a. DRE - Nova 

Era, 1981 - p. 1 e 2 (mimeo.) i RELATORIO: Campanha de Pre

venção à Cegueira - João Monlevade - l4a. DRE - Nova Era, 

fev./82 ~ p. 1 e 2Woc. int.)i PLANEJAMENTO: Campanha de 

Prevenção à Cegueira - João Monlevade - l4a. DRE - Nova 

Era, fev./82 - p. l-5Woc. int.)i RELATORIO: Campanha de 

Prevenção à Cegueira - João Monlevade - l4a. DRE - Nova_ 

Era, abr./82 - p. 1-3 (doc. int.)i PLANEJAMENTO - Reunião 

- Campanha de prevenção à Cegueira - João Monlevade 

l4a. DRE - Nova Era, jun./82 - p. 1-3 (doc. int.)i RELA

TORIO Reunião: Campanha de Prevenção à Cegueira - João 

Monlevade - l4a. DRE - Nova Era, jun./82 - p. 1-3(doc.in.c..) 

49Ver ANÂLISE Geral: Campanha de Prevenção à Cegueira - 14a. 

DRE - Nova Era, 1981 - p. 1 e 2 únimeo. ) 

50RELATORIO: Campanha de prevenção à Cegueira - João Monleva

de - l4a. DRE - Nova Era, abr./82 - p. 2 (doc.int.) 

51 Ver as linhas de ação organizadas pelas escolas com respon

sáveis pela saúde: PLANEJAMENTO: Campanha de Prevenção à 

Cegueira - são Sebastião do Rio Preto - l4a. DRE - Nova 

Era, set./82 - p. 1 e 2 (manuscrito) . 

52Juntamente com a APMINEtAssociação de proteção à Maternida

de e Infância de Nova Era), nutricionistas da. CVRD (Com

panhia Vale do Rio Doce), Prefeitura Municipal, foi ini 

ciado um trabalho. de atendimento às gestantes, aprovei

tando as alunas do Curso de Formação para o Magistério. 

Ver RELATORIO: Assistência Materno-Infantil - reunião 

l4a. DRE - Nova Era, abr./82 - p. 1 e 2i e ainda: RELA

TORIO: Assistência Materno-Infantil - reunião - l4a. DRE 

- Nova Era, ago./82 - p. 1 e 2 únanuscrito). 
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53"Em qualque~ e~cola, e~tadual(u~banal ou ~u~al, hi nece~~i

dade de aplica~ão do 6lúo~ e i~to pode ~e~ 6eito po~q~ 
que~ pe~~oa, de~de que ~eja devidamente t~einada, não ha 
vendo, po~tanto, nece4~idade de denti4ta pa~a o de4envol 

vimento do P~ojeto"(de prevenção de Cárie) - afirma o di 

retor da FUNSABESWundação de Saúde e Assistência e Bem 

Estar Social de Ipatinga) conforme RELATORIO: Reunião so

bre o Projeto Uso Tópico do Flúor - Ipatinga - 14a. DRE 

- Nova Era, maio/82 - p. 1 e 2 (manuscrito). 

54Foram organizadas, juntamente com o CRS(Centro Regional de 

Saúde) pequenas orientações sobre higiene e primeiros so 

corros, para serem discutidas com as crianças, visando a 

formação do Pelotão de Saúde na escola e estimular a uti 

lização das plantas medicinais. Ver RELATORIO de visitas 

do Programa MG.II - Joanésia - 14a. DRE - Nova Era, out./ 

82 - p. 1-3 (manuscrito) . 

55FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. Situação da Saúde Es

colar ..• op. cito - p. 32-40. 

56 I dem. Para as ações de saúde na escola, poderão ser aprove! 

tados os "p~o6e~~o~e~ a6a4tado4 da ~e.gência de tu~ma~ com 

ba~e no a~tigo 152, da le.i 7109, de 13 de outub~o de 1977 
ou em vi~tude de laudo medico, de4de. que. não tenham na 

e4cola at~ibuicõe4 e~pecZ6ica~. O núme~o de~te4 p~o6e~
~o~e4 4e~ã na p~opo~cão até o limite de 2(doi4) pa~a ca
da conjunto de JOLdezJ tu~ma4. Na4 e4cola4 com men04 de 
10 tu~ma~, pode~i have~ 1LumL pho6e~4o~, de~de que exi~ 

ta o P04tO de Saú.de em -6uncionamento" (Ver MINAS GERAIS -

Secretaria de Estado da Saúde - Convênio Geral de Inten

çoes ... op. cito p. 3. 

57RELATO: Experiência com Horta Escolar ... op. cito p. 3 

58 I dem - p. 3 e 4 

5 9 Idem - p. 5 • 
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60 RELATO : Experiência dos alunos da 2a. série do 29 grau so

bre Ação do Fogo; Controle de Erosão e Proteção das En~ 

costas - l4a. ORE - Nova Era, ago./82 - p. 1 e 2 ~.). 

61 Idem - p. 2 

62 I bidem - p. 2 e 3 

63 I bidem - p. 3-5 

6~Ibidem - p. 4 e 5 

6 5 Ibidem - p. 2 

66 I bidem 

67 ANÁLISE da VIII Feira Regional de Ciências de Nova Era 

l4a. ORE - Nova Era, set.j82 - p. 1, 3 e 4 (doc.int.) 

68pLANEJAMENTO Curricular - Experiências Vivenciadas - Rio Pi

racicaba - 1981/82 - l4a. ORE - Nova Era, p. 13-14 (doc.int.) 

Ver também nos relatórios de visitas da equipe da ORE às 

Feiras de Ciências das Escolas, desde novembro de 1981, 

"lLeveR..andoentu..6.ia.6mo gelLal do.6 alu.no.6 palLa c.om .6eu..6 tIL!!: 
balho.6" e "envolv.imento de todo o pe.6.6 oal da e.6 c.ola" (RE

ucroRIO da Feira de Ciências - Coronel Fabriciano - l4a. 

ORE - Nova Era, nov./8l - p. l~anuscrito) 

69pLANEJAMENTO Curricular - Experiências Vivenciadas - op. 

cito - p. 2 

7° I bidem - p. 3 

7 1 Ibidem - p. 3 e 4 

72 I bidem - p • 4 

. 73 I bidem - p. 3 

74 I bidem - p. 5 

75 I bidem 
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76 I bidem 

77ANÂLISE das Avaliações da Reunião dos Professores da Esco

la Estadual Prof. Antonio Fernandes Pinto - 14a. ORE 

Nova Era, ago./81 - p. 1 (doc.int.) 

78ANÂLISE das Avaliações da Reunião dos Professores da Esco

la Estadual de João Monlevade - turnos matutino, ve~-, 

tino e noturno - l4a. ORE - Nova Era, abr./8l - p. 1 
Gdoc.int.) 

79ANÂLISE das Avaliações das Reuniões dos Professores da Es

cola Estadual de João Monlevade - turnos vespertino e n0-

turno - 14a. ORE - Nova Era, p. 1. (doc.int.) 

8°ANALISE das Avaliações da Reunião de Professores da Esco

la Estadual Prof. Antonio F~es Pinto •.. op. cito - p. 1 

ANALISE das Avaliações da Reunião dos Professores da Es

cola Estadual de João Monlevade ... op. cito - p. 2. 

BIANÂLISE das Avaliações da Reunião de Professores da Escola 

Estadual de João Monlevade- turno matutino ... op. cito 

- p. 1 

B2 ANALISE das Avaliações da Reunião de Professores da Escola 

Estadual de João Monlevade •.. op. cito - p. 1 e 2. 

83 PLANEJAMENTO Curricular - Experiências Vivenciadas... op. 

cito - p. 6. 

85 I bidem - p. 6 e 7 

86 I bidem - p. 7 

87 I bidem - p. 8 

8B I bidem 

89 I bidem - p. 9 
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9 O Ibidem 

9 1 Ibidem - p. 10. Ver em anexo ao Relato,os textos produzi

dos pelos professores, conjuntamente. 

92 I bidem - p. 10 

93 Ibidem. Ver Planejamento Curricular: MENSAG~~ - op. cito 

94Ver panfletos mimeografados, contendo críticas à escola. Um 

deles, sem título, é subscrito "0.6 plLo6e:6.60lLe.6 e6et-i.vo.6" 
e outro se intitula "Vamo.6 AplaudilL". 

95PLANEJAMENTO Curricular - Experiências Vivenciadas... op. 

cito - p. 10. 

96Ver panfletos: ANONIMO - Vamos Aplaudir 's.n.t.) - p. 2. 

97 I dem - ANONIMO - "Os Professores Efetivos" (s.n.t.) - p. 2 

98ANONIMO: IiOS Professores Efetivos" (s.n.t.) - p. 1 e 2 

99ANONIMO: VAMOS Aplaudir ..• op. cito - p. 2 e ANONIMO "~ 

Professores Efetivos" ... op. cito - p. 2 

1 O O PLANEJAMENTO Curricular - Experiências Vivenciadas ... op. 

cito - p. 11 

10 lIdem 

102ANÂLISE das Avaliações da Reunião de Professores de Escola 

~stadual Antonio Fernandes Pinto ..• op. cito - p. 4 

1 O 3 PLANEJAMENTO Curricular - Experiências Vivenciadas ... op. 

cito p. 11 e 12 

104 I dem - p. 12 

lOSIbidem - p. 11 

1 O 6 Ibidem - p. 10 
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l07 r bidem 

1 O Brbidem ~ p. 11 

l09 r bidem - p. 12 

110rbidem 

1 1 ~A partir do material produzido pela DRE -"O PeJLlodo PJLepa.JLE:. ' 

tÕJLio da. ApJLendizagem E~cotaJL - Atividade~" (ver 49 Tem

po) - duas professoras organizaram seu trabalho can clas 

ses fracas ou "quase especiais", onde puderam iniciar a 

alfabet,ização. (Ver RELATO n9 19 - O :?enodo Preparatório -

l4a. DRE - Nova Era, jun./82 - apresentado no rr Seminá

rio de Aprendizagem de Leitura - jan./83 - Ver anexo v). 

112Â procura de a1fabetizadores, encontramos em 1981, um pro

fessor com 17 anos de experiência com escolas rurais e 

que ensinava a ler, apesar de todas as carências de seus 

alunos. Em Ouro Preto, a professora relatou seu traba

lho: "E.e.a~(c.JLianç.a.61 nã.o tJLoc.avam tetJLa.~, nem tinha.m di-

6ic.utda.de.6 pa.Jr.a ú1.te-'LpJr.eta.Jr." ••• 

113PLANEJAMENTO Curricular - Experiências Vivenciadas ... op. 

cito - p. 14 

114 r dem 

11SVer SONDAGEM: Expectativas em relação à aprendizagem da 

lei tura - l4a. DRE - Nova Era, set. /nov. /82 !doc., . int ~ ); 

Ela .' pergunta, do, ponto .de vista do 

professor, quais sao as suas expectativas, as do 

diretor, do supervisor e das crianças, em relação a lei-

tura; e ainda por que a~ crianças não aprendem a ler. 

116Ver SONDAGEM: Dificuldades no Ensino da Leitura - l4a. DRE 

- Nova Era, set./nov./82 (doc. int.) 

117Ver SONDAGEM: Processos de Aprendizagem da Leitura - l4a. 

DRE - Nova Era, set./nov./82(rloc. int.). Solicitamos aos 

profegsores a sua opinião sobre os processos de leitura 
,Ç.I.enhecidos. 
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118As reuniões, gravadas em fita, foram realizadas por munici 

pios, agrupando de acordo com os materiais utilizados 

Caminho Suave ou O Barquinho Amarelo. 

119S0NDAGEM: Expectativas em ... op. cito - p. 1 elO. 

12 ° TREINAMENTO de Caminho Suave --Itabira - 14a. DRE -

Era, jun./82 - p. 32 (doc. int.). 

Nova 

121Ver ANÁLISES das Pesquisas - FIORAVANTE, Maria de Lourdes 

situação do Ensino da Leitura e Formação do Educador 

op. cito - 39 e 49 Tempo, respectivamente 

122GASTELOIS, Maria Magdalena Lana - A Leitura na Fase da Al

fabetização. in: Suplemento Pedagógico - Diário Oficial 

do Estado de Minas Gerais - dez.J82 - p. 4 - Colo 1. 

123TREINAMENTO - Métodos de Leitura - João Monlevade - 14a. 

ORE - Nova Era, out./81 - p. 2 (doc. int.). 

12~CURSO de la. Série - são Sebastião do Rio Preto - 14a. ORE 

- Nova Era, p. 1 (doc. int.) 

125FUNDAÇÃO João Pinheiro - Urna Proposta de Democratização do 

Ensino a Nivel de 19 Grau: o Projeto Desenvolvimento de 

Novas Metodologias Aplicadas em Minas Gerais. in: Estu

dos de Politicas Sociais em Minas Gerais. Vol. 2 - Educa 

ção - Belo Horizonte, 1982 - p. 199~imeo.l 

126Entretanto, o estudo citado comenta que "ape..6aJt. da.6 6alha.6 

de. .6ua apl~eacão( ••• J a Se.eJt.e.taJt.~a da Edueacão .6uge.Jt.~u a 
adocão do método 6ôn~eot ••• 1 que. 6o~ apl~eado na qua.6e. 
total~dade. da.6 ela.6.6e..6 'de. Ia • .6êJt.~e.L93%1". Fundação João 

Pinheiro - op. cito - p. 198-199. 

127TREINAMENTO: Barquinho Amarelo - Nova Era - 14a. ORE - No

va Era, jun.j82 - p. 3 (doc.int.) 

1 2 8 Idem - p. 2 

129 S0NOAGEM: Expectativas - op. cito - p. 2, 7, 8, 26, 30, 34 

e 37. 



130 I dem - p. 18 e 19 

131Ibidem - p. 20 e 33 

132 I bidem - p. 18 e 21 

133TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - 14a. DRE -

Era, jun./82 - p. 2. (doc.int.) 

235. 

Nova 

134 Idem - p. 4 - TREINAMENTO: Métodos de Leitura - Caminho.sua

ve - Imagem e Som - João Monlevade - 14a. DRE - Nova Era 

- out./81 - p. 11. (doc.int.) 

13SVer as conclusões do I S.A.L. (p. 11) e entrevista com a 

autora Lúcia Monteiro Casasanta, que diz "nã.o -.6 e pode im 
puta~ ã e.6coia de 2q g~au, com habilitaçã.o pa~a o Magi.6-

te~io, 0.6 ~e.6uitado.6 que .6e. vêm obtendo no en.6ino de lq 

g~au" <-Suplemento Pedagógico - op. cito - p. 9. Colo 7). 

136 TREINAMENTO: Métodos de Leitura - Caminho Suave -Imagem e 

Som - op. cito - p. 12. 

1 3 7 Idem - p. 13 

138TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito - p. 1 

139SONDAGEM: Dificuldades. op. cito - p. 8-10 

140SONDAGEM: Expectativas ... op. cito - p. 7, 21, 32, 33 e 

34. 

141 I dem - p. 25, 26, 27, 29 e 30 

142 I bidem - p. 9, 15 e 27 

1 43 I bidem - p. 1 e 34 

144TREINAMENTO: Métodos de Leitura - Caminho Suave - Imagem e 

Som. op. cito - p. 7 

14S I dern - p. 7 e 8 
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1 4 6 Ibidem - p. 7 

147CURSO de la. Série ... - op. cito - p. 1 

148TREINAMENTO: Métodos de Leitura - Caminho Suave - Imagem e 

Som. op. cito - p. 7 

149SONDAGEM: Expectativas - p. 1, 3, 10 e 11 

1 5 o Idem - p. 3 

1 5 1 Ibidem - p. 11 e 12 

lS2 I bidem - p. 12-14 

lS3 I bidem - p. 12 e 13 

lS4TREINAMENTO: Métodos de Leitura - Caminho Suave - Imagem 

e Som. op. cito - p. 7 

lSSGASTELOIS, Maria Magdalena Lana .•• op. cito 

lS6TREINAMENTO: Métodos de Leitura - Caminho Suave - Imagem e 

Som. op. cito - p. 7 

lS7 I dem 

1 5 8 SONDAGEM: Expectativas .•• op. cito - p. 7, 11 e 29 

lS9TREINAMENTO: Métodos de Leitura - Caminho Suave - Imagem e 

Som. op. cito - p. 7 

I. 6 O SONDAGEM: Expectativas.· .. op. cito - p. 16 

161 I MPORTÂNCIA da Escolha do Processo de Leitura - Apresenta-

do no Treinamento para Técnicos do ôrgão Municipal de 

Educação - Ouro Preto, out./Sl - p. 1 (mimeo.) 

162. S0NDAGEM: Expectativas ••• op. cito - p. 17 e 18. SONDAGEM: 

Dificuldades - p. 8 
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16~GASTELOIS, Maria Magdalena Lana - op. cito - p. 1. Colo 1. 

164FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. Pesquisa de Opinião 

- op. cito - p. 14. 

165GASTELOIS, Maria Magdalena Lana - op. cito - p. 1. Colo 1. 

166TREINAMENTO de Caminho Suave - João Monlevade - op. cito -

p. 2. 

167TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito p. 22 

168 I dem. 

169TREINAMENTO de Caminho Suave - Belo Oriente - 14a. DRE 

Nova Era, jun.j82 - p. 8 

1 7 o Idem - p. 7 

171TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito - p. 35. 

172CURSO de la. Série ••• op. cito - p. 1 

173TREINAMENTO de Caminho Suave - João Monlevade - op. cito -

p. 9 

1 7 4 Idem - p. 8 

17STREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito - p. 2 

1 7 6 Idem - p. 13 

177 I bidem - p. 20 

178 I bidem - p. 27 

179 I bidem - p. 19 

18° I bidem - p. 35 

181pROCESSOS de Leitura: As mais Belas Histórias - Nova Era -

14a. DRE - Nova Era, mar.j82 - p. 2 (doc.int.) 
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182TREINAMENTO de Caminho Suave - João Monlevade - op. cito -

p. 13 

1 8 3 Idem - p. 14 

18lt I dem 

18SANÂLISE do Pré-Livro: O Barguinho Amarelo - 14a. DRE - No

va Era, fev./82 - p. 2 (mimeo.) 

186 I dem - Ver Análises dos materiais - ~~agem e Som. op. cito 

- p. 2; e Miloca, Teleco e Popoca - op. cito - p. 2 

187PROCESSOS de Leitura - As mais Belas Histórias - op. cito 

1 88 TREINAMENTO de Caminho Suave - João Monlevade - op. cito -

p. 5 

189PROCESSOS de Leitura: As mais Belas Histórias - op. cito -

p. 3 

19 ° TREINAMENTO de Caminho Suave - João Monlevade - op. cito -

p. 9 

191Idem - p. 5 

192 I bidern - p. 7 

193 I bidem - p. 12 

19ltIbidem - p. 5 

19SIbidem - p. 7 

196TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito - p. 33 

1 9 7 Idem - p. 24 

198TREINAMENTO sobre Caminho Suave - Mesquita - 14a. DRE - No 

va Era, maioj82 - p. 1 (doc.int.) 
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1 99TREINAMENTO de Caminho Suave - João Monlevade - op. cito -

p. 1 

2 o o Idem - p. 3 

20 1 SONDAGEM: Dificuldades - op. cito - p. 1 e 3; SONDAGEM:Ex

pectativas.- op. cito - p. 4 

2 O 2 SONDAGEM: Dificuldades - op. cito - p. 8-10; SONDAGEM: 

Expectativas'- op. cito - p. 12, 18, 25, .31, 32. 

20 3 SONDAGEM: Expectativas - op. cito - p. 9, 16 e 25 

20~SONDAGEM: Dificuldades - op. cito - p. 5 

2 o 5 SONDAGEM: Expectativas - op. cito - p. 28 

206S0NDAGEM: Dificuldades - op. cito - p. 6 e 7 

207 I dem 

2 O 8 SONDAGEM: Expectativas - op. cito - p. 4, 7, 8 e 12; SON

DAGEM: Dificuldades - op. cito - p. 7 

209TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito - p. 3 e 

24 

2 1 o Idem - p. 35 

211 I dem 

212TREINAMENTO de Caminho Suave - João Monlevade - op. cito -

p. 11 

213 Idem 

21~Ibidem 

21SS0NDAGEM: Expectativas - op. cito - p. 17 e 18 

216 I dem - p. 28, 33 e 38 
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217TREINAMENTO: Métodos de Leitura - Caminho Suave - Imagem 

e Som - op. cito - p. 8 

218TREINAMENTO de Caminho Suave -Itabira - op. cito - p. 20 

e 23. 

219SILVA, Ieda Dias da. Encontro Sobre a Série: O Barquinho 

Amarelo - op. cito - p. 5 

220TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito - p. 14. 
~~------~~~~~~~~~--~----~~~-

2 2 1 Idem - p. 31 

222Ibidem - p. 14 

223SILVA, Ieda Dias da. Encontro Sobre a Série: O Barquinho 

Amarelo - op. cito - p. 5 

224TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito - p. 12. 

225CURSO de la. Série - op. cito - p. 9 

226 I dem 

227 I dem; TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito 

p. 2 

228pROCESSOS de Leitura: As mais Belas Histórias - op. cito -

p. 14 

229CURSO de la. Série - op. cito - p. 7 

230 I dem - p. 4 e 5 

231 PROCESSOS de Leitura: As mais Belas Histórias - op. cito -

p. 4 

232 Ver SONDAGEM: Dificuldades - op. cito - p. 3 e 4; e ANÂLI

SE das Avaliações das Atividades Desenvolvidas no Perío

do Preparatório - op. cito - p. 4, em que a maioria (mais 

de 70%) utiliza recursos tradicionais para o desenvolvi

mento da alfabetização: quadro de giz, cartazes, livros; 

aula expositiva, sobretudo. 



241. 

233TREINAMENTO: Experiências Criadoras - O Barquinho Amarelo 

- Nova Era - 14a. DRE - Nova Era, jun.j82 - p. 30 (doc. 
int. ) 

234CURSO de la. Série - op. cito - p. 12 

235TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cit - p. 3 

236 RELATO n9 11 - Hora Alegre - 14a. DRE - Nova Era - p. 3 
(mimeo. ) 

237APRENDIZAGEM da Língua -,Apresentado no Treinamento de Pro 

fessores e Especialistas - la. i 4a. S~rie - Nova Era, 

abr./83 - p. 3 (mimeo.) 

238 I dem 

239TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito - p. 26 

2 4 o Idem -. p. . 3 

24 1 SONDAGEM: Expectativas - op. cito - p. 6 e 11 

2'+ 2 Idem -._p. 26 e 31 

2'+3 I dem - p. 19 e 26 

2'+'+CURSO de la. S~rie - op. cito - p. 20 e 21 

245S0NDAGEM: Expectativas - op. cito - p. 19, 22 e 23 

246SONDAGEM: Expectativas - op. cito - p. 17 e 25. (por que 

a Criança não Aprende a Ler?) 

247 I dem - p. 18 

2'+8TREINAMENTO de Caminho Suave - João Monlevade - op. cito -

p. 9 

249 P ROCESSOS de Leitura: As mais Belas Histórias - op. cito -

p. 2 

25 ° TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito - p. 14 
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2, 51 Ver O Texto-base elaborado para estudos e o Treinamento dos 

Técnicos do Orgão Municipal, em Ouro Preto; Ver também 

Análises dos Processos de Leitura: Barquinho Amarelo ( p. 

1 e 2); e Imagem e Som~ROCESSOS de Leitura - 14a. DRE -

Nova Era, out./81 - p. 1 (mimeo.). 

252 Ver Análises dos materiais de alfabetização: Letrinhas Ami 

gas •.. ; op. cito - p. 2; e A Conquista - op. cit.-

- p. 2 e 3. 

253 S0NDAGEM: Dificuldades - op. cito - p. 8-10 

254TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito - p. 6 

255pROCESSOS de Leitura: As mais Belas Histórias - op. cito -

p. 6 

256 TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito - p. 7 

2 5 7 Idem - p. 26 

258 I bidem - p. 34 

259 I bidem 

260TREINAMENTO de Caminho Suave - João Monlevade - op. cito -

p. 4 

261 I dem 

262Ibidem - p. 3 

263 I bidem 

264 TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito - p. 28 

265 I dem - p. 29 

266 TREINAMENTO de Caminho Suave - João Monlevade - op. cito -

op. cito - p. 4 

. 2 6 7 Idem - p. 3 
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26B pARTES essenciais de uma aula de leitura - Apresenta TREI~ 

NAMENTO de Professores" e Especialistas de la. à 4a.série 

- l4a. DRE - Nova Era, abr./83 - p. 1 (mimeo.) 

269 Ver PESQUISA de Avaliação da Leitura - l4a. DRE - NovaEra, 

out./82 - Aplicada em diversos municípios, durante os 

treinamentos - p. 3-5 

27° I dem - p. 17 

271 Idem 

272 PROCESSOS de Leituras: Métodos Experiências Criadoras - No 

va Era, s.d. - p. 52 e 53 

273 Ver PROJETO: Acompanhamento e Avaliação dos Processos de 

Leitura - Instrumento n9 4 - Ficha de controle, acompa

nhamento e avaliação do processo Caminho Suave - LIMA, 

Branca Alves de - 7 p.; Instrumento n9 5 - Ficha de con

trole, acompanhamento e avaliação do Método Experiências 

Criadoras - SILVA, Ieda Dias da - 13 p. Esses instrumen

tos foram reelaborados, à medida que eram utilizados nas 

escolas e discutidos nos encontros, procurando esclarecer 

ao máximo as aprendizagens ocorridas nas fases e etapas 

metodológicas propostas pelo autor. 

27~SONDAGEM: Expectativas - op. cit - p. 5 

275 I dem - p. 3 

276 CURSO de la. Série -op. cito -.p. 28 

277TREINAMENTO em Serviço - Joanésia - l4a. DRE - Nova .Era, 

out./82 - p. 11; e CURSO de la. Série - op. cito - p. 28 

27BTREINAMENTO em Serviço - op. cito - p. 34 e 35 

279ANÂLISE das Visitas às Escolas"~ op. cito - p. 2 

2 B o Idem - p. 2 



244. 

28 1 SONDAGEM: Expectativas - op. cito - p. 16 

282S0NDAGEM: Expectativas - op. cito - p. 18 e 25; 

Dificuldades - op. cito - p. 9 

SONDAGEM: 

283PROCESSOS de.Leitura: As mais Belas Histórias - op. cito 

p. 11 ' 

284 I dem - p. 18 

285 I bidem - p. 22 

286S0NDAGEM: Dificuldades - op. cito - p. 5 

2 8 7 MtTODO S de Le i tur a: Caminho Suave e Imagem e Som - João fun

levade - op. cito - p. 8 e 9 

288TREINAMENTO de Caminho Suave - João Monlevade - op. cito 

p. 9 

28~TREINAMENTO de Caminho Suave - Itabira - op. cito - p. 21 

290 PROCESSOS de Leitura: As mais Belas Histórias - op. cito 

p. 12 

291Ver ANÂLISE dos Termos de Visita - 1982 - op. cito - p. 1, 

8 e 9; e ANÂLISE de Visitas às Escolas - op. cito - p. 1 

~ 

I 


