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69 TEMPO - A FALA DOS MARGINALIZADOS 

1. A Produção do Silêncio 

11 ••• Eu pOfLemquan.to não apfLe.ndi nada.. •.. 
Se. a gente. nOJr.ma, vcú daqui pJt.á 60JW., 
M c.oÁÁ ct6 .6 ao tão di óZc.e.i6 .•. 
POIL que. a e..6c.ofu não ajuda? .. 11 

(Aluno de. 8~ .6 we. J 

Haveria um processo de leitura "que. 06e.fLe.ça uma 

apfLe.ndizage.m lLápida e. e.óic.ie.Ytte."?l eis a questão colocada em 

todas as situações vividas com os professores e especialistas 

da escola de l~ à 4~ série, e concretizada, sobretudo, nos 

relatos de experiências dos cursos desde 1981 e nos relatos 

de experiências do I Seminário de Aprendizagem da Leitura. 
,-

Nessa busca, descobrem, com surpresa, que "muito.6 aluno.6 ja 

tinham c.ond~çõe..6 de. le.fL há muito te.mpo e. e.u e..6tava balLlLando 

e.le..6 há mu~to te.mpo. Eu tomava a l~ção de.le..6, óaz~a ditado, 

t~lLava le.~tulLa.6 de. outlLa.6 c.afLtilha.6 e. .6e. e.u V~.6.6e. que. e.le..6 

tinham c.on~çõe..6 de. pe.galL uma nova le.itulLa ... Eu .6e.nt~ que. 

balLlLe.~ m~to 0.6 me.U!.> aluno.6 c.om a c.alLX~lha Miloc.a, Te.le.c.o e. 
Popoc.a" " .•. e.le..6 ,(aluno.6 J fLe.gfLe.diam me..6mo, pO~.6 .6Ô v~am aq~ 

lo . .. 2 - diz urna professora de l~ série e exemplifica: "e.u 

te.nho um aluno que. .6 e. c.hama JO.6~. Quando e.u c.he.gava na .6ala 

e. óalava oi JO.6é! e.le. aba~xava a c.abe.ça na c.afLte.ifLa e. hoje. 

quando c.he.go na .6ala e. pe.lLgunto - 'que.m te.m nav~dade. pafLa c.o!!:. 
talL palLa a t~a? e.le. le. vanta.l não e um de.do, e. .6 ~m M dua.6 

mão.6 e. d~z: eu te.nho t~a... (e.le. já te.m óaulidade. de. .6 e. e.x

plLe..6.6alL olLde.nando a.6 idé~a.6) VO& c.ontalL ~.6to, de.po~.6, i.6to, 

de.po~ i.6to,,3. Em algum lugar "have.1l..ia um pILOC.e..6.60 que. de.

.6e.nvolve. a c.JU.ança no .6e.u todo, de..6de. 0.6 .6e.U!.> bon.6 hiib~to.6 

até a vontade. Jte.aime.nte.'de. le.fL?,,4 

Perguntamos ao professor o que achavam - diretor, 

supervisor, os pais, as crianças e ele próprio das cartilhas 
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e pré-livros colocados no mercado e adquiridos com grandes 

dificuldades pela escola, utilizá-los no cotidiano da sala 

de aula - o conteúdo das sondagens aplicadas nos cursos e en 

contros. Reconhecendo que "o hábito de lelt depende muito do 

mateltial didátic.o que ela (c.ltiança) MaU quando inic.iou .6eu.6 

e.6tudo.6", que "a c.ltiança o pina no pito c.e.6.6 o, atltavê.6 de .6 eu 

intelte.6.6 e, Itendimento e de.6 envolvimento" 5, os professores ad 

mitem, no entanto, que "nó.6 nunc.a c.onve!t.6amo.6 c.om aluno.6 a 

lte.6pei~o e . .. a maioltia (dD.6 pai.6) não entendem de mateltial 

di dátic.o " . Por isto " ... .6 emplte e.6 c.olhemo.6 o livlto e lança

mo.6", embora "0.6 pai.6 ac.hem que 0.6 UVltO.6 não devam .6elt tltO

c.ado.6, a c.ada ano ... " 6 

o grande número e variedade de cartilhas e -pre-

livros que o professor experimenta nos mostram quão os mate

riais de leitura são descartados, na ânsia de encontrar "um 

meio de alóabe,tização mai.6 Itápido do.6 aluno.6, ac.ompanhada de 

e.6 c.Jti~a c.oltlteta" 7 - esperança do diretor, supervisor, 

e alunos. 

pais 

De quem e essa tarefa, se "o diltetolt não op-<-na; o 

.6upeltvi.6olt e.6pelta que 0.6 pltOóe.6.6olte.6 apliquem c.oltltetamenteo.6 

me.to do.6 adotado.6" e o professor desej a vagamente "q ue haja-<-!!:. 

tegltação de ~odo.6: pito óe.6.6 Olt, .6 upeltvi.6 Olt, diltetolt e pai.6 em 

pltol de uma boa apltendizagem da leitulta?"B são os profes-

sores que admitem "ê di{tul avalialt o 
,. " 

aluno; ê di óZc.il ava-
/I I 

lialt 0.6 e.6tágio.6 de leituJta; ê dióIc.il atendeJt ã..6 di ó eltença-b 

-<-ndividuai.6" e até "não.6 ei avalialt", evidenciando a sua di

ficuldade objetiva para demonstrar ".6eguJtança no pltoc.e.6.6o (e) 

c.onheumento de metodologia"g. 
;, 

Insistentemente, o professor alega "in.6 eguJtança; 

"inexpelti ê.nc.id'; "óalta de pJtepaJto"( e) de iI oJti en:tação", para expli 
,r I' 1/ 1I 

car suas dificuldades em "c.omplteendelt; oltganizaJt (e) utilizalt 

o manual", bem como na "elaboJtação de atividade/'; "exploltação 

e enJtiquec.imento do mateJtial" 1 o. será que o recurso seria 

a "criatividade", considerada como a responsável pelo êxito 
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de um material de leitura? Dizendo-se "inexpelZ.-[~:,,-te.'~ o pro

fessor afirma "que.m 6az o mê.todo ê. a plLôpJÚa plL06e.6.60lLa;".to

do.6 .6ão bon.6, depe.ndendo da .6e.gulLanç.a do plL06e..6.60lL ao U.6alL 

o plLOC.e..6.60 que. e.le e..6c.olhe.lL" ou "todo plLOC.e..6.60 ê. bom, 

todo.6 tê.m 6alha,t" pOlL i.6.6o c.abe. a no.6 c.onhe.c.ê.-lo.6 be.m 

.6upe.lLalL tai.6 6alha,t, e. ac.lLe.ditalL muito no que'e..6tamo.6 
-

pOlLe.m 

palLa 

6aze.n-

do" e ainda - "todo.6 0.6 plLOC.e..6.60.6 .6ao , .. i.lido.6, rle..6de. que. .6e.-

j am bem de.6 e.n volvido.6 " 1 1 • 

Se o professor apenas executa tarefas e está ex

cluído do processo de tomada de '·decisões sobre o alfabetizar 

e ainda sem considerar que lhe falta "6undame.ntaç.ão me.todolõ 
{I /t' 

gic.a(~c.onhe.c.imento do plLOC.e..6.60,,12, suas qualidades pessoais 

serão suficientes para obter sucesso na alfabetização? E por 

qtie';dentre os que· utilizam os métodos sintéticos é que mais 

aparecem as justificativas, atribuindo à "criatividade" do 

~ .... ofessor os resultados positivos do trabalho? "Todo o plLO

c.~,j.60 de le.i.tulLa te.m e aplLe.6e.nta .6ua,t, de..6vantage.n.6~ c.abe. ao 

- pitO '6 e..6.6 o lL·" e..6 t alL di.6 p 0.6 to' a ' c.Jti aJt· .6 em plLe m ai.6, ale.mdo que e. 

o 6 e.lL e c.i do " , pois, "todo plLOC.e..6.60 e. válido, de.pende da plL06e~ 

.60lLa palLa .6elL be.m .6uc.e.dida,,13. são, justificadas, portanto, 

"misturas", "as combinações" e "ajudas": "todo.6 0.6 plLOC.e..6.60.6 

.6 ao pOlLtadolLe.6 de 6 alha,t" plLe.c.i.6 am u.tiUzalL o bom de. c.ada, 

um" ou " .. . .6endo be.m aplic.ado, dá lLe.6ultado" ou ainda: "mui

to váUdo palLa a aplLe.ndizagem, ape~alL de. plLec.i.6alL de e.nJÚqu~ 

c.ime.nto" 1 4 • Esse enriquecimento vai desde o ".6 o C.OlLlLO à..6 tlLo 

-' ,'-~,;';',,;; ,~ . C.M- de. "te.tna~ """a"Eé~,à..::>cempGsição'i que, nos métodos sintéticos", 

nao faz parte do material de leitura, como vimos nos debates 

dos Relatos de Experiências 'e nos Cursos de 1982 15
• 

Em todas as experiências com os métodos sintéti

cos - cujo ponto de partida é a unidade (som, sílada, le

tra), "0 e.n.6ino de le.itulta inic.ia-.6e. c.om um jogo de. c.omb.ina

ç.ão de .6on.6 e .6inai.6 glLã6ic.o.6, in.tlLoduzindo-.6e o .6igni6ic.ado 

,da men.6 agem em uma etapa pO.6te.JÚOlL, quando o e..6tudan.te. lá dE.. 

mina o me.c.ani.6mo de 6olLmaç.ão de. .6Ilaba.6. U.tiliza, c.omume.n-

te, lLe.c.ulL.60.6 mec.ânic.o.6 que, embolLa ajudem a c.JÚanç.a na 6ixa-
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ção da 60Jtma dM le.tJta.6 e em .6ua M.6ociação c:: ... _'6 .6on.6, na

da te.m a veJt com a me.n.6age.m comunicada. O e.n.6ino da Jte.da

ção, e.m vez de. paJtale.lo, é pO.6te.JtioJt ao da leituJta,,16 comen

ta o estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, a propós! 

to da ampla utilização do processo fônico no Projeto Alfa 

Novas Metodologias. Com processos dessa linha metodológica, 

"M cJtiançM co n.6 e.gue.m leJt com me.no.6 tempo"," ... mM e.JÚge.m um 

monte. de atividade..6, mate.Jtial e um bom tJtabalho de. compo.6i

ção", ou "pJte.c.i.6 am .6 e.Jt e.nJtiq ue.c.ido.6 com atividade..6 vaJtiadM 

pana me.lhoJt compJte.e.n.6 ão do aluno" e (o processo) "é bom, mM 

pJte.ci.6 a de um tJtab alho inte.n.6 o de. compo.6ição" 1 7. Nesses ma

teriais, portanto, a leitura privilegia a mecânica, os auto

matismos da aprendizagem da língua e não exige simultaneamen 

te a compreensão do significado do material' lido, o q,Ie só pode 

ser feito ap6s o domínio dos símbolos gráficos. 

Já os métodos analíticos, que partem do todo signi 

ficativo (texto, frase, palavra) para as partes; da estru

tura' ínai'or para a menor, desenvolvem, "de..6 de o in1. cio, a ca

pacidade. de le.ituna como habilidade. de. apJte.e.n.6ão do .6e.ntido 

do.6 .6igno.6 gJtã.6ico.6. Apoiam-.6 e bMicame.nte. no .6igni6icado do 

mateJtial lido, de..6e.nvolve.ndo a pe.Jtce.pção global do me..6mo, que. 

, ê.' 9 e..6 talti came.nte. cLtJt-i..g{da pe.la compne.e.n.6 ão da me.n.6 ag e.m e..6-

cJtita,,18. O ensino se funda nas experiências do ouvir e do 

falar e, "atJtave..6 de. texto.6 pJtovocanã. inu.me.JtM atividade..6 de. 

e.xpJte..6.6ão onal: a.6 hi.6tõJtiM, 0.6 poe.ma.6, a.6 dnamatizaçõe..6 .6e 

, ..... , ... nã.o , ~on.te.6 de. enJtique.c..t.me..nto de-'idê.iM, do vocabulã.Jtio e. da 

: "I ;.', 

pe.nce.pção de. Jtelaçõe..6, além do e.6tlmulo da imaginação e. da 

e.mo ção" 19 • 

mê.to do) dã 

Por isso"a ctiança de.6de. ce.do jã. compõe." ou 1'(0 

maJtge.m ao aluno paJta cJt-i..aJt e. Jte.6le.tiJt, de..6pe.Jttan-
H « _ 

dód gO.6to pe.la le.ituna~)de.6e.nvolve. a inte.npne.taçao de.6de. 

M pJtime.iJta.6 leituJtM na exploJtação do.6 te.xt0.6,,2 o. "A cJtian 

ça ê. le.vada a .6 e.ntiJt ne.ce.6.6idade de. e.xpne.6.6 an .6 e.U.6 pe.n.6 ame.n

tO.6 tão e..6pontane.amente. como o 6az na vida neal. A.6.6im, me! 

"mo"'an.te.,oque.-o'a.lul1.o .6e.ja"capaz de. tJtaçaJt le.tna.6, .6e.na -<..ru-

ciado na compo.6ição, oJtganizando .6 ua.6 idê.iM e d-i..tando-M 
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paJta que. o pJto 6e.-6-6 OJt M e.-6 c.Jte.va. ApÕ-6 o cUtado, o 

-6oJt le.Jtã o que. e.-6c.Jte.ve.u paJta que. a c.Jtiança c.Jte.-6ça. AO-6 pou

C.O-6, o aluno vai ganhando M hab-i..lidade.-6 de. e.-6 c.Jt-i..ta e. de. oJt

togJta6-i..a e. jã -6 e.Jtã c.apaz de. c.op-i..aJt o que. cUtou"2 1. Os aspe~ 

tos fundamentais da alfabetização - a organização de idéias, 

as habilidades intelectuais de compreensão, interpretação, s~ 

qtiência lÓgica - acontecem desde o princípio nos métodos ana 

líticos e, nos sintéticos, pelo contrário sÓ serao 

dos, apÓs a aquisição da mecânica das sílabas. 

atingi-

Pergunta a equipe da Fundação João Pinheiro, a par 

tir da avaliação do Projeto Alfa - Novas Metodologias:.... como 

estratégia para reduzir o pr'ocesso na leitura: "o -6.i.mple.-6 a

cUame.nto da e.x.i.gênc..i.a da c.ompJte.e.n-6ão da le..i.tuJta gaJtant-i..Jt.i.a o 

ap aJte.c..i.m e.nto dM c.o nd-i..çõ e.-6 ne.é. e.-6 -6 á.Jt.i.M ? " 2 2 Opinam os profe~ 

sores: é imensa a dificuldade de obter até a mecânica da lei 

tura, pois "a c.Jt-i..ança te.nde. a e.-6c.and-i..Jt -6Zlaba-6'; "(0 me.todo) e. 
li 1/ " ,/ 

d.i.{Zc.Lt de.v.i.do ã e.m-i..-6-6ão de. -6on-6; a le.-i..tuJta é le.nta; ã-6 ve.-

ze.-6 pJtovoc.a tJtoc.a de. le.tJtMI/; I'não gO-6te.-<.', ac.ho d.i.6Ic.-i..l 0-6 ge.~ 
1/ I( 

tO-6; lútuJta de.moJtada"23. E os que conseguem a "alfabetiza-

ção rápida" se apercebem, nos Relatos de Experiências do 

I S .A.L., de que "o pJtoc.e.-6-60 não dá. mu.i.ta maJtge.m paJta a c.Jtian 

ça c.ompoJt! não de.-6 e.nvolve. a .i.mag-i..nação e. a c.Jt-i..at.i.v-i..dad~', .• :'h~ 
ve.ndo ma.i.oJt pJte.oc.upação c.om o automat.i.-6mo da lútuJta" 2 1+. 

Outro professor afirma: "t.i.ve. tambe.m que. u-6aJt Jte.-

-QUMG-6 c.omple.me.ntaJte.-6 paJta gaJtant-i..Jt o -6-i..gn.i.6.i.c.ado do. mate.-

Jt.i.al lido", ou ainda, "M-60C.-i..e.-i.. ao pJtoc.e.-6-60 -6.i.lãb.i.c.o paJta -6e. 

obte.Jt me.lhoJt c.ompJte.e.n-6 ão e. ctc.ompanhame.nto da e.-6 c.Jtita" 2 5. FOE 

çado a vários "arranjos", modificando a seqüência das difi

cu-ldades como aparecem na cartilha ou "e.nJt-i..que.c.e.ndo c.om ou

tJtO-6 l-i.. vJtO-6" ou i1c.om a.tiv-i..da.de.-6 e.xtJtM'~ 26, os professores des

cobrem, no I S.A.L., durante os cursos de 1982 e nos Rela

tos de Experiências do 11 S.A.L., em janeiro de 1983 "a d.i.-

,- 6ieuiúllde. paJta. de.-6 e.nvolv€.JL () -pJto c.e.-6-6 o e.m que. pJt e. Ú-6 a.va oJtga-. 

n.i.za.Jt c.aJttaze.-6 c.om le.-i..tuJtM -6uple.me.ntaJte.-6, pa.Jta. e.xploJtaJt pa.-

lavJta.-6 de.-6c.onhe.údM"27. Ora, os processos de metodologia 
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sint~tica' são considerados como adequados a crianças "caren

tes", pois garantem a aprendizagem ripida da leitura, ou se

ja, a mecanização dos símbolos grificos e a sua decifração:
6 

E os m~todos analíticos nunca poderiam ser utilizados com es 

sas "classes fracas", "heterogêneas" e "difíceis", FOis a elas 

faltariam "a c.apac.-idade pana l-idan c.om matell.-ial .6-imbôl-ic.o", 'á. 
. nluênc.-ia e de.6emball.aço no u.6o da l-inguagem oll.al e bagagem .6~ 

n-ic.-iente pall.a c.ompll.eendell. o c.onteúdo do matell.-ial de le-itu
Il.a" 29. ' Não seria necessi~io, pois, estabelecer a relação en-

tre o que se fala, se lê ~ se escreve, nem explorar ativida

des que o fazem, a partir das experiências da criança... A 

compreensão viria após a mecênica das sílabas ... 

Lidando com crianças, cujos pais, "na ma-ioll.-ia .6ao 

bnaça-i.6': "c.all.ente.6", "de.6 empll.egado.6" e que apresentam "d-in-ic.ul

da d e.6 de -int ell.pnetação", "d e c.o m pn e end en a.6 -i d ê.-ia.6 que Il.epll. e-
11 

.6entam", al~m de "l-inguagem oll.al pobne (e)"óa-ixa nll.eqllênc.-ia", o 

professor buscari, no miximo," Il.ap-idez'~ "m emon-ização/~ a.6.6 o c.-ia

ção de -idê.-ial (e.)'hab-il-idade de le-itull.a e e.6 c.1l.-ita", excluindo 

portanto, "a -intell.pll.etação da gll.a.vull.a, a pantom-ima, a le-itu

Il.a .6-ilenc.-io.6 a e c.olet-iva" 30 • 

Entretanto, como atingir a "oll.gan-ização lôg-ic.a do 

pen.6amento e a expJz.e.6.6ão do me.6mo - a l-inguagem", pela deci

fração dos símbolos grificos, se analisando materiais sint~

ticos, a equipe encontra textos "monôtono.6", cujas "e.6tll.utu

ll.a.6 não apne.6 entam oll.gan-ização lôg-ic.a de -idê.-ia.6?" 3 1 Nos re

latos, com veemência, os professores nos contam como preci

sam "elaóonaJz. nova.6 le-itull.a.6 c.omplementf{.ll.e.6 '; "alguma.6 le-itu

Jz.a.6 Cl-içõe.6) não apJz.e.6 entam texto.6" e, em outJz.a.6, " 0.6 texto.6 não 
. dão maJz.g em ã. -i nt eJl.pn etação ", ou ainda "a.6 l e-ituna.6 não apn e

.6 entaVaJ/1 .6 eqllênc.-ia lôg-ic.a", "c.om m-i.6tuna de d-in-ic.uldade.6" 3 2. 

Fica difícil, penoso e até impossível alfabetizar crianças oarn 

virios anos de repetência, se "a.6 le-ituna.6 não de.6pentam -in

teJz.e.6.6 e"; ~ preciso "elaóoll.ação de. no va.6 le-ituna.6 c.omplemen

tall.e.6, envolvendo .6Zlaóa.6 e c.om gJz.aduação de d-<- n-ic.uldade.6" e 

até "a ongan-ização de c.aJz.taz e.6 c.omplem entall.e.6 , -inc.lu-indo 0.6 
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,I 

dZgha60h e eneont~oh eonhonantalh, omitidnh no manual ... 33 

A "al6abetização hegu~a e ~ã.pida"3'+, visando "a ~edução dOh 
I' 

Zndieeh de dlh to~ção idade/ h e~ie eh c.,: fJ "-:..~; Iltedução do Zndl-

ee de ~ep~o vação e ~edução do Zndiee de L.'Y,~~ ão " 3 5 , - proposto 

no Projeto Alfa e objetivo dos professores ~!:.~s Relatos de Ex 

periência - seria o mero resultado do treino estéril de habi 

lidades de decifrar sílabas e palavras? 

A criatividade do professor, seu trabalho e esfor

ço bastariam, se no material, "não houve o euidado neeeuáJúo 

na ap~ehentação dOh dZg~a60h~ .. ~nem a g~aduação ou heqU~n

eia de dl6ieuldadeh" ou "apoio eone~eto pa~a int~odução dOh 

honh"; "(ah pe~honagenh) apa~eeem holtM nah .e.eitu~ah e a hua 

p~ehença não he juhti6iea pelo papel que t~m a dehempenha~, 

mah him, h Õ pela p1l.eh ença de hZlab a no h eu nome?,r36 E adverte 

uma das análises realizadas pela equipe: "ao apliea~ eMe pJtE. 

eehho, o p~o6ehho~ deve~á. te~ muito eLÚdado pa~a que heu.6 aiu

nOh não ineo~1l.am nOh vZeioh da leita~a que a hilabação pode 

oeahiona~: eheandl~ hZlabah, não te~ eapaeidade de eomp~een

de~ o texto, de não glo baliza~ ah hituaçõ eh, ete" 3 7 

Sem nos determos nos aspectos lingüísticos ou nos 

conteúdos dos materiais de leitura que proliferam nas escolas 

pÚblicas de la. à 4a. série, perguntaríamos: como os requisi 

tos básicos de leitura, a compreensão, organização de idéias, 

interpretação e seqüência lógica poderiam ser resultado da 

utilização de um material em que "não he pe~eebe qual o e~i

te~io adotado pa~a a eheolhá dah hZlabah e a hua ap~ehenta

ção'; não há. eonteúdo higni6!-eativo dah hZlabah, dah pa.lav~a.h 

nem da.h leitu~ah?"38 Sem embasamento linguísti,co e a funda

mentação metodológica, consideradas dificuldades para o pro

fessor 39 , como superar tais "falhas" - com habilidades pes-
,1 I " I1 

soais? E quando percebe a "inve~hão, 'o ehpelhamento,. a ~e-
- fi li veM ao, a. t~o ea. de let~ah", lia. omihh ão, ·a.e~eh eimo o u ~epetiçãó' 

e até a "aglutina.ção dM pa..e.a.v~ah" '+ o, já previstos num dos ma .. 
nuais como "pOhhZVUh eUoh maih eomunh que Oh alunoh podem 

eomete~ dMante a. a.quihição da 0~tog~a6ia.?" '+ 1 CaIo tratá-los, 
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se sao apontadas como prováveis causas as "al;te.Jz.açõe..6 .6e.n.6O

JÚa-ü'~ VO.6 maU.6 há.b,[;to.6 de. aJz.t,[culação e. pJz.onúl1c,[a'; 1e..6ãO ce.-
" I1 _ " " Jz.e.bJz.al; de..6a;te.nçao e. d,[.6pe.Jz..6,[v,[dade.j M6,[culdade..6 p.6,[comoto-

" " Jz.a.6 (e.) e..6tado ge.Jz.al de. .6aúde.?"'+2 Ou como preveni-las se nos 

materiais sintéticos, sobretudo, não há orientações sobre o 

acompanhamento e a avaliação da aprendizagem de leitura - di 

ficuldade para o professor e para o supervisor? 43 E ainda das , 

orientações sobre o Período Preparatório são esquemáticas ou 

fragmentadas, privilegiando sobretudo o "con;tJz.ole. mo;toJz. .6a

ti.66atóJz.,[o e. o dom1.n,[o da la;te.Jz.al'[dade.?"44 

Em momento algum, antes ou durante ou.mesmo depois 

da alfabetização, são organizadas experiências que desenvol

vam e enriqueçam "0 campo de. peJLce.pçõu mu.f.;ü6.6e.nMIZia,ú.,"; l/qUe. 

6avoJz.e.çam e. e..6;t,[mule.m o pe.n.6ame.nto Jz.e.6le.x,[vo e. cJÚadoJz."45 Nem 

haveria "a de..6cobe.Jz.;ta de. be.le.za na!.> .6'[;tuaçõe..6 comun.6 da v,[da 
11 

d,[á.JÚa, mercê da",[n.6,[.6tênc,[a na cóp,[a do al6abe.;to ma,[ú.6culo 
- 11 ~ • _ 

e. m,[nU.6culo, (e.) a PJz.e.ocupação e.xage.Jz.ada com a cooJz.de.naçao mo-

to Jz.a·, um a v e. z qu e. 0.6 cad e.Jz.no.6. e..6 tão ch e.,[ 0.6 de. e.x e.Jz. c1. c,[O.6 de. 

cóp,[a.6', l,[m,[;tando-.6e. o pJz.06e..6.60Jz. a.6 a;t,[v'[dade..6 de. nome.aJz. con 

ce.,[tO.6 mate.má.;t,[co.6 e. ã: aqu,[.6,[ção de. gJz.a6,[.6mo" 4 6 • E as difi

culdades dos professores, tanto nessas turmas, quanto nas d~ 

mais séries fracas - quando·a criança é "promovida"? "A.6 pJz.:f. 

me.,[Jz.a.6 d,[6,[culdade..6 que. e.ncon;tne.,[ 60Jz.am a.6 me..6ma.6 do ano pa! 

.6 ado, ••• a.6 c1l.,[ança.6 e.1l.am Jz.e.b e.lde..6, não ;tinham a.6.6,[.6;têncüt ne. 

nhuma e.m ca.6a e. qu.ando pe.d,[amo.6 a compo.6,[ção - a de.volução da. 

apJz.énMzage.m - 110;tamo.6. que. não 60Jz.am além do ;te.x;to'" '+ 7 - rela 

ta um professor de uma classe de 2a. série, em que "mui;to.6 al!;! 

no.6 já. tinham 61l.e.ql1e.ntado a la . .6 e.Jz.,[e. uma!.> c,[nco ve.ze..6 "'+8. ,En 

tretan to, no material, "não há. o Jz.,[e.n;taçõ e..6 paJz.a e.xploM.ção da 

ilU.6;tJz.ação, ne.m da linguage.m 04al, ne.m de. a;tividade..6 e.xpJz.e..6-

.6iva.6, ;ta,[~ como te.a;tJz.o, pan;tomima.6, mode.lage.n.6, de..6e.nho~'~. 

Tanto nas turmas de alfabetização, quanto nas de

mais séri.e s, "v e.Jlh 6,[ camo.6 a n e. ce..6.6 '[dad e. d e. o 1l.g an,[ z aJz._, {tti vi dE::. 

de..6 que. ajuda.6.6e.m a cJÚança a e.xpJz.e..6.6aJz. .6ua.6 ,[de.,[a.6, a;tJz.ave..6 

da l,[nguage.m ve.Jz.6al e. não ve.Jz.6al", e "há. mu,[ta e.xploJz.ação de. 
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~udo que é da v~vênc~a do~ aluno~, an~ma~~, natu~eza, etc, 
o que ~ncent~va a pa~t~c~pação da~ c~~ança~" 5 0_ conta um 

professor de classe multisseriada. 

Tal decisão decorre mais de experiências frustra

das com vários materiais de leitura ou da contingência de v~ 

rias séries numa mesma turma que da tentativa de traballiar cem 

as crianças e coro suas experiências de vida: "não adotú ne

nhum p4oce~~o e UéO vã~~o~ l~v~o~ pa4a o~gan~za~ meu t~aba

lho: I B~~ncando com aé Palav~a~', I Le~tu~a e Encantamento', , A E! 

col~YÍ.ha~ etc. A pa~t~~ dele~, o~gan~zo exe~cZc~oé . e~t~utu-

4a~~"51, porém a avaliação é feita "a.t4avé~ de conveMa~ -<.n

n04ma~~ com o~ alunoé; obée~vação da l~nguagem o~al e da e~

c~~ta, de exe4cZ~o~ e a~v~dade~ ne~ta~ em nolha~ m~meog~a

nada~"52. 

Ainda nao ocorre ao professor - das escolas rurais 

ou urbanas - que "a oÓ.ó e4vação e o 4eg~.ót~o d~ãJU.o.ó lhe da-

4ão cond~çõe.ó de .óa.be4, de~de a.ó p~~me~~a.ó h~.ótõJU.a~,.óe a~ 

~~ançM e.ó tão U.ó ando o lJO cabalã4~o óã.ó~co", ''.6 e a.ó c~~ança.ó 

e.ótão pe~cebendo a.ó 4e.taçõe.ó de ca~a e ene~to, tamanho, e.ó-· 

paço, tempo, etc e .ó e a.ó c~ança.ó jã e.ótão 4evelando d~n~cu~ 

dade.ó de comp~een.óão~ .• 53 Submetidas a várias experiências 

de alfabeti zação, com "texto.ó .ó em um n~o co ndL.Lto~'; I'mal e.ót~u 
/I 

tL.L~ado.ó" com um "pob~e lJocabulã~~o; 'que não explo~am em mo-

mento algum a comp4een.óão e a o4ganização de idéia.ó", como p~ 

rlerá a criança "de.ó enlJollJ e4 o pe~ amento c4Zt~co, 'a hab~l~da 

de de antec~pação de ~de~aé, a capac.~dade de j ugam ento de nE: 

to.ó, a~tu.deé e açõe.ó?" 5 1+ 

As crianças das classes fracas e defasadas - supo~ 

tamente de "linguagem poó4e~ ''mal e~t4utu~ada" têm "din~cu.lda 
de.ó em compo4; "não go.ótam de conta~ e pa~t~c~pa~ de qualqu.e~ 
at~lJ~dade na e~cola, poi~ têm lJe~gonha de nala~ pa~a out~aé 

.ó ala.ó e ate com é eu.ó colega.ó li 55. Assiro, jamais serão estirou 

ladas ou teriam interesse em aprender a ler, pois a compre

ensão - exigidaap::mas':ao final do processo - somente seria garan 
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tida, caso as experiências vividas pela criança fossem apro

veitadas, nos textos e nas múltiplas situações, que só apar~ 

cem nos materiais analíticos. Estes, segundo os professores, 

sao adequados a "~u~ma de nZvel mai~ elevado"56. - Ou seja: 

crianças, "cuj o~ pa-i~ ~êm ~empo de com ela~ ~~o ca~ idê-ia~, de 

pa~~ea~ e viaja~, de e~~-imula~-lhe~ o p.en~amento com pe~gun

ta~ e ~e~po~~a~". A elas é proporcionado "de~envolve~ ~ua 

hab-il-idade c~-iado~a pela -in~e~p~etacão e pelo conteúdo c~ia

t-ivo do~ ~ex~o~, at~avê~ de jogo~ d~amá~ico~, leltu~a~ d~ama 

t-izada~, hi~~ã~a~, cancã e~, po emM, pintu~a~, de:6 enho, co n! 

t~ucão, modelagem, ~eco~te e colagem" e assim, "de~envolve~ 

o go~to e~~ê.~ico e a~~Z~tico" pela "elaóo~acão de um bom p~E. 

gJr.ama de l-iteJl.a~u~a"57. 

E as crianças das numerosas classes fracas? Nem 

automatismos desenvolverão com um material pobre, com ativi

dades pobres, num contexto sem significação e que sistemati

camente exclui as vivências da criança e a sua palavra, bus

cando/apenas, diminuir a sua "ag~e~~ividade" ou"compen~a~ o~ 

p~oblema~ namilia~e~". Se elas "não ~ ab em a~~ enta~-~ eco~~e 

~amen~e, abo~oa~-~e, dob~a~ 6olha~, pa~~a~ 6olha~, nem ouvi~ 

e nem 6ala~ na ho~a ce~~a", com "au~ ência de bon~ háb-ito~ e 

at-i~ude~ e hig-iêne co~po~al, incapaúdade de concen~~acão, 

atencão, pe~cepcão e. memã~a, g~ande -in-ió-icão, eBocent~-i~ mo, 

de~egu-ilZb~o mo~o~ pa~a de~envolv-imento de atividade~ ~im

ple~, como anda~ em l-inha ~eta" e "6alta de pe~cepcao e~ pa-
" 

c;o-tempo~al e au~ê.ncia ~otal de coo~denacão moto~a óina"58, 

essas "carências" não são atendidas. Apenas serão reforça

das, face a não exigência desses requisitos na mecânica de 

alfabetização, nos materiais geralmente utilizados nas "clas 

ses fracas", quando os há. 

Não sabemos, pois, como o professor se apercebe das 

dificuldades do aluno quanto à'" c.oml')~e en.6 ãQ, anál-i.6 e, -inte~-

r~etação. e .6-inte.ó ej le-ituJr.a' o~a.l, le-ituJr.a .6-ilenc-io.6 a, oJr.gan:!: 
zação de -idé-ia.6, exp~e.6.6 ão ·oJr.a.f.. e e.6 c~i:t.a", pois nos encontros 

e visitas, apenas sabem dizer que a "~u~ma e ó~acd'; "há ~~oca 
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de let~a~; aluno~ que leem ma~ nao e~c~evem5~ e, invariavel-

mente, apontam "in6~eqllê.ncia, doenç.a~ (~a~ampo, coqueluche, 

ve~mino~el, 6alta de ~~i~tência do~ pai~" (e')//6alta de o~ien:'" 

taç.ão"60, as causas do fracasso escolar. Não há acompanha

mento nem avaliação sistematizados: só a boa vontade do pro

fessor que, no esforço de produzir a aprendizagem da palavra, 

produz a sua negaçao •.. Como explicá-lo? 

Nas trocas de turma, de professores e de materiais, 

nas tentativas de evitar o fracasso, nunca o fazer da escola 

é questionado. Em última instância, à criança e à sua famí

lia é atribuida a responsabilidade da reprovação na la. sé

rie, pois nao se sabe concretamente por que a criança nao 

aprende a ler - seus pais saberiam? 

2. "Justificando" a Desigualdade.~. 

"O~ pai~ nao vem ã. ~eunião e nao aceitam que o~ 

6ilhol.) tJLoquem de tu~ma"... "Re~ultado: 60~am Jz.epMvado~"61. 

Ainda mais:"ele~ não dã.o opinião ~obJz.e e~te ou aquele mate

Jz.iai'; 'queJz.em um Ib.JJz.o óaJz.ato'; nao ~ e pJz.eocapam com o conteu.

do,,(~Vacham que 01.) liv~06 nao devem ~eJz. tJz.ocadol.) a cada ano. 

Quanto ao valoJz., ele~ não dão opinião: ~a~ tamb~m não Jz.euni

mo~ pana ~elecionaJz."62. Se os professores reconhecem que os 

pais "queJz.em que ~ eu~ nilho~ aplLendam o q ae el e~ não tiveJz.am 

chanc.e deapJz.endeJz.'; 'colo cam to da a e~ peJz.anç.a de vida na lei

tUJz.a do~ nilho~'; têm I'conniança e entu~ia~mo com I.) eM nilho~ 
na e~cola" por que "e~peJz.arn um bom Jz.e~ultado do~ nilho~, ~em 

" ajuda~ o pJz.o6e~~oJz.? '~em ~e impontaJz.em com a~ C~ua~)di6iculdE:. 
deI.)" 6 3? 

Qual o espaço real de participação desses pais "que 
/I 

nao entendem de mateJz.1.al didático i "não têm co ndiç.õ e~ de daJz. 

a~~{~tência nece~.~á.lr.Á...a'';-"nã.o ~ e e~ nOJz.ç.am pela apJz.encUzagem do~ M: 
lho~"; pois "6ã.o qaa~e todo/.) analnabeto~'; ':tã.o nJz.eqllentam Jz.eE: 

niõ~", mas querem apenas "que ~ea~ nilho~ apJz.endam m~ 
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Il.ã.p"[do e nao 6..[quem ;tan;toJ.:, anoJ.:, na i.a. J.:, e.ll...i.e" 6 4~ Como CXJITPre 
/1 If I/ ~ -

ender que sejam "..[nd..[6ell.en;teJ.:,: ac.omodadoJ.:,; neu;tll.oJ.:,", pois "de..[ 

xam naJ.:, mã.oJ.:, do pJto 6 eJ.:,J.:, Oll. a ll.eJ.:, po nJ.:, abLf."[dade de enJ.:,..[nall. a lell. 

e apena..6 queJtem a pll.omoçao de J.:,eu..6 6"[lhoJ.:, (c.uJ.:,;te o que c.uJ.:,

;tall.)", se "n..[ngue.m queJt um 6"[lho bull.ll.o" eospais somente de

sejam "que J.:,e.uJ.:, 6"[lhoJ.:, J.:,ejam educ.adoJ.:, e al6a-be;t..[z~doJ.:,?"65 

Presentes virulentamente no discurso do professor, 

os pais estão ausentes das expectativas do diretor ou do su-

pervisor, preocupados mais 

a apll.end..[zagem da le..[;tull.a 
w ~ . 

v"[da; boa pJtomoçã.o na la. 

com os resultados escolares: "que 

ll.eJ.:, alva . aJ.:, d..[6..[c.uldadeJ.:, de J.:, ua 

J.:, e.1l...[ e" e "uma i eLtull.a ..[n;tel..[g en;te 

e c.oll.ll.e;ta,,65. Ambos "eJ.:,pell.am c.om anJ.:,..[edade_ uma boa apJtend"[

zagem" e, quando isto não ocorre, as ações são vagas e pa-
r Ir 

liativas:"pede ajuda de ;todoi; ~dã. apo..[o ao pIl.06eJ.:,J.:,oJt;«pll.oc.u-

Jta oJt..[en;taJt ma.,[J.:, oJ.:, alunoJ.:, e OJ.:, pa..[J.:, noJ.:, pll.oblema..6 ~ '~oll.nec.e 
ó;t..[ma al..[mentaçã.o ou ajuda quando 6al;ta ma;tell...[al"67. 

Na prática concreta do dia-a-dia, os pais são ouvi 

dos a respeito da aprendizagem de seus filhos? O que pensam 

a respeito do ensino da leitura? Como enfrentam a possibil! 

dade do fracasso escolar, se querem que seus filhos sejam 

"pelo meno.6 al6abe;t..[zado.6"?68 E nas reuniões de pais, nos 

encontros com grupos de serviço, produtores rurais, procura

mos verificar: será que os pais "queJtem bonJ.:, ll.e.6ul;tadoJ.:, ao 6~ 

nal do à.no me.J.:,mo J.:,e.m ajudaJt o pJt06eJ.:,J.:,01l."? Ou "nã.o J.:,e pll.eoc.u 

pam em .6.abeJt da v"[da eJ.:,c.olaJt doJ.:, 6..[lhoJ.:,?,,6'l Por que esses pais 

são infensos a qualquer aproximação da escola? •• 

"Pe.lo que nóJ.:, c.onveMamoJ.:" pall.ec.e que o pll.oblema e! 

;tã. loc.al..[zado na 6amIl..[a.Jã. c.hamamoJ.:, OJ.:, pa..[J.:" c.onvell.J.:,amoJ.:, 

e nada ad..[an;tou"7Q • 

•.• mesmo que seja para beneficiar o filho? •• 

"FoJtam un.6 qu..[nze pa..[J.:,. Lã. e. mu..[;to, poJtque em me-

d..[a J.:,Ô c.ompaJte.c.em J.:,e..[J.:,. Expl..[que..[ o mo;t..[vo da ;tll.oc.a. NeJ.:,;ta 

J.:,ala, eu eJ.:,;tou 6azendo um ;tll.abalho aJ.:,J.:,..[m: ;tudo o que eu dou 
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d e. de. v e.n e.u e..x.pl-tco o utna v e. z pa/ta e.l e..6, p M.6 o e.x e./tcZ C-tO.6 den 
t/to do que. e.u e..6tou e.n.6-tnando e. tambe.m coo/tde.naç.ão moto/ta, 

n-tz n-tcha.6 out/ta ve.z pa/ta e.le..6 e. e..6tou acompanhando e. ape./t
tando me..6mo"71 

... apesar de toda a boa vont~de do professor? 

"Out/to pnoble.ma .6 ê./t-to ê. que. e..6te..6 pa-t.6 que. ma-t.6 p/t! 

c-t.6am nao vêm ã /te.un-tão. E a-tnda acham que. o co/tne.to ê. e.n.6-t 

na/t o 'a-b-c'. Po/t ma-t.6 que. e.u e.xpl-tca.6.6e. como .6e.Jt-ta o t/ta

balho, e.le..6 cont-tnuavam e.n.6-tnando 0.6' aluno.6 e.m ca.6a,,72. 

E quando os pais ajudam os filhos, atrapalham tan-

to que ... 

: o·. e.u, pe.di.. ao!.> pai.!.> pa/ta não e.n.6 -tna/t 0.6 n-tlho.6 e.m cE: 

.6a, n-tz uma nolha com o/t-te.ntaç.õe..6 de. como oJt-te.nta/t no.6 de.ve.

/te..6 do.6 n-tlho.6, pa/ta ve./t .6.e. e.u con.6-tgo ne..6olve./t 0.6 p/toble.
ma.6 1/ 7 3 • 

. .. na verdade, melhor seria que nunca interferis

serono ensino da leitura, embora seja reclamada a sua parti

cipação: 1/ 0.6 pa-t.6 pne.c-t.6 aro e.nt./to.6 an na e..6 cold~ "da./t a.6.6-t.6tên

c-ta e. e..6tan a pa./t do que. a.conte.ce. na e..6colal/ 74
• Assim, tal

vez, não perturbassem o processo de aprendizagem dos filhos 

e o trabalho da escola... "Canlo.6, pon e.xe.mplo, quando a ge.n 

te. -tnce.nt-tva, e.log-ta e.le. me.lho./ta e. come.ç.a a naze./t tudo d-t/te.-t 
I -

t-tnho. Va .6e.mana PM.6ada pana cá e.le. come.ç.ou a /te.g./te.d-t/t. 

Ele. tem um me.do te./t/tZve.l do pa-t. O pa-t comp/tou uma cole.ç.ão 

de. l-t1JnO.6de. h-t.6tõ./t1..a. E o me.n-tno não .6abe. le./t, ma.6 o pa-t 

e..6no/tç.a, n-tca b/tavo que./te.ndo que. e.le. le.1..a. O pa-t já no1.. ate. 

a e..6cola ./te.clama./t po/t que. o n-ilho 6ala. "dl/ de. dado. Ele. e..6-

c/te.ve. "de.do" e. 6ala que. "d" ê. do dado, ~a.6 não ê. "V" ê. "d". 

Ele. não ace..ita que. o "d" e. da namZl-ta do dado e. no/tma toda.6 

a.6 out/ta.6 palav./ta.6. Na .6e.mana que. o pa-t e..6tá t/tabalhando de. 
Q7 QQh - 15 OOh C o 1" Oh 1/75 : a.6 : ,o afL-l-O.6 'u..{..ca me.-l- o/t . 

Teriam os pais o poder de anular as aquisições e a 

aprendizagem efetiva realizada na sala de aula? Ou será que 
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"a. oJt.ga.niza.ç.ã.o da. .tingua.ge.m e: (que. e:l nunda.me.n.:ta..t pa.Jt.a. o a.jU! 
.:ta.me.n.:to na. e.~co.ta.? poi~ o ma..:te.Jt.ia..t de. .te.i.:tuJt.a., e..te. na.z a. i~ 
.:te.gJt.a.ç.ã.o e.mo cio na..t, e.'.6oda..t".,:~ Diz a supervisora de escolas 

rurais, "carentes" e distantes, experimentando o material"ca 

minho Suave": 

... "0 q ue. ma.i~ me. e.mo cio na. e: o cJt.ci~ cim e.n.:to p.6i co.tõ gi-

co da.~ cJt..ia.nç.a.~. E~.:ta. .:tuJt.ma. ma.i~ nJt.a.ca. da. e.~co.ta., o a.no pa.! 
.6a.do e.~.:ta.va. mui.:to ma.Jt.gina..tiza.da.. EJt.a.m mui.:to a.pã.:tico~, pa.Jt.a.
do.6, ~e.m e.n.:tu~ia.~mo. AgoJt.a. nã.o, e.~.:tã.o a.nima.do~. A ge.n..:te. che. 
ga. na. ~ a..ta., e..te..6 co nv e.Jt.~ a.m, pa.Jt..:ticipa.m" ( ••• } "E.te.~ e6:tão de. 
~e.nvo.tve.ndo não .6Õ na. a.pJt.e.ndiza.ge.m, como .:ta.móe:m na. pa.Jt..:te. hu

ma.na., na. coope.Jt.a.ç.ãO,,77 - e justifica: "0.6 a..tuno.6, pe..to na..:to 

de. .6e.n.:tiJt.e.m que. e.~.:tã.o a.pJt.e.nde.ndo, de.~e.nvo.tve.ndo, áica.m ma.i~ 

i n.:t e.Jt. e.~ ~ a.do ~ " 7 8 • 

-Se, do ponto de vista da escola, os pais nao part! 

ciparo do desenvolvimento dos filhos, é à aquiescência deles que 

o professor recorre, nas dificuldades encontradas, sem, con

tudo, envolvê-los no processo de aprendizagem ou estabelecer 

uma relação de troca com a família. Mas é uma aquiescência 

sem contestação dos atos da escola, face aos problemas de 

aprendizagem dos filhos: "no pJt.ime.iJt.o dia. que. e.n.:tJt.e.i na. ~a.

.ta., ~ince.Jt.a.me.n.:te., .:tive. von.:ta.de. de. choJt.a.Jt.. Sa.Z a.pa.voJt.a.da. po~ 
que. o~ me.~ a..tano.6 de. ú.t.:tima. c.ta.~~e., .:tudo o que. p~~o no qu~ 

dJt.o, e.l~ copiam ce.4.:tinho e. com .te..:tJt.a. boa.. Ne.~.:ta. .6a..ta., e.u 
pa.~~e.i o jOJt.na..tzinho de. c.t~~e. e. qua..6e. ne.nhum con~e.guiu co
pia.Jt.. 0.6 que. co pia.Jt.a.m , áize.Jt.a.m uma. .te..:tJt.a. hOJt.Jt.Zve.l. E.te..6 na.o 
.:tinham cooJt.de.na.ç.ã.o mo.:toJt.a. ainda., e.u áique.i boba.. Inc.t~ive. 

nolha..6, e.xe.Jt.cZcio~ mime.ogJt.a.áa.do~ que. e.u da.va. na. minha. .:tuJt.ma., 
e.le..6 nã.o con.6 e.guiJt.a.m na.ze.Jt. na.da.. Eu niz uma. Jt.e.uniã.o com 0.6 
pa.i~, pOJt.que. e.u nã.o ~ ou boba. de. pe.ga.Jt. uma. Jt.e6poMab-iii.da.de. de6-

.:ta. ~ozinha., qae.Jt.o e.nvo.tve.4 mui.:ta. ge.n.:te. ni~.:to, .:tonne.i-o.6 cie.n 

.:te.~ da. ~i.:tua.ç.ã.o, a.4quive.i o convi.:te. pa.Jt.a. a. Jt.e.uniã.o e. a.~ a.~~i 

na..:tuJt.a..6. No nina..t do a.no, e.u na.o que.Jt.o pJt.ob.te.ma..6 com a..6 na.
mZ.ti~ do.6 a.luno.6 p04 ca.lL.6 a. di.6.:to" 79. • 

Não se discute em hipótese alguma o porque das defi ' 
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ciências de aprendizagem, nem como se produziram ou o que po 

de ser feito para corrigi-las •.• enquanto que os pais só pe

dem, da escola, complacência: " •• • mM o me.nino que. nã.o te.m 

pne.judica.me.nto de. ca.b e.ç.a. a. .6 e.nhona. pode. a.pe.nta.n, a. .6e.nhona. PE
de. ba.te.n ne.le. que. e.le. con.6e.nta.. Agona., e..6te. na.o ... .6e. a. .6e.

nhona. ba.te.n ne.le., .6e. pu~e.n e.le. de. ca..6tigo ••. e um me.nino mu~ 

to ve.ngonho.6o"ao. As atitudes do professor, os materiais de 

ensino, os livros didáticos, os métodos e técnicas, sob apa

rente neutralidade, reforçam e confirmam que há os "capazes" 

e os "incapazes", os "normais" e os "anormais", produzidos p~ 

la internalização da autoimagempositiva ou negativa. ~ a 

criança e seus pais que se persuadem da inevitabilidade do 

fracasso escolar. Apesar de pensarem a escola como necessá-
" •• .f-r. ,.. ; { .. d - d . I1 11 ( ria e importante: quarVUJ m<-<A/.J ap/Le.,n e., nunca. e. e.ma.~.6; a. e..6-

- . d II (/ ( o I - . a 1 cola.I e. uma. a.j U a.; .a. e..6 CO-l-a.. e. mu~to imponta.nte." quando a 

criança não aprende, a instituição não é contestada: 

pnoóe..6.6ona. in.6i.6tia., maLs e.le. nã.o tinha. vonta.de."a2. 
" ..• a. 

Para eles, são os problemas de saúde os causadores 

da repetência e da evasão: "e.u tenho uma. na la. . .6 enie. que num 

.6a.be. na.da. me..6mo ..• toma. Ga.ndena.l Chál doi.6 ano.6 e. a.gona. e.n-
II 11 

tnou na. e.6cola.; a do 2g a.no te.m muito de..6â.nimo, pon ca.U.6a. de 

do ença, de..6 conada." a 3 • Ou são as características. pessoais "inex 

plicáveis": "a .6enhona. quen .6aben qua.l o pnoble.ma.? O pno

ble.ma e a. mã.e de.le. .•. Ela. 6icou ate no 3g ou 4g a.no, num .6ú. 

Sa.iu jU.6ta.me.nte pná ca..6á ... ", 11 ••• O minimo a.gona. tá tudo do 

me..6mo jeito ••• " "Qua.ndo dá a. hona. do ne.cne.io ele.6 Óogem e. ó~ 

ca.m e.6condido.6 no ma.to", ou: "a ma.ionia. nã.o e.6tuda. ponque e 

ma.la.ndna" a It • 

- ~ Se perguntamos por que a criança nao gosta de ir a 

escola, os pais respondem: "ona, ponque. ele.6 nã.o quenem e..6tu 

da.n, gente ... "as Mas não sabem o motivo: Ira. cá, e.u num .6e.i 

nao. I.6to e: coi.6a. da..6 pno6e..6.6ona..6. Ela..6 aI é que. .6a.be"a6. 

Seria desinteresse dos pais pelo que seus filhos estão apren 

dendo na escola? Por que eles ficam "apreensivos" com o de

senvolvimento de seus filhos? "Eu .6e.i ponque, qua.ndo che.go 
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e.m c.a..6a. a. pJtofie..6.6oJta. ma.n.da. um "biê.te. pJta. m-<..m. o me.n.in.o -n.a.o 

lê. n.a.da.. PJte.c.i.6 a. ba.tê. n.o mútútO" e 7 são as habilidades de 

leitura e as "notas vermelhas" os indicadores da situação es 

colar dos filhos. "Sim, qua.n.do te.m muita. nota. v e.Jtm e.lha. , a. 

ge.n.te. a.pe.Jtta. ma.i.6, pa.Jta. e.le. e..6fioJtç.a.Jt ma.i.6, pa.Jta. ve.Jt .6e. de. me. 

lhoJta." e e • Embora ~ os professores achem qu~ "0.6 pa.i.6 .6 Õ que.Jten1 

Jte..6ulta.do.6"eg, eles não são informados a respeito dos conteú 

dos estudados, do material ou do sistema de avaliação. Só 
" ~ sabem que ".6im modi6ic.ou tudo. /lModifiic.ou o e.n.6ino. c tudo 

difie.Jte.nte.. PJt~ n.O.6 ~ difilc.il, pJt~ e.le..6 (fiilho.61 n.~o"~o 

Será que os pais não têm interesse em saber a res

peito do material utilizado? "Ele..6 n.~o d~o opini~o .6obJte. e.! 

te. ou a.que.le. ma.te.Jtia.l, o que. e.le..6 de..6e.ja.m ~ que. .6e.u.6 fiilho.6 

e..6te.ja.m a.l6a.6.e.tiza.do!i n.o fiin.a.l do a.n.O,,~l. Por que então, os 

pais afirmam: "0.6 a.lun.o.6 e..6t~o tJtoc.a.n.do (le.tJta..61 pOJtque. na.o 

e.n..6 i n.a. o A BC ma.i.6: .•• " [ •.. I " E n.t~o e.-?a (ni~e.) de.u uma. 60lha de. A BC 

ma.iUlic.ulo e. min.u.6c.ulo pJt~ e.le. e..6tuda.Jt a.que.la..6 le.tJta..6", ou "a. 

pJt06e..6.6oJta., n~o te.n.do bom pJte.pa.Jto, .60 va.i da.Jt a.na.l6a.he.:to ... 1J~2 

são eles que dizem da aprendizagem de seus filhos:" ... o m~t~ 

do de. e.n.6ino de..6pe.Jtta. de.:ma.i.6 o e..6plJtito oh.6 e.Jtva.tivo do me.ni

n.o" e ainda: "a. minha. e..6t~ a.pJte.nde.n.do a. lê, e..6c.Jte.vê he.m ... ; 

a. ma.i.6. nova. ••• Ela. ve.m n.a. e..óc.ola. e. c.he.ga. e.m c.a..6a. e. fia.la.: e.u 

vou e..6tud~ poJtqlle. a. pJtone..6.6oJta. ma.ndou"9.3. Embora não enten

dam a organização escolar: .•. 

... "ah! o a.no (.ó~Jtie. c.uJt.6 a. da. I e.u num .6e.i n~o"<3 ~ 

... nem sejam pelo menos informados sobre o material 

utilizado: " .. . n.~o Cfiui in.fioJtma.do I. Ela. (pJt06e..6.6oJta.) .6Ô pe.
diu a. 9 e.n.te. pJt~ c.ompJta.Jt o livJto .•• "95-

... ou sobre as "normas" disciplinares da escola, 

conhecidas quando os pais vêm à escola: 

~ 

so 

"ma..6 a. c.o nt e. c. e.. •• a. diJt e.t o Jta. e..6 h a.JtJto u n.a. 9 a.Jto:ti h ha. 

a.l ..• ma.c.huc.ou e.la. .•. a.l n.ão fiui c.ontJta. a. diJte.toJta, n.e.m c.on

tJta. e.la.. Eu vim a.qui. O que. 60i que. a.c.on.te.c.e.u? Ele. me. e.x
plic.ou o ne.gôc.io ... ,,9 I) 
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Não obstante, os' pais é que ficam gratos à esoola, 

quando seus filhos "melhoram": "depo-i..6 da.6 o!Li.entaç.ôe.6 que jã. 

tivemo.6 aqu-i., e.6tou aehando que o t~abalho eom a ela.6.6e e.6p~ 

e-i.al e.6tã. -i.ndo bem me.6mo. InelU.6.{ve :".f..gr ~.6 mãe.6 jã. 60~am ã. 
e.6eola pa~a elog-i.a~ e 6ala~am que 0.6 ciLf "'.'> jã. melho~am 30%. 

, I , I _ 

Ve ba a za el e.6 e.6tao -i.ndo ma~av-i.lho.6 arr ~ i'de bem. Apena:ô un.6 

q uatJW demo~am um poueo a lemb~a~ de q L~;R. palav~a e. aquele p~ 

dae-i.nho. Se na ap~e.6entaç.ão da.6 6amZt.:th:/.)/t. do me.6mo júto, 

eu aeho que eon.6.-i.go alguma eoi.6a eom ele',"; .';·a.iz uma supervi

sora. 

Eles acompanham, do modo possível, os resultados da 

escola: 

"eu aeho que a minha men-i.na. .. não e: pa~a elog-i.a~ 

a pJt.06e.6.60~a ... ma.6 e.6tá apJt.endendo ... ; pa~eee que a.6 e~-i.an

ç.a.6 t~m ma-i..6 libe~dade ... ma-i..6 de.6envolv-i.mento l ... ) A.6 m~-

nha.6 '- óilha.6 ), g~aç.a.6. a Veu.6 ... .6 ob~e.6.6 ai bem ... têm eanta-

~ia ... em todo ponto ela.ó. e.6tão de.6envolvendo ... " ou "ele e.6 

tã e.6eJt.evendo. Muita.6 eoi.ó.a.6 ele lê bem"; "g~aç.a.6 a Veu.6, 

e.6tou muito .6ati.6 6eito eom o meu, ele jã. va-i. ap~endendo bem ... 

e.6tã. no J Q ano "9.8. são eles que "na.6 ~euniô e.6, 6alam muito 

.6ob~e o Jt.end-i.mento que .6eu.6 6-i.lho.6 e.6tão tendo" e, do ponto 

de vista de um supervisor; "e.6tão aehando e.6te p~oee.6.6o CCa

minho Suave} ma-i..6 6áeil, po~que e.6tão tendo ma-i..6 eondi..ç.ôe..6 de 

aeompanha~ o ó-i.lho em ea.6a, poi.6 não tem aquela pa~te de ~ 

.6ão 60ne.t-i.ea e nem ê. eomo o (~/t.oee.6.6o) global que ex-i.ge mu-i.

ta at-i.v-i.dade em ea.6a. A ajuda do.6 pa-i..6 em ea.6a e.6tã. .6endo 
Õ t-i.m a "9.9; • 

E as crianças, que esperam da alfabetização? "Mu-i.-
1/ 

tO.6 e.6pe/t.am e .6e e.660~ç.am pa~a uma óoa apJt.end-i.zagem; "( .•. ) 

at~ave..6 do.6 eon.6elho.6 e expl-i.eaç.ôe.6 do pJt.06e.6.60~ .6ob~e a 6a~ 
ta que 6az a ap~endiiagem hoje e 6utu~amente"lOD. Ou seria 

através das múltiplas oportunidades de ver, tocar, sentir,ex 

perimentar e expressar, possíveis de serem criadas no cotidi 

ano do trabalho pedagógico? Por que na entrega da cartilha 

"ele.6 6iea~am eneantado.6, p~-i.ne-i.palmente aquele..6 mCÚ.6 ea~ente.6 
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que. nunc.a .t..tve.ltam opolt:tu.n..tdade. de. paltüc...tpalt de. uma 6e..6:ta"? 

e "ou:tlta c.o..t.6a. que. e.u ac.he...t ..tmpolt.tan.te. ê que. o pe..6.6oal e..6:tá 

e.n:ta.6..ta.6mado me..6mo" f. ••• ) ".to da.6 a.6 .6 ala.6 e..6 .tão 6az e.ndo 6 e..6.t..t

nha.6 palta e.n.tlte.ga do l..tvlto" ( ••• 1 "quando 0.6 aluno.6 e..6:tão ve.n

c.e.ndo a.6 e..tapa..6 a ge.n.te. plte.palta a dltamaüzação c.om e.le..6 me..6-

mo.6 "101 •. Aí percebemos - sincretica.mente e ainda de modo mui 

to afetivo - a descoberta da alfabetização como possibilida

de de criação, de expressão, pois: ".6e. e.le. (alu.n~ ouve. be.m 

e. 6ala bem', e.le. 6 a.talm e. n:t e. e..6 c.lte.ve. bem" e como? "A ge.n:te. .te.m 

que. :te.1t opolt.tun..tdade. de. c.onve.lt.6alt c.om a c.1t..tança, de. pe.ltgun

:talt c.o..t.óa.ó, de. ..tn:te.Ite..6..6 alt pe.la.6 c.o..t.6 a.6 que. e.la 6az •.. ·· ( ... 1 
"Ou, e.nvolve.ndo a l..tnguage.m oftal, a c.1t..tança :te.m c.ond..tçõe..6 de. 

e..6 c.lte.v e.1t,,1 o 2, conclui um professor. 

Isto porém, é possível com crianças que "não :têm ma 
rr I' _ 'I 1I /I 

:tult..tdade.; .ó ao ..tnd..t n e.1te. n.te..6 ; .têm d..t 6..tc.uldade..6 na aplte.ncüzage.m; 
1/[ • • II / d I' o-tc.am aglte..6.6-tva.6 é~, quando não aprendem a ler,: 'ac.omo am-.6 e., 

1/ K-
#uma.6 ac.e...t.tam ou..tlta.6 Ite.vol.tam; a.ó ve.ze..6 me.lholtam, a.6 ve.ze..6, 

- I1 Ir /I 11 1 O 3 nao; Ite.c.lamam e até abandonam a e..óc.ola"? 

Por que os professores ficam surpresos face à rea

çao das crianças e de seus pais que, do ponto de vista do aI 

fabetizador: "nã.o ac.e.Lta.m o pltoble.ma ou não :tomam c.onhe.c...tme.n 
,1 f -

:to"; mas "c.It..t:t..tc.am e. ac.omodam-.ó e.; "iLe.c..f..amam"; 6..tc.am a601t1te.c...tdo.6 

e. aglte.ll.6...tlJO.õ", e então, "c.ulpam 0.6 plto6e..6.6olte..6 e. a e..óc.ola"101t~ 

são os pais, entretanto, que dizem à viva voz: 

:te.m plto6e..6.óolta Itu..tm. Toda.6 .óã.o boa.6. O aluno 

pIt06e..6.6olta ê ItUÚ/1 pitá e.le.".105. 

"pitá m..tm 

que. p..tn:ta, 

-nao 

a 

Há uma razão "inexplicável" para a infreqüência: ••• 

"da. lplto6e..6.óoltaL· e: boa .6.{m. O m..tn..tno qu.e. ".6i...6.te.-
mo u" c.om e.la que. n e.m :t e.m j e...t.to ".1 o 6 

... para a indisciplina •.. 

"a ge.n.te. 6ala c.om e.le..ó; quando c.he.ga c.á, e..f..e..ó pin.tam 

c.om a pito 6 e..ó.ó alta. Eu:tô c.an.óado de. 6alalt... .Sõ.óe. ma:tá 
e.le.".lQ7 
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... conquanto percebam como o professor pode ajudá

los: "eu, pelo meno~, tenho uma 61lha que ~ melo pe~tu~bada 

de ~au.de, c.hegou melo at~a~ada e vai tudo bem ... que~ di..ZeJL ••• 

e uma ajuda ... ~e dã bem c.om a p~o6e~~o~a e ela tamb~m ajuda 
a 9 ente em alguma pa~te a~~lm ... "1 08. Esta ajuda constitui, 

no entanto, muita dificuldade para o professor, pois para 'ele 

há "6alta de ent~o~amento do~ pal~ c.om a e~c.ola"; e os pais. 

"deixam na~ mão~ do p~one~~o~~ (e)'ac.ham que o p~o6e.6.6o~ e ob~ 
gado a .6e vlll..a~ .6oz1nho, pol~ e pago pa~a l~to"lo9.. 

E o professor - por que motivo, na alfabetização, se 

ressente da "6alta de apolo e ac.ompanhamento do~ pal~" l ... ) 
se eles acham que "a pJz.o6e.6.6o~a e que manda"?JJO Quem é ores 

ponsável pelos resultados se "de vez em quando o dlJz.eto~ pe~ 
. II /I • fi 

gunta que llvll..o e~tamo~ adotando; ou (o dlll..eto~ 1 nao op.{.na 
(ernão pa~tlc.lpa" ?~U Ao regente da classe - parece-nos - fi

ca entregue a tarefa de alfabetizar, de descobrir meios que 

produzam a aprendizagem da leitura ... com crianças tão fra

cas •.• 

" .. . apena~ o~ 6~ac.o.6 e~tão t~oc.ando a.6 letJz.a~,üJ2 • 

•.. tão carentes ••. 

"matell....[al eu c.on~..[90 de am..[go~, de c.ompanhe..[~a.6. 

t um pll..oblema .6~ll....[o de 6ll..eqUênc...[a. Ele.6 não vão ã aula e a~ 

mãe~ não vão ã ll..eunlão, não tem lãpl~, não tem c.adell..no ... 
ma~ e~tão b o n~ "~~~ 3 • 

. . . tão infreqüen.tes: ... " o~ aluno~ ~ã.o in 6~eqüente~ 
e quando vao a aula ~ aquele pJz.oblema. são ll..epetente~ e 60-
ll..am ll..epll..O vado.6 ~ em nenhum de.6 envolvimento "1 ~ '+ • 

... tão incapazes de, pelo menos, aprender a ler ..• 

"há uma tu~ma nll..ac.a na e~c.ola que pa~ec.e nao 
c.o ndlç.õ e~ de ~ ell.. al6ab etlzada 11.1 J 5 

.. .que ... "e.u uwu indo b em lento c.om ele.6. 

te~ 

-Se nao 
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de.1Z. c.on:ta e..6:te. ano, e.le..6 c.on:t-i.nua.m no plZ.ôumo ••• "llb 

Escapa ao professor a razãv ,las dificuldades: "ele..6 

baze.m c.onbu.6ão de. ".6.6", "ç" e. ".6" c.om 00m de. "z"; ••• "e.u b-i.

que.-i. ma.-i..6 :te.mpo na 4a. ba.6e., de. 'ba' a. "za'. POIZ. -i..6:to e. que. 

e.u ac.ho que. me.u.6 me.n-i.no.6 não de.v-i.a.m baze.1Z. c.onbu.6ão" ••• ou ... 

"ape.na..6 0.6 nJLaC.O.6 que. não a.c.ompa.nham a :tUJLma e: que.' não .6 e.-i. o 

que. 6 a z e.JL. • • "11 7 

-El,e vagamente as supoe: ... 

"palZ.a .6e. bOJLmalZ. a 6amZl-i.a ape.na.6 u:t-i.l-i.zando o ma:te. 

IZ.-i.a.l do plZ.oc.e..6.6o, a.6 c.1Z.-i.ança.6 pode.JLão :te.1Z. d-i.ó-i.c.uldade..6 de.c.om 
plZ.e.e.n.6 ão" 11 8 

... e percebe, depois, os próprios "erros": "não :tJz.a-

ba.lho a..6 cü-óic.ulda.de6 .6 e.pMa.damente" c.omo e6:tou vendo no manuaL.. 0.6 
o..mno.6 mw blZ.a.c.o.6 uveJz.am cü-óic.uldadu j U.6 :ta.m e.n:te. pOIZ. -i..6:t o" 119 ~ 

são tentados todos os meios, do ponto de vista do 

professor: colocando-se esses alunos em turmas mais fracas: ... 

"l'I1ão :te.m je.-i.:to de. IZ.e.ma.ne.jalZ. e..6:te..6 doze.? Não, jã.p~ 

.6a.mo.6 n-i..6:to ma.6 a.6 ou:tJLa..6 :tulZ.ma.6 não 06e.1Z.e.c.e.m c.ond-i.çõe..6. vã. 
voY/.:tade. de. c.hOJLa.JL"~2Q 

... acompanhando o "ri tmo" deles: "na.6 .6 Zlab a.6 que. e.le6 

:tinham ~ai.6 d-i.6ic.uldade..6, de.mOlZ.ava mai.6'Ü21 

••. ou experimentando para ver o que acontece: "vou 

da.JL a.:t-i.v-i.da.de..6 em 60lha.6 m~me.oBlZ.a6a.da..6, e.xe.IZ.c.Zc.-i.O.6, e.:tc., d-i.

ve.JL.6-i. Ó-i.c.a.do.6 pa.lZ.a. 0.6 ma-i..6 60JL:te..6 e. 0.6 ma-i..6 ÓlZ.aC.O.6. TIZ.a.balhalZ. 

c.o~ a :tulZ.ma :toda de. uma. .60 ve.z e: mu-i.:to d-i.bZc.-i.l, pOJLque. um do.6 

gJLUpO.6 biC.a. de..6oc.upado. A-i.nda. vou pe.Y/..6alZ. c.omo e.u vou baze.1Z. 
pa.lZ.a ve.1Z. .6 e. JLe.c.llpe.IZ.O ma-i..6 a.lguY/..6 que. :te.nham c.o nd-i.çõe..6 ,,122 • 

E, nessa aventura, ele espera contar com o supervi 

sor que dá "ajuda máx-i.ma; "oJLie.Y/.:taçã.o ao plZ.o6e..6.6oJL Y/.a.6 aUv-i.

da.de..6", e "ape..6aJL de. não ac.ompanhalZ. o de.~ e.nvolv-i.me.n:to me.Y/..6al 

ou 6,ime..6:tJLal da c.la.6.6e., e..6pe.lZ.a pJLomoçã.o :to:tal, JLe.pJLovando o 
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p~o6e~~o~ que n~o alean~a p~omoçao total do~ aluno~"123. Por 

isso, do ponto de vista do professor: "ele deve da~ a~~i~t~n 

e~a e n~o 6iea~ exigindo ~; do p~o6e~~o~", mas, contraditori 

amente, o supervisor, tanto quanto o diretor querem "p~omo

ç~o, po~que muita~ ueze~ ~ a~~im que ele(~l eonheeelm} o ~eu 
p~o6e.ó~o~II121t ••• 

~ a "ação" do professor que produzirá a alfabetiza 

çao ... 

• .• mecanizando a escrita ..• "e.u dou eoo~denaç~o mE. 

to~a da~ ~Zla6a~, n~o ~5 pa~a melho~a~ a let~a eomo pa~a 6i
xa~. E.xi~tiam aluno~ que não eon~eguiam le~ o que e~C/Leviam, 

6o~a de o~dem e de l;giea ... ,tl2 5 

..• provocando uma "tempestade" de sílabas, letras 

e... "eu apne~entei toda~ La~ ~Zlab.a~l de urna vez e jã. vou 

t~abalhando eom eada uma dela.ó ~epa~adamente eom ·exe~eZeio~ 

e ditado~. Quando eu ditei "b.i6o"J algun~ e~e~eve~am "di
do" . E eu tnabalhei lImito tempo eom o "b" e po~ i~ to aeho que 

nao d ev e.Jt.~a ac.o nte..c. eJt Á-lito ''-126 . • 

.• • de palavras •.. "lnelU.6ive eu t~ouxe algun~ ditE: 
do~ dele.ó. Ve "ba" a "zaIr, eu ma~eo eineo minuto.6 no Jtel;
g~o e tem aluno.6 qu.e e.6e~eve.m mai.ó de 30 palav~a..ó ,,127 • 

. ..• na tentativa de que a criança leia: "ra~a le~, 

po~ ~emplo, a palav~a 'eade~no', ele l~ 'eaeo'. Falo deva
ga~ 'eade~-no' - ele 6ala - Ago~a l~ - ele L~: 'eaeo'II'l28. 

Frustradoramente, a alfabetização torna-se, para es

sas crianças, apenas imitação, cópia ou reprodução enfadonha 

de conteúdos sem interesse e sem vida. A elas, jamais serão 

dada~ oportunidades de falar de suas experiincias, sonhos e 

e aventuras, e, se isto acontece, é uma descoberta do profe~ 

sor, casual e, para muitos, conseqüincia de sua "criativida

de": "pedia que ele.ó e~eJteve.6.óem, de~enha~.6em. Um m"e di.6.6e 
que não tinha ea.6a, que mo~ava num lugaJt de lona. - Voe~ tem 

ea.óa .óim. Seu pai e.ótã. !Jazendo .6ua ea.6a. Ent~o ele de.6enhou 
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a ea~a dele ~em telhado, ~em ponta, e ~em janela. Nat~en 

te a ea~a e~tava a~nda ~ub~ndo o~ t~jolo~. Ele e~eneveu ~o 

tnê~ ána~e~: 'M~nha ea~a e~tã eome~ada. M~nha ea~a ê de t~

jolo~. M~nha ea~a ê bon~ta ... ' Vepo~~ do~ de~enho~, eu pedI 

que e~eneve~~em ~obne .6ua ea~a. Uma men~na de.~enhou a'..6ua 

eom um pa.6~e~o. Quando áu~ anal~.6an o de.6enho eu ob~e4vÚ que 

ela ê uma men~na que adona .6entan no pa.6~e~o. Ela mona em 

ánente lã de ea~a. Então ela de~enhou o pa~.6e~o. AI eu pe~ 

~e~:eomo ê 6ãe~l t~nan a~ id~~a~ do~ aluno~, da v~vêne~a de
le~ ,,129 .•. 

g a escola quem deve fazê-lo, pois, em casa, afir

mam os pais: "ele (aluno J num 6ala nadei';, "tem pnegu~~a", ou 

lhes é extremamente difícil estimular a criança, conversar, 

fazer perguntas e levá-la a "de~eobun a~ eO~.6a~"130. E o 

professor, na prática do dia-a-dia, se apercebe da possibili 
" -

dade que ele impede ,mesmo nas atividades "interessantes? ... 

"Aqu~ uma Iú.6.ton~nha que eu eo nte~ pana 0.6 men~no~, no penIo

do pnepanatõn~o. Ê a hi.6tõn~a d.a P~tueh~nha, depo~ 6ez a dM

ma.ti..za~ãoe depo~ eu dú (glli6o no.6.6 o) a áolha pana Ue.6 eolollinem"131 . 

.. . nas dificuldades nem conhecidas? "Eu eon:ti.nuú .6e 

guindo a~ 6a~e~ e etapa~, ponem, depoi~ da o~enta~ão neeeb!:, 

da eu mod~6~q·ue~ na pante em que e~tava eom di6~euldade. Sõ 

que eu peneeb~ que o meu enno não ena aquele,,132 • 

.•. nas inúmeras atividades de mera reprodução? "Um 

dele.6, quando eu mandei neeontan palavninha~ que inieia.6~em 

eom ~Ilaba~ de "fia" a "za", muito~ levanam o l~vno e pengun

tavam .6 e po diam neeontan. Mandava tamb êm neeontan Lpalav4M) 

de nev~~ta~ e aquele.6 que não t~nham eu dava ne.v~~ta8 vdha.6", 

ou "e.6enevia a palavnabaJiJiiga e ni~eava o fia de banniga, o 

ea de. eaehoJz..no, navio n .. t.6 eava o na e ele.6 60 fLmavam a palavn!:, 

nha na 6nen.:te: 'baeana",133. 

Quando a expressão criadora?; a organização de idéias 

coro seqüência lógica, princípio, meio e fim? No roáximo,."du 

á az em a mo n.:tag em eom all 6ieha.6 da~ e.6:tJut:twc.a...6. Cepiam, pall~ ando 
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paJz..a. a .tetJta c.uJt.6iva ... e e1.a.boJuun uma nova llitõlÚa" ... ou fi

cam no Período Preparatório quase todo o tempo. "c.omo 0.6 a.tu 

no.6 não nizeJtam o pJte-e.6c.o.taJt, niquei c.om atividade.6 pJtepaJt~ 

tÕJtia.6 du.Jtante m.uito tempo "134. 

E sem avaliação ou sequer um levantamento das pos

síveis causas do fracasso, ao Período Preparatório voltam o 

professor e a criança quando percebem que ela não aprendeu a 

ler. Ou sej a, é o retorno à coordenação "'.lotora, à repetição, 

ao silêncio:.13 5 "q uando eu c.omec.ei, a .te.t: de.te.6 e.6 tava uma 

c.oi.6ahoJtJtoJto.6a. Fazia un.6 dez an.o.6 que e; ,'io pegava JCJ ano. 

Ma.6 e.6te pJtoó.te.ma da c..ta.6.6·e eu. ac.ho que o d" '. ito não e meu. 

E.te.6 .6Õ c.onhe_c.em a.6 vogai.6. E.6c.JteveJt e.te.6 nao ·:~c.Jtevemnada. 

Quando eu c.omec.ei, pa.6.6ava a.6 atividade.6 c.om a ~ha .tetJta, 

pOJtque eu tambe.m não .6aóia c.omo nazeJt".l36. 

Vivendo uma história de sucessivas di.·scriminaçoos e 

selecionada segundo critérios "técnicos", a cri.~ça mais des 

favorecida ou é "esquecida" ou é "escorraçadrl" e, se não se 

evade, poderá compor o que se chama "Classe J'~'Jpecial", onde 

ficam os sobreviventes, tentando ainda apren''', 'r, com novos "né 
,. t,... . I' 

todos e recursos tecnlCOS o que lhe fora reF8tidamente neg~ 

do. O que é contingente, acidental, passa a ser uma necessi 

dade e as "deficiências" da criança desfavorecida são tanadas 

como obstáculos naturais ao "conhecimento" I à aprerrlizagem, pois 
II li 

"não adianta en.6i n.aJt, e.te .togo e.6quec.e~ ele.6 devem teJt a.tgu-

ma denic.iênc.ict ou l/não e.6tão pJtepaJtado.6 paJta .6 eJtem a.t nab etiz~ 
.do.6".137. 

Sejam razões bioiógicas: "heJteditaJtiedade"; psico

lógicas: "QI de nZve.t baixo"; afetivas "timidez"; ou sócio 

econômicas: "6a.tta de a.tim entação, mOfLam .to ng e"~ 3 8 , todo um ro 

sário de dificuldades reais vividas pelo professor e peloa1~ 

no confirmam a exclusão, mas evidenciam o quanto é cruel pa

ra eles a produção inevitável da criança "especial". 



268. 

3. A criança "Especial" ou a Incapacidade "Inata". 

Sem avaliação sistematizada, durante os anos de re 

petincia, os candidatos i "Classe Especial~ são agora testa

dos "palLa que. .6e. dê. um ate.nd.ime.nto ma.i.6 olLgan.izado a aluno.6 

c.om d.iagnõ.6tic.o de. ,w,a-twúdade, .6ob 0.6 ponto.6 de v.i.6ta fJ.6.i- -

c.o, .intelec.tual e emoc..ional; leve. de.6v.io e.m 6unçõe.6 .impolLta~. 

te.6 palLa a aplLend.izage.m e.6c.olalL~lD ~ diz a instrução OOI/81! 

que "olL.ie.nta a c.lL.iaç~o, 6unc..ioname.nto, ac.ompanhamento e c.on

tlLole de TUlLma.6 E.6pec.~a.i.6 em E.6tabelec..ime.nto.6 de En.6.ino Reg~ 

lalL"J40. Assim, "0.6 aluno.6 de Ja . .6élL.ie. c.om 01 (um). ano de 

lLepetê.nc.~a que aplLe.6entalLem de.6empenho aba.ixo da méd.ia dUlLa~ 

te o ano, .6elL~O Ob.6elLVado.6 pela plL06e.6.60lLa lLegente (c..ta.6.6e lLe- -

gulalLJ que lLeg.i.6tlLalLã .6eu.6 c.ompontamento.6 na F.ic.ha de Ob.6en

vaç~o, elabolLada pe.la VilLetolLia de Educ.aç~o E.6pec.ial, d~nan

te 0.6 02 (doi.6 J pnime.ilLO.6 bime..6tlLe.6 do ano, .6 eguindo olLientE: 

çõe.6 da e.quipe. .téc.nic.a da Velegac.ia Regional de En.6.ino"141. 

Não é apenas o professor o responsável pelo suces

so ou fracasso: agora, há toda uma organização administrati

vo-pedagógica, desde a Secretaria de Estado de Educação até 

a escola, para atender alunos, "c.ujo tipo ou glLau de e.xc.epc.f 
onalidade aplLe.6entado impedem que .6e bene6ic.ie.m do ate.ndime.~ 

to negalalL e.m tUlLma.6 c.omun.6,,142. Com poucos alunos, umaE!CJll::!. 

pe especializada na Delegacia Regional de Ensino, a existin

cia obrigatória do supervisor na Escola e com professor hab! 

litado e/ou treinado para Classes Especiais. "0 pe..6.6oal e.6-
pec.iali.6.ta e doc.ente de.venã .telL plLepalLo ade.quado ã.6 c.alLac.te

lLZ.6tic.a.6 do e.n.6inoque m.ini.6tna (AlLt. gC! da Re.6oluç~o 213/ 

751 ".143 - as "Turmas Especiais" também deverão ter "programas 

especiais", para que passar., "aplLoveitalL c.om .6u6ic.iê.nc..ia 0.6 PILE.. 
glLama.6 de.6envolvido.6 na e.6c.ola de e.n.6ino lLegulalL,,144. Esse é 

o obj eti vo do trabalho especial com essas turmas:: "0 aluno 

que C.un.6alL a Tunma E.6pec.ial, no.6 telLmO.6 de.6ta Re.6oluç~o pod~ 

lLã, a qualquelL tempo, .tnan.66elL.in-.6e palLa o e.n.6ino lLegul~lL ou 

palLa o en.6ino .6uple..tivo, na .6élLie a que. .6e. aju.6te o .6e.u plLe

pano, a6elLido pela e.6c.ola de olLigem, medúinte 0U60 do.6 lLec.UlL.60.6 
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Desse modo, acredita-se, a criança };Xrlerá ser,reinte

grada no ensino regular e, pelo menos, ela "deve~ã ehta~ al-

6ab et-i.zada e ap~e6 e.ntM o mln-i.mo de 8 O % r o-i.tenta po~ c.en:.to J apJz.O
x-i.madame.nte. e.m duah e.tapa.6 c.onhe.c.ativah,n46. são essas cri

anças de ritmo de aprendizagem mais lento que a'média, de es, 

timulação perceptiva "inade.quada", mah "que. h e. não ac.onhe.fhain 

hoc.-i.al-i.zaç.ão e.m amb-i.e.nte. ã Pa1t.:t~, to~nam-i.mpe.~-i.oha a c.~-i.aç.ão 

de. um amb-i.ente e..6pe.c.-i.al na E.6c.ola Re.gula~?"147 Perguntamos à 
escola que solicitava uma Classe Esf€cial, quais as principais 

razoes para faz~-lo: as crianças "especiais" são "alunOh c.om 

d-i.6-i.c.uldade. de. ap~e.ndizage.m, ba-i.xo ~e.nd-i.me.nto e.hc.ola~, ba-i.xo 
nI v e.l h Õ c.-i.o - e. c. o nôm-i.c.o "J 4 8 • 

Quais seriam os indicadores da criança "especial"? 

Discutindo a Ficha de Observação, a ser preenchida 

pelo professor, "o g~upo W-i.~e.to~, hupe.~v-i.ho~ e. p~o6ehho~J a

c.hou ape.~tado obhe.~va~ e.hhe ano a-i.nda (1982J "149. E como fi 

caria o trabalho, no caso "de. uma,p~otíe.hho~a novata na hê.~-i.e 

ano que. ve.m , não te.~ c.o nd-i.ç.õe.h de. Obh e.~vâ-loh, levando e.m 

c.onta 'o de.hc.onhe.c.-i.me.nto da tu~a?I"150 - atalhou a equif€ da 

DRE. Observadas pelo professor, as candidatas à Classe Es

pecial seriam testadas pela equipe da DRE utilizando instru

mentos específicos e "a e.qu-i.pe. p~e.te.nde. c.o~~-i.g-i.~ e anal-i.ha~ 

Oh te.hte.h na e..6c.ola junto ã e.qu-i.pe. da Un-i.dade. Ehc.ola~, pa~a 

que. ela te.nha c.onhc.-i.~nc.-i.a da6 d-i.6-i.c.uldade.h dah c.~-i.anç.ah~5J. 

A partir desses instrumentos, estariam asseguradas as condi

ções para solucionar o problema de criança que nao aprende? 

Ou para recuperar os aspectos detectados? No I Encontro de 

Educação Especial, observamos que a maioria tinha dificulda

des no "plane.jame.nto h-i.mulado, de.he.nvolv-i.do du~ante. o enc.on

t~o",152 ou seja o trabalho pedagógico a ser realizado com 

essas crianças "especiais". 

Ora, a Ficha de Observação, preenchida pelo profe~ 

sor e analisada pela equipe da DRE, juntamente com os testes 
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aplicados - também pela DRE - ficam na escola "c.om a de.l)i..da 

~e.laçio do~ aluno~ QUe. c.ompoAio a Cla~~e. E~pe.c.i..al" l ... ) "P! 

~a um me.lho~ ac.ompanhame.nto, tanto da ORE, Quanto (do~) e.~P! 

c.i..al"ü ta~ e. p~o Ó e.~ ~ o~e.~ da e.8 c.ola"l 5 3 • Nem o professor, nem 

a escola, participam, pois, do processo de avaliação das cri 

anças "difíceis li: é n'ecessãrio o julgamento de instrumentos 

técnicos e de pessoal especializado inexistentes nas ~sco- . 

las. 

Entretanto, qual a base desse julgamento? Que o~ 

serva o professor, "Que. jã. c.o nvi..v e.u c.om a c.Ai..ança?"j 5 '+ Ana

lisamos as Fichas de Observação das crianças que não puderam 

ser admitidas na Classe Especial em 1982, por falta de vaga, 

ou por terem menos tempo de escolaridade que as "escolhidas" 

ou menos dificuldades... Esses alunos continuam nas clas 

ses fracas, e seu qiagnôstico é entregue à DRE, pois "jã nio 

e: J11ai..~ úti..l" ã. ~.6 C. o la, A e..ó. p o n~ ã \J e.l ap e.na~ p e.lo.6 " .6 e.l e. c. i.. o na

do~" . .. Li..n-6oJUrlaçio da e.qui..pe. da VRE 1. 

Por que, então, relata a equipe responsável: Cquan 

dot "IJoi.. c.oloc.ada a mane.úl.a c.omo 60i.. óe.i..to o di..agnõ~tic.o da~ 

tuf1.ma~ em óunc.i..o name.nto e. Ca VRE) e.xpo~ tamb êm a~ óalha.6 

c.oMe.çio e. anãli..8e.~, a e.~c.ola nio tomou c.onhe.c.i..me.nto do ~e.

~llltado?"J55. Será que a escola não tem interesse em conhe

cer as características da criança "deficiente mental educá

vel?" Por que nas visitas e encontros todos estão empenhados 

em trabalhar com a Classe Especial? "0 e.ntu~i..a~mo 60i.. notado 

(tanto I pe.lo.6. avali..adoll.e..6. quanto (pe.lo) pe.~~oal e.nvolvi..do"; ou 

ainda L ••• l "todo~ 0.6 i..nte.Jz.e..6..6.ado~ ~e. mo~t~a~am e.u6õ~i..c.o~ c.oro 

a i..ni..c.i..ati..va"156. Por outro lado qual o significado de que 

"todo~ o~ i..n.Óówl1ante..6. Ae.i..t~am a ne.c.e.~~i..dade. de. pa~tic.i..paçio 

ati..va, de. inte.EILaçio e.ntILe. pJz.O -6 e.~~ OILe.~ e., e.~ pe.c.i..ali..~ ta~, na 

Ae.alizaçio de. um tILaKalho .6.i..~te.mati..zado c.om a~ Cla~~e.~ E~pe.

c.i..ai..~".157, do ponto de vista dos diretores dessas escolas? 

Qual a razao das dificuldades verificadas por 

todos eles professor, orientador educacional, super-
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visor e também o diretor - quanto às habilidades básicas: r/ cü 

agnó.6uc.o, plane.jame.n.to, avaliação, ne.gi.6.tno de. dado.6e. ob

.6e.nvação .6i.6.terná.tic.a" - requislto:::. básicos para acompanhame~ 

to e avaliação do trabalho com crianças deficientes?158 

Nesse momento - "i.6.to de.mon.6.tJta" - analisa a equipe - "a ne,

c.e..6.6idade. da ~.6c.ola, na h~c.a de. a.tualização pana .todo o pe.~ . 

.6oal e.nvolvido no pno c.e..6.6 o} no.6 a.6pe.c..to.6 6á.6ic.o.6 do .tnaba

lho"J 59:, conquanto no I Encontro de Educação Especial a mes

ma equipe considera que "no.tou-.6e. que. .todo.6 pO.6.6ue.m habilidE: 

de..6 de. ob.6e.JtIJaçã.o".16Q. são os professores que sugerem sejam 

desenvolvidas as ha6ilidade..6 .tai.6 c.oroo: ".6 ab e.Jt 06.6 e.nvafL"; 

"aplic.ação de. c.onhe.c.ime.n.to.6 e. in.6:tJtume.n.to.6 na.6 Cla.6.6 e..6 E.6pe.

c.iai.6" e ainda "mane.jo de. c.la.6.6e.", "anali.6aJt", "e.n.tfl..e.vi.6.tafl..", 

" dialo 9 aJt c.om a.6 c.fLian ça.6 ", e sobretudo "c.fl..i~\)úiá.de.") 61 ( ... ) 

Do ponto d.e vi s ta da equipe ".tai.6 .6 u 9 e..6.t Õ e..6'fl.. e. 6 e.fL e.m -.6 e. a.6 

habilidade..6 nundame.n.tai.6 do ,pfLO 6 e..6.6 on da Cla.6.6 e. Eópe.úal" .•. 

o que "de.C.OJtfLe. da nal.ta de. hábi.to de. avaliafL ou de. u.tilizafL 

in.6,.tnume.n.to.6 pafLa .tal,,1 62. 

Apenas mais tarde seria percebida a situação pe

nosa de trabalhar com crianças que têm "dinic.uldade. pana 6a

lafL, ve..6.tin-.6e, pafLa apne..6e.n.tafL 0.6 hábi.to.6 mai.6 c.ofLnique.ino.6 

de. vida .6oc.ial e. .6a~de. (e..6c.ovafL 0.6 de.n.te..6, .6e.n.tan-.6e. ã me..6a, 

lL.tilizan a.6 mao.6, 0.6 pê..6, e..tc.)".1 6 3 • 

-Se a escola nao possui os meios e recursos para sa 

ber se está havendo ou não aprendizagem, em que se fundam os 

critérios para definir quem sabeJquem não sabe; quem apren

de~quem não aprendeu; quero é aprovado ou reprovado? E pior 

ainda - quem é "deficiente mental educável?" ou as crianças 

"especiais"? Encontramo-nos - a escola e a equipe da DRE 

vivendo a imensa dificuldade de compreender a especificidade 

do trabalho com as Classes Especiais, na falta de materiais e 
-estudos, a nao ser os testes sugeridos - as Matrrzes progres 

sivas de Raven - o Teste da Figura Humana de Goodenough, pa

ra medir a maturidade mental.164 e o teste ABC, para medir o 

nível de maturidade para a leitura.165. 
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Em 1981, havia apenas tris "Classes Especiais", au 

mentada para nove em 1982 e dez em 1983, de acordo com as 

"d..i..ópon..i.b..i.l..i.dade..ó oJt..ç.amentá.Jt....i.a.ó" e "a pJt..ev..i..óão da SecJt..etaJt....i.a 

de E.ótado da Educaç.ão que n..i.xa o nãmeJt..o de Tunma.ó E.ópec..i.ai.ó, 
pon Ve.legac..i.a Regional' de En.ó..i.no lI] 66. Além da dificuldade 

da própria equipe em aplicar os instrumentos fornecidos pela 

equipe da Diretoria de Educação Especial, como avaliar, por' 

exemplo, uma criança, cujos pontos obtidos a colocam no es

core "abaixo do mínimo", previsto no curso de correção? E 

ainda, que ações recomendariam os "técnicos" da DRE, para tr~ 

balhar com as crianças testadas, se os testes não o fazem e 

não há bibliografia específica a respeito? 

E se tentássemos utilizar o Teste Metropolitano de 

Prontidão - Forma R.167, adaptado e padronizado por Ana Maria 

Poppovic, já validado no Brasil e possível de aplicação cole 

tiva, o que não ocorre com o Teste ABC? 

Quem sabe poderíamos estudar e discutir com os es

pecialistas da escola a respeito do Teste Metropolitano e o 

Teste da Figura Humana de Goodenough - este conservado, pois 

as crianças das Classes Especiais geralmente nunca frequenta

ram o pré-escolar, o que constituiria única reserva "no u.óo 

do T e.6 te GoodenouBh como medida de ..i.nte.l..i.g ê.nc..i.a ,,] ? ~ • 

Começamos a fazi-lo, a partir da própria equipe da 

Divisão de Educação e Cultura: o que seri,a "prontidão" para 

aprendizagem? Seus aspectos seriam apreendidos por um tes

te, aplicado por um técnico especializado? O Manual de Apl.!. 

cação adverte que "me.óJ1:lo tendo .ó..i.do demon.ótnado uma boa con 

Jt..e.laç.ão do Te.óte com o tnaba.lho no JQ ano" o pJt..OÓe..ó.óOlL deve. 

e.ncaJt..aJt.. O.ó lLe.6.u.ltado.ó ohtido.ó com pne.cauç.ã.o, palLt..i.cu.lanrne.nte. 

.óe há. ev..i.dê.nc..i.a de que o Jt..e.6.u.ltado de.óte. Te.óte não e.ótá. de. 

acondo com outJt..a.6. ..i.nóonmaç.õe.ó. a Jr..e.ópe...i.to da matuJt..idade daqu~ 

.la cJt..ianç.a "J 69: _ Já ao final de 1982, den:tre as crianças se

lecionadas através da Ficha de Observação, "notamo.ó que. ne.m 

to da.ó po.ó.ó uem dió..i.cu.ldade.ó na aplLe.nd..i.zag em, .6. e.B undo aná..l..i..ó e. 
do T . ./J.P [Te..óte. Me.tJt..opo.l..i.tano de Pnont..i.dã.o) 'U:70, ou ainda no 
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Teste de Figura Humana; "c.o nc..tui-.ó e. que. a.ó c.JÚança.ó que. de..ó i 
nham um home.m 60Jz.mando 6iguJz.a.ó; e..ótJz.anha.ó e. .ó e. e.nve.Jz.gonham do 

que. de..ó e.nhaJz.aID, de.ve.m .6 e.Jz. ob.ó e.Jz.vada.ó, poi.ó .ó ão pOJz.tadoJz.a.ó de. 

pJz.O b.t ema.6 emo c.io nai.6 ou po d em p 0.ó.6 uiJz. e..ó q ue.l1la c.oJz.poJz.a.t ma.t 
de..óe.nDo.tvido"~7~. 

Como sao selecionadas essas crianças "especiais"se 

"oito c.Jz.iança.ó mo.6 tJz.aJz.am nom de..ó e.mp e.nho n O.ó t e..ó t e..ó e., de. ac.o!!:: 

do c.om anã.ti.6e..ó 6e.ita.6, não Jz.e.ve..taJz.am di6ic.u.tdade..ó na apJz.e.n

dizage.m, têm boa pe.Jz.c.e.pção vi.óna.t e. auditiva; .tate.Jz.a.tidade.; 

c.onc.e.ito.6 mate.máti.c.o.ó be.m óOJz.mado.ó "?J 72. Quais são os indi

cadores de que esta criança deveria ter tratamento_especial, 

se ainda em 1983 "ama c.Jz.iança não .ó e.Jz.á e.nviada ã C.ta.ó.ó e. E.ó Pi 
c.~a.t, de.vido ao .6e.u nom de..6eJ1'Jpe.nho? A.ó de.mai.ó, apõ.ó o pJz.e.e.~ 

c.hime.nto do te..óte. na VRE .óe.Jz.ao e.nc.aminhada.ó ã C.ta.ó.óe. E.ópe.

c.ial173 • Como será esse aluno "rejeitado" para a Classe Es

pecial? Analisamos cinqüenta e quatro Fichas de observação 

dessas crianças que devem ser "Jz.e.pe.te.nte..ó de. Ja . .óe.Jz.ie., -c.om 

c.o nc. e.ito.ó baix.o.ó no J q him e..ó tJz. e.", "paJz.a .t e. vantaJz. O.ó 6 ato Jz.'e..ó 

que. ac.aJz.Jz.e.tam o baixo Ae.ndime.nto e. e.nc.aminhá-.to, .óe. ne.c.e..ó.óa

Jz.io, paJz.a ate.ndi.me.nto e..ópe.c.Z6ic.o"~74. Assim estabelecem as 

orientações formadas pela Diretoria de Educação Especial ... 

A criança é, então, avaliada em diversas áreas: " I 

- a.ópe.c.to.ó 6Z.ói.c.o.ó Lvi.ó-ão, audição, de.6e.ito f;Z.óic.o, e..ótado de. 

.óaude. atua.t, u.óo de. me.dic.ame.nto.ó e. higiene); 11 - Mpec.to me.n

ta.t CJz.ac.ioc.Znio, ate.nção e. c.onc.e.ntJz.ação, c.Jz.iatividade., c.apa

c.idade. de. e.xpJz.e..ó.óão, oJz.ganização de. ide.ia.ó e. me.mõJÚa.ó); 111 

- a.ópe.c.to.óõc.io-emoc.iona.t C"di.óc.ip.tina: Jz.e..tac.ionrurie.nto c.om a 

pJz.O 6 e..ó..ó OAa, Jz.e..tac.ioname.nto c.om O.ó c.o.te.ga.ó, agAe..ó.óividade., h!:; 

mOA, mani 6 e..ótaçõ e..ó de. a.te.gJz.ia, apatia, tJz.i.ó t eza, inic.iati \la, 

Ae..ó po n.ó abi.tidade., inte.Jz.e..ó.ó e., .ó e.guJz.ança, pJz.o b.t ema .ó e.xua.t); I V 

- á..ó pe.c.to p.óic.omotoJz. C.tate.Jz.aLLdade., tique..ó, c.o oJz.de.nação motE. 

Jz.a, óatigabi.tidade., e.óqnema c.oJz.poJz.a.t); V - a.ópec.to e..óc.o.taJz. 

Ce..ótãgio de. a.tóab e.tizaçã.o, me.todo uti.tizado, di6ic.u.tdade. na 

.te.ituJz.a, e.ó c.Jz.ita, Doc.a.b.u.táJz.io e. inte.Jz.pJz.e.tação, dióic.u.tdade. na 
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Matemáuc.a.; VI - na.mZ.t-ia.; a..:t-itude. da. 6a.mLt-ia. {/te] e.-ição,. -6 u

p~~p~oteçã~~ indi6«nença.l; op-in-ião -6ob/te 0-6 pa.-i-6 (-inte/te-6-6a.

dO-6, de6-ic.-ien.:te-6, a.nc.-i0-60~r~75. Ao final de cada aspecto, o 

professor deverá fazer uma síntese, bem como um resumo de to 

dos os aspectos, ao término do trabalho de observação, data

do e assinado pela professora, supervisora, orientadora edu

cacional, diretora e inspetora. 

Todos os itens são julgados, através de conceitos, 

sem nenhum critério ou definição que esclareçam ou deterndnem 

os limites e a especificidade de cada termo, a não ser os "In 

dicadores Básicos para a Ficha de Observação", organizada p~ 

la equipe da DRE~ J 6 • Nessas orie1lItações, os aspectos físicos 

são mais facilmente identificáveis, mas, segundo os profess~ 

res, na avaliação do trabalho, com as Classes Especiais , ne

nhuma dificuldade foi encontrada quanto ao aspecto físico do 

~luno, e isto nem é registrado pelos supervisores ou pelos 

diretores oUPelos orientadores educacionais ~ Estes últimos ape 

nas consideram que "há aluno com problemas físicos, porém não 

influem na aprendizagem,,~77. 1:: o que constatamos, em 1983, 

pois a maioria das crianças rejeitadas para a "Classe Espe

cial" - de 08 a 09 anos de idade; de 01 a 02 anos de reprov~ 

ção na la. série - apresentam, quanto ao 

1.J-t-6ão'·C'l3%{; "boa. a.ud-iç.ão" [86, 5%j'178. 

citados se incluem, ·desde "pe. c.ha.to" até 

aspecto físico:"boa. 

Dos defeitos físicos 

o "/teta./tdo no en-6-i-

na.mento"~ 79:.vago e sem relação alguma com os problemas físicos 

do deficiente mental educável. Também a maioria 09,5%) não 

utiliza qualquer medicaroen:to, e, dos que o·" fazem . apenas 

01 Curoal criança torna calmantes, e há apenas 02 (dois) casos 

de disritimia. 1BO 

Não sabemos, aliás, que fontes objetivas geraram 

tais informações, já que não há espaço para envolvimento da 

família: as orientações dadas não o prevêem, tanto nas forne 

cidas pela Se'cretaria de Estado de Educação, quanto nas ela

boradas pela Delegacia Regional de Ensino. Poderiam ser con 
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siderados problemas físicos: "gJt.i:ta dialLiame.n:te." ou "aglLe..6.6~ 

v..i.dade."? a "bal:ta de. a.6.6i.6:tênc.ia ma:te.lLial da 6am2lia,,?18l S~ 

riam justificativa desses problemas: 

1Le..6.6e. da 6am2lia"; "pé.6.6ima dic.ção"; 

" d e n u:tlLi ç ão "; " d e..6 i n:t e. 

"inblLe.qlienc.ia"; "c.on6l~ 

:to e.n:tlLe. 0.6 pai.6" ou "palLe.c.e. um p0111"1) .6UlLdo -mudo"?l 8 2 

Ao invés,sao problemas comportarnentais que profes

sores, supervisores, orientadores educacionais e diretores 

apontara com maior freqüencia nas Classes Especiais: "apã.:ti-

C.O.6.-"; "ne.ILVO.6 0.6 "~ "ilLlLe.qu.ie.:to.6-" ~ 

:tação"; "difiZc.il c.onvivenc.i-a" ou 

nã.lLio.6 " ; "dMaj u.ó:te..ó - Ó amil.ialL e..6 " ; 
:tida.ó.":1 8"3 • 

"aglLe..6.6ivo.6"~ "C.hOlLO"~ "-ÚLtÚ 

os vagos "pnoól.e.ma.6 di.6c.ip~ 

"c.lLiança.6 :tZm..i.da.6 e. e.X;{)wve.IL 

Também sao apontados nessa avaliação a "6al.:ta de. 

hã.hito.6 higienic.o.6":18lt, embora na Ficha de Observação, ape

nas cerca de 10% das crianças tenha "de.fiic.ie.n:te. a.6fle.io c.oJtpE.. 

Jtal. e. higie.ne. bllc.al." e a maioria (55%) tenha "ve..6:tuã.Jtio l.im

pO,,:185. Não há indicações quanto ao conhecimento sobre as 

condições -de vida dessas crianças, consideradas "carentes", 

embora todas as análises afirmam que tais problemas "paJte.c.e.m 

.6e.1L c.onfle.qllenc.ia do me.io e.m que. vive.m e. da.6 c.ondiçôe..6 de..6fia

voJtãve.Ls de. de.6 e.nvolvime.n:to e. apJte.ndizage.m,,:186. Perguntanos, 

então, às crianças das Classes Especiais, numa entrevista es 

truturada, a respeito de suas condições materiais de habita

ção, alimentação, estudo, trabalho, lazer e ainda sobre ex

plicações que ela dâ para tantos anos de repetência. 1B7 

Como será possível "hã.bi:tofl de. higie.ne.", se a maior 

parte dos pais ganha até dois salários mínimos, quando trab~ 

lham; 40,5% das crianças trabalha e apenas 12% tem remunera 

ção e 71% não tem lugar (cama) para dormir?18B 

Também nos aspectos mentais, o professor deve re

gistrar na ficha fornecida pela DRE os comportamentos indic~ 

ti vos de "na c.i o c.Z ni o "; " di.6 c.lLimi na çã o de. pO.6ição_"; "a:t e.n ção e. 

c.o nc.e.ntJtaçã.o"; " c.lLiCLt<.. vidade. " , "c.apac.idadê. de. e.xpJte..6.6 ão, "OIL-
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ganização de id'éia.õ" e ".õeql1ênc.ia lâgic.a" e "memâJtia" ... 189 

Não sabemos, entretanto, o que o professor obser

vou para avaliar os aspectos mentais das crianças das classes 

fracas, de "nac.io c.Znio lento"; com·" di áic.uldade de onganiza

ção de ideia.6"; "dibic.uldade de a.õ.6·únilação": "diôic.uldade de 

intenpnetação "1.9.0, ou, do ponto de vista dos diretores, supeE: . 

visores, orientadores educacionais e professores das escolas 

com Classes Especiais, com "apnendizagem lenta"; "muita di6i.. 

c.uldade de c.aptan idei..a.6"j "QI 6aixZ.õ.6imo", "di6ic.uldade de 

m emonização " ( e)" algun.õ: na.o netem apnendi zag em ,,19 1 • Corno es

sas características foram examinadas? Que oportunidades de 

expressa0 as crianças das classes fracas de la. série, te

riam, com professores inexperientes, a experimentar aleatór! 

amente materiais de leitura? Elas chegariam a "c.ontaJt hi.õtâ 

nia.õ"; "nelatan expeniênc.ia.6 pell.6oai.6"; "pantic.ipaJt de jo

gO.6"; "6azen c.on.õtnuçõe.6"; "!.>a6en i..mitan"; "dnamati..zan"; "0-

penan c.om objeto!.> do meio, etc.?,,19 2 

É no aspecto escolar que contatamos todo um "fazer" 

sem fazer: 94% das crianças rejeitadas na Classe Especi~l, 

mas presentes nas classes fracas de la. série, não foram al

fabetizadas e 96%, isto é, quase a totalidade, chegou até a 

formação das sílabas sÜoples i nenhuma delas chegou a formar 

patavras .mui to .menos frases e textos 19 3 (gri·fonosso) ~,.. Quando 

()(X)rrerã a "onganização lâgic.a de idúM"; a- "inteJtpne:tação"; a "c.niat:!: 
vi..dade".1~ If, se durante anos, no máximo a experiência escolar 

se reduz à .memorização de sons e sílabas, sem significação 

ou sentido? Que relações ~eria esse fazer ininteligível com 

as atitudes das crianças "agnell.6 iva.6 ", "apa.tic.a!.>", "de.6 aj U.6-

tada.6 ", "q ue não di.z em nada da vida deld..õ"? 19 5 

Essas crianças que trabalham, pouco convivem camos 

pais e sob condições precárias de vida que situações teriam 

para demonstrar facilidade de expressão? Entretanto, na en

trevista, 95% das crianças das "Classes Especiais" brincam, 

ou no "tvtJteiJto", "quintal", lIc.ampinho l
; na "ãJtea",na I1pJtaça", 
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na I/fLua", ou mesmo 'ide.ntfLo de. c.a.6a c.om 0.6 -ilLmão.6,,196. Amai 
-oria desses locais sao adequados a brinquedos e jogos em grupo 

com outras crianças, o que corresponde a "bom fLe.lac-ioname.nto 

com cole.ga.6" {78%1 e. 'boa ace.-itaç.ão:' {89%1 no gfLupo e a uma 

certa " e..6tab-il-idade." no humofL {57, 5 % 1 ,,19 7 observadas pelos 

professores nos aspectos sócio-emocionais. Por que elas 

teriam dificuldades psicomotoras, se esses jogos e brinque-o 

dos exigem controle motor do corpo e dos membros? Seria "a 

c.oofLde.naç.ão motofLa nu-im"? ou "le.nta" ou porque a criança "can

.6a-.6e. 6ac-ilme.nte." [52%1, ou fica "de..6-inte.fLe..6.6ada", numa na.6e. 

de. -inte.n.6 o de..6 e.nvolv-ime.nto? ,':19: B 

Apenas as condições de carência explicariam-a "aPE: 

t-ia", a "tfL-i.6te.za", a I'nalta de. -in-ic-iat-iva", a fi nalta de. fLe..6 

pon.6ab-il-idade" e a "nalta de. .6e.guJLanç.a"19:9~, como sinais de 

deficiências? ~ assim que, nesse momento, analisaria a equ! 

pe da 14a. DRE: "pe.lo.6 a.6pe.cto.6 e.moc-iona-i.6 ac-ima c-itado.6, jã 

e.fLa e..6pe.fLado e..6te. t-ipo de. fLe..6pO.6ta, po-i.6 .6ão c.afLac.te.fLZ.6t-ica.6 

pfLôpfL-ia.6 do aluno VME [Ve.n-ic-ie.nte. Me.ntal Educ.ãve.ll" ( ... 1 que 

"de.ve.m .6e.fL tfLabalhada.6, de. modo e..6pe.c.-ial, tr..-ico e. vafL-iado,po-i.6 

.6 ão C.fL-i anç.a.6 ofL-iun da.6 de. am b -i e.nt e..6 d e..6 n a v ofLã v e.-i.6 " ••• 2 o o Ain 

da as justificativas da privação cultural ... Todo o traba

lho com as Classes Especiais se restringe à salas de aula e 

a "treinar" comportamentos aceitáveis: os pais não partici

pam, nem a escola explora as experiências de crianças; seu 

modo de vida; o que ela faz em casa, no brinquedo, no traba

lho precoce. Esta ê a maior dificuldade apontada pelos pro

fissionais das escolas que mantêm Classes Especiais: "nalta 

de. apo-io do.6 pa-i.6,,2 (U, o que a equipe explica como " de.6-ic.-i ê.!!;. 
c-ia de. -innonmaç.õe..6 e. .6e.n.6-i6-il-izaç.âo do tfLabalho que. e..6tã .6e.n 

do de..6 e.nvolv-idoc~m .6e.u.6 n-ilho.6 ou me..6mo que..6tão de. -in-ib-iç.ão" 

e afirma " ... pfL-inc-ipalme.nte. pafLa a Cla.6.6e. E.6pe.c-ial, e: ne.ce..6-

.6 ãfL-i o qu e. 0.6 pa-i.6 palLt-i c-i p e.m e. aplL e.n dam .6 -i.6 t e.m at-ic.am e.nt e. o 

tfLabalho de. ac.ompanhame.nto,,2Q2. 

Os pais dessas crianças "especiais" ou das classes 
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fracas não teriam interesse na melhoria do filho?203 Seriam 

as "carências sócio-econômicas do D.M.E. e sua família" res

ponsáveis pela desvalorização do Ensino Especial? Por que os 

Orientadores Educacionais organizam maciçamente sessões cole 

tivas para "e.s:timulaJt c.ompoJt:tame.n:tos soc.iais e. bons hã.bi:tos" 

e os atendimentos à criança são geralmente individuais, como 

requerem também os professores?zo~ O que significaria isto,' 

a não ser tentar modificar os comportamentos "inde.s e.j ãv eis", 

tais como "indisc.iplina"; "6al:ta de higiêne."; "p~ssima c.oOJt

denaç.ão mo:toJta"; "agJte.ssividade."; "de.s ajus :tame.n:ta e.moc.ionaf"; 

"óal:ta de assis:tênc.ia 6a.miliaJt", e até mesmo a "apa:tia"; "de. 

sânimo"; "palide.z,,2QS: •. Ora, segundo experiência de uma esc~ 
~ 

.la, estes são apenas sinais de verminose:... "c.om o e.xame de 

6ezes, as oJtie.n:taç.ões aos pais e os Jte.m e. di os , ( ... ) as c.aJte.n 

c.ias melhoJtaJtam e. :tambe.m o Jte.ndimen:to das me.smas (c.Jtian
ç.as"Z06. 

E não é esta a realidade visível da maioria das cri 

anças, cujas condições de habitação e alimentação são preca-

rias, sem água, esgoto, ou mesmo fossa? Essas "ausências" de 

terminariam a ":tJtoc.a ou inve.Jtsão de. le.:tJta e./ou óone.mas"'(45%)'; 
- ~\ "a 6al:ta de. c.apac.idade de "in:teJtpJte:taç.ao! (53 % ); a 

\\ 

":tJtoc.a" , 
"omissão~ 'tnve.Jtsão de le:tJtas'"?C411%)zo7 Ou tudo isto se rela-

cionaria ao desenvolvimento exclusivo da mecânica de leitu

ra, sem nunca chegar ao significado, à unidade de pens~to, 

à frase, e ao texto? 

Na .maioria das nossas classes fracas - já" ovinos -

são utilizados os processo's sintéticos, que parecem facili

tar a aprendizagem de leitura, pois partem do elemento para 

a estrutura, da letra, sílaba ou som para a palavra, a fra

se, o texto. Só que, nos materiais comumente utilizados não 

se chega ao texto e, com crianças "defasada" é mais imprová

vel ainda ••• 

Sem a "u:tilizaç.ão a:tiva de in:te.ligênc.ia e. de. :todas 

a.6 possibilidade..6 de. des e.nvolvime.n:to p-6ic.omo:toJt, 1ne.n:tal e. 
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aó e.t-i..vo da cfZ.iança" (pois ela não os teria}, "a compfZ.e.e.n-6 ao 

da cfZ.-i..ança n-i..can-i..a condic-i..onada ã pe.fZ.ce.pção e. ã d-i..-6cfZ.-i..m-i..nação 

de. ob.j e.tO-6, -6-i..tuaçõe..6, COfZ., nonma-6-, tamanho, e.tc~' e não às 1IfZ.e. 

faç õ e.-6 de. caU-6 a - e. - e. 6 e.ito, pn-i.. n cZ p-i.. o -1TJ e.-i.. 0- ni-m, e.-6 paço-tempoJz.af, 

e.tc ••• "2oa afirma a introdução ao Teste de Maturidade, elab~ 

rado pela equipe, para verificar as possibilidades de a esco 

la receber na la. série crianças (0:0 menos de 7 anos 209. Nesse 

quadro, a "e.-6 cn-i..ta e..6 p e.fh a da"; "11. e.g 11. e.-6 -6 ão na c o o fZ.d e. naçã o mo

tona"; "não e.-6. CfZ.e.ve."; "nafta de. ate.nção" 210 e os problemas re 

lacionados à aprendizagem apenas retratam, não indícios de d~ 

ficiência mental - mas apenas o cotidiano fragmentado dessas 

classes fracas, onde a criança, calada, tem que escrever, fa 

zer cópia e ditados •.. em vão. 

Esse insistente silêncio, porém, é rejeitado, pois, 

na entrevista, quando lhe perguntamos "o que mais queria apren 

der na escola"? a resposta é justamente a sua impossibilida-
I' 

de: "feA", "e.-6C'.fZ.e.ve.n" e. "-6e.fZ. e.ducado (79%) 21.1. Mas ainda apa-

recem crianças, _cuja aspiração é no máximo "apne.ndefZ. o 'a, e., 

i, o, u''', ou "a, b, c, d, e., 6, g, h", ou só "o pfZ.opfZ.io no

me."2J.2. E por qual razão? "PofLqUe. pfZ.e.c-i..-6a -6e.fL pfLomov-i..do" e 
,I 

"-6abe.fZ. fe.fZ. e. e-6C'.fLe.ve.Jz., pana tJLabafhan quando CJz.e.-6C'.e.fZ. (74%1 -

diz a maioria, se bem que 23% não respondeu porque estaria na 

escola e 29% não sabe dizer porque repetiu a la. série tantas 

vezes 2~ 3 • 

Nas respostas dadas, toda a introjeção do fracasso, 
-assumido por essas crianças; suas razoes, vagas e contingen-

tes, jamais se associariam a deficiências mentais, que as j~ 

tificassero na Classe Especial. As sucessivas reprovações se 

riam explicadas porque "6a.itava e pintava muito"~ "óica di-6-

tfZ.aldo na aufa"; "óafta de. intefZ.e.-6-6e."; "o cofe.game. bat-i..a", 

"não pfZ.e.-6tava atenção ã..ó. aufa.6 "', "0.6 cofe.,ga.6 óaze.m bagun-

ça?" 2.1 It Ou porque "não apfLe.nde.u a fe.fZ. " (e. )" tinha di óicufdade. 

'na Ja. l:.e.fZ.ie." e que "óafta ãl:. aufa-6" ou "não gO.6ta da pJz.oóe.~ 
-6 o Jz.a " ? 21 5 
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Há apenas uma referência velada às ~ctativas frus

tradas pela escola, mas é eloqüente a ausência, a infreqüên

cia, a falta, que indicariam a resistência contra uma escola 

que impede o que poderia ser desenvolvido com essas crian~, 

a partir de suas vivências, mesmo após vários anos de reite

rado silêncio. Poderia alguém fazê-lo? A professora e a ori 
\ 

entadora educacional de uma Classe Especial relatam: "ã med'[ 

da que ~nabalhamo~ ~om o PenZodo pnepana~onio, óomo~ avalian 

do a~ ~nianç.a~, a óim de ve!Liói·~aJr.. a pnon~idão, pana a in~no 

duç.ão do rno~e~~o de lei~ana ... e o~ aluno~ pa~~anam a ~en 

mai~ in~eJr..e~~e pela~ aula~" e "vimo~ que ~ai~ aluno~ (doi~) 

podeniam a~e. ~en nei-n~egJr..ado~ em ou~na ~la~~ e negulan,,216. 

A escola já começava a descobrir que era capaz de avaliar e 

reintegrar seus alunos "especiais", mas a Instrução 001./81 não 

o permitia ,nem a própria DRE ..• 217 Percebiam que era possível 

"~nabalhan em equipe, jun~o ã óam'Ilia e ã. ~omunidade, pno~u

nando ~upnin a~ ~anên~ia~ de ~aude, .alimen~aç.ã~, aju~~amen

~o, pana que ~e po~~a a~enden ao~ a~pe~~o~ in~ele~~uai~ da 
apnendi-zag em" 2.1 8 • 

As crianças "defasadas", "jã. ~ao ~apaze~ de ~ompon 

~ole~ivamen~e pequena~ ~~õ4iM;. ~êm li-nguagem onal mai-~ ~on 

ne~a; pan~i~ipam da~ a~ividadeó; demon~~nam ~oopenaç.ão e in

~ene~~e pela apnendizagem e!~obne~ado, go~~am mui~o da e~~o

la" 2 19' • 

Seriam esses resultados fruto da "~anidade" do pro

fessor? de sua "criatividade", apenas, ou do "apoio emo~io

nal" às crianças "nei-n~egh.ada~"?220 Ou viriam do conhecime!! 

to de que "~odo~ o~ ~entido~ devam ~en ~nabalhado~ em ~onju!! 

~o paJr..a a ~nianç.a de~envolven ~ua~ po~endialidade~"; da cer

teza de que "ela ~o e. ~apaz de a6~~nain ~e jã. ~ilJen in~eJÚo

nizado o ~on~ne.~o"? pois "a ~ni-anç.a ne~e.~~i~a óalan pana ~a

he.n ~nian" ... Por isso, "a ~no~a de. óolha~ mimeoEnaóada~não 

e. o impon~an~e, e. ~im a~ e.xpe.niên~ia~ lJivi-da~ ,,2 21 - concluem 

os professores de Educação Pré-Escolar e Educação Especial na 
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discussão do relato apresentado, durante o treinamento. 

Se isto não acontece, para onde irá a criança "es

pecial"? Onde ela poderá ter oportunidade de quem sabe: "!.L6CVL 

a leituna eomo 60nte pana ne~olven ~ua~ neee~~idade~ bá~i

ea~"?222 - nas fragmentadas classes de Educação Integrada. 

4. Educação de adultos: A Produção do Analfabeto 

Vindos das classes fracas ou "especiais" ou mesmo 

tentanto novamente a vida escolar, adultos buscam nos cursos 

de Educação Integrada a possibilidade de "ten um amanhã eom 

melhone~ eo ndiç.õ e~ de vida que tiveJz.am ~ eu~ pai~ e avõ~" 2 2 2 • 

Quem são eles? Na maioria "não ~abem leJz.", nem "i~ 

teJz.pJz.etaJz."; "não go~tam de atividade~ de gJz.upo" e, para com

plicar "~ão in6Jz.eqllenteb" 223
• são adultos semianalfabetos, 

na esperança de fazer um curso rápido de 15 meses que, no fim 

de contas, se arrasta por noites e mais noites sem conteúdo 

ou sequer os conhecimentos necessários ao trabalho ou, quem 

sabe, a novo supletivo e até o 29 grau ... 

Relata um professor de Educação Integrada: "ctlg Utl~ 

eJz.am vindo~ do MobJz.al, ou:tJz.O~ do en~ino Jz.egulaJz.. O~ do Mo-

D.tLal não e~tavam pJtepaJtadQ4 paJta en~~enta.~ a. ~a .. etapa. d,e ai 

6abetizaç.ão âo3 adult~~1 poi~ mal a~~inavam O nom~; não ~a-

oiam leJt nem e~eJteveJt" ( ••. ) 

to da di~tâne.ia., eomo óil1d'ne-eiJz.a" C .•. ) e, me~mo exeJteendo a!:. 

~uma pJz.ofi.i~~ão eJz.am ~a~ente~, tinham ~itua~ão ~õeio-eeonômi~ 

c.a pJteeá./tia, .neeeél~ ita vam Jteeeb eJt uma alimentaç.ão na . eél c.o

la 224 
( ••• 1 "Em Jz.azão da meJz.enda" - explica outro professor 

- "o~ alunoél peJz.maneeiam na e~eola e há meno~ eva~ão. EntJz.e 

tanto, agofLa há. muito maiél. abandono da e~ eola, devido ao pfLE,. 

blema de de~ empJz.ego 11225 

Resolveria dar "Programa Oficial"? Ou apenas, Co-
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muni caça0 e Expressão e Matemática? Ou um pouco de tudo co

mo nos Programas de Educação Integrada, enviados pela Secre

taria de Estado da Educação? Nos encontros e nucleações de 

professores e especialistas das .escolas com classes de Educ~ 

ção Integrada :r a maioILia c.o n.ó ideILa o P ILD gILama de E duc.ação I!!:. 

tegILada (P.E. I) "nILac.o", embora "o.ó inÓoILmante.ó .ó en;tem nec.e.ó 

.óidade e di6ic.uldade em ;tILabalhaIL c.om o P.E.I"226. 

O professor precisa encontrar "saidas" para ensi

nar aos adultos operações fundamentais - que eles fazem men

talmente, mas erram na "conta" - OU para "conseguir" uma re

dação de quem ".óabe c.ompoJr.. Jtepen;te.ó" e "de.óc.Jr..eveIL c.om c.laILe

za 11m pILoc.e.ó.óo de óablLic.açao" (depoimentos de professores nos 

cursos). E eles são recebidos, muitas vezes sem o teste de 

leitura - exigido pela Delegacia Regional de Ensino - à con

ta da "pena" ou da boa vontade dos diretores bondosos, nos 

municipios, onde o Mobral "não mai.ó óunc.ionava" 

de um diretor). 

(informação 

~ dificil aos professores - muitos sem experiência 

- trabalhar com alunos em vários níveis de aprendizagem - os 

"momentos" ou "etapas" que assemelham as turmas de Educação 

Integrada às classes multisseriadas das Escolas rurais. Por 

isso provavelmente eles atribuem sua dificuldade ao "maILe

ILial didátic.o(87%)n e. à·i~,"~lf{.ó.óe heteILogê.nel1,,;227. Que 

significa, no entanto, o u~to percentual de omissão de res

postas no "manejo de c.la.ó.ó e L63 % )H ou nos "ç.;o nh ec.imen;to.ó b á

.óic.o.ó (63%)"se o professor "deve po.ó.óuiIL uma bagagem didáti

c.a e expeILiênc.ia de vida" para fazer o "Jtelac.ionamen;to de mE: 

;teILiai.ó"; "exec.ução do planejamen;to"; "exploILação do c.aIL;taz 

geILadoIL" com "allino.ó anal6abe;to.ó" (e) "ma;teJtial pobILe,,?228 

Nas discussões com. outros professores, aos poucos 

aclaravam-se os problemas reais de se pretender esgotar um 

programa, mesmo "facilitado" ( se os adultos ~';tê.m mai.ó diÓi

c.uldade em on;togJr..aÓia (poi.ó e.óc.Jtevem eILILado); em c.on.ó eguiIL 
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6azeh phoblemab lintehphetaç~o); em hedigih, POib n~o pObbU~ 

lJoc.abuláhio c..ohheto,,22'3.. Reconhecendo que "o adulto thaz de!! 

tho de bi uma bagagem de expehiênc.iab vividab, em helaç~o -a 

6amllia, ao thabalho", os professores constatam que não têm 

o hábito de dirigir a atenção, "de c.onc.entJtaç~o em atividade 

maib abb thata", com "di ôic.uldade de inteJtphetaç~o, 'b eq aêYl c.ia 

lõ gic.a, além de di óic.uldade de b o c.ializaç~o e c..oopeJtaç~O"2 3 o • 

Ccm::> trabalharia o professor com Hum matehial hepetitivo, 60ha 

do alc.anc.e da healidade dOb alunob", pois "a maiohia dOb tex 

tOb hethata uma vida alem da expehiênc.ia vivida pOh eleb na

quele momento"?23J. Resolveria a "aula phátic..a", ou "novab 

téc.nic.ab didãtic.ab", demonstradas pela equipe da DRE, como 

solicitam os participantes dos encontros?232 Elas poderiam 

"aj udah o adulto a m elhoh pehc.eb eh, c.ompheendeh e julgah eb

bab vivê:nc.iab paha modióic.â.-las e apehóeiçoâ.-lab"?233 

Na DRE e com os professores das turmas de Educação 

Integrada, passamos a realizar estudos, produzindo materiais 

que pudessem instrumentar o adulto, "c.uja bagagem de c.onhec.:!:, 

mentob e expehiê:nc.ias c.ahec.em de meiOb de c.omunic.aç~o, de Oh 

ganizaç~o bibtematizada, c.ompJteenbZvel paha quem exphebba e 

paha quem ouve, vê: e lê"234. Como fazê-lo, em pouco tempo, 

com problemas de freqnência e dificuldade de aprendizagem? 

Aproveitando a experiência com as classes pré-escolares, adaE 

tamos metodologia do Centro de Interesses para correlacionar 

os diversos conteúdos e integrar as experiências dos adultos. 

Isto significaria que se dê um conhecimento circunscri to à re 

alidade próxima do adulto? "Ao c.o nthâ.hio" - responde o tex

to - ele phec..iba de c.oVl.hec.imento~., iVl.6ohmaçõe~ e au0idadeb 

que o helac.LoYlem c.oma ~ ua ..Jt~alidade lo c..a1.., hegio Vl.ale UVl.i
veh~al, paha que ele pa~tic.ipe c.ada vez maib de ghupob mai~ 

amplob e utLtize c.onbc.ieVl.temeVl.te Ob beVl.b de buac.ultuJta na 

b ua vidali23 5. 

E por que não "c.hiah paha o a'dulto o pOhtunidadM va 

hiada~ e heaib de expJte~b~o ohal, de Obb ehvaç~o, Úl..:tehphetaÇ~o 
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e eomunieação de tudo que óaz pa~te do~ inteh~~~e~, ativida

de.ó e expe~iêneia do Enupo"236( ... ) desde"a mmea" até a "lin 

:guagem e.óe~ita" passando pela "modelagem de.óenho" e pela "ex

pne~.óão venbal"? diz um professor: "e.,~~a~ atividade.ó .óão 

neee~~á~ia~ pa~a a de~inibição, e a inte9~ação ~oeial. At~a

v~~ de dança~, atividade~ de Edueação AntI~tiea, p~oeuno di

minuin e~~ e~ pnoblema~ ,,237 • 

Como fazê-lo com alunos que apenas "a.6~inam o no

me"; "não ~abem inte~p~etan leitu~a"; nem "p~oblema.6"i "anmM 
eonta" e até "tnoeam let~as"; "omitem let~a~"(e) "ap~e~entam 

deóeito~ adqainido~ dLVLante o en.6ino JLegalan, aeumulado~ du

~ante ano.6 de JLepetêneia"? 2 3E 

"O pJLoóe~.6o~ tem que e'Mina~ tudo" - responde a r~ 

latora - "po~ todo.6 o~ m~todo~ po~~Ivei~, eombinando outno~ 

neeUJL~O.6 e meio~"239 .• Então ela dá "muita~ leituna~", ( ... ) 

"6azendo eom que o aluno e.6eneva, ponque ele neei.6.6ita de e~ 

eneven pana apfl..enden a nedigin eonnetamente o que 6ala"240. 

O exerclcio da escrita, o "treino ortográfico" solucionaria 

as trocas, as omissões? Ou apenas prolongaria o silêncio no 

qual o adulto repete a criança "carente"? Sem a base das ati 

vidades expressivas e conceituais - a psicomotricidade - co 

mo obter que o adulto pelo menos, leia e escreva? 

Através de atividades concretas, descobre um dos 

professores ... 

"noto diÓieuldade~ p~ieomoto~a.6 no.6 de.6enho~. no~ 

neeonte.6, eolagen~", ... e também "na~ pantomima~,dnamatiza 

ção, imitação" (vejo) "que não de~envolvenam a linguagem ~im 
b õ li e a" 2 4 1 

... 0 que nos descobríamos nos livros: 

Examinando a pesquisa "O adulto analfabeto" de Ida 

Maria Schivitz, verificamos que "a~ diÓieuldade~ bá.6iria.6 do 

adulto (anal6ab eto J ~ ão ~ emelhante.6 ã. da eniança"... e "0.6 

t~an~to~no~ da pe~eepção e p.6ieomotnieidade e.6ta~iam ~elaei-
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o que faz o profess?r? Sem orientações para "alóE: 

be..:tizaJr. 0-6 adul.:to-6 ne.m c.omo .:tJr.abalhaJr. C.Of;; 0-6 de.rna,ü alu-

nol.>", C ••• 1 "e.u pJr.o c.uJr.ava OI.> ma.:te.Jr.iail.> que. pud e. I.> I.> e.m daJr. Jr.e.-

-6~l.:tadol.>, mal.> não .:tinha c.onhe.c.i~e.n.:to a Jr.e.-6pe.i.:to e. 0-6 ul.>ava 

pOJr. e.M aio - e. - e.JLJr.O ,,2 lt:3 • Aprovei tando ,u po e. (ial.> , j o 9 Jr.al, q ua - . 

dJr.inhal.> , pJr.ogJr.a.ma de. TV, atil1,i,dade..ó e." :,' ,"::ival.> e. j oJr.nal 6alE: 

do, paJr.a dil.>c.u.:tiJr. .óoúlLe. no.:tZc.ial.>, mill.> ~"_" a-6l.>un.:tol.> de. óamI-: 

lia, de. .:tJr.ahalho, de. l1ida polZ.:tic.a e. !.;Ct i..al" ( ••. ) "pJr.oc.u!z.e.i 

e..ó.:timulaJr. o .:tJr.aúalho e.m gJr.upo, a c.oope.~~ ão e.n.:tJr.e. aluno-6, o 

so.ó.:to pe.lal.> a.:til1idade..ó de. laze.Jr., a maioe.n.:te.gJr.ação na e.-6c.o
la e. c.omig o" 2 4 4 • 

E os conteúdos, os conhecimentos básicos? Do pon

to de vista do professor "0 ma.:te.!z.ial do P.E.I., pJr.e.c.i.óaJr.ia 

aboJr.daJr. al.>-6un.:tol.> ~e.lac.ionadol.> c.om a Jr.e.alidade. doI.> aluno-6 e.m 

nZve.il.> ge.Jr.ail.>. OI.> .:te.ma-6 I.>ão de.I.> e.nvolvidol.> de. modo mui.:to am

plo" L ••• J "A-6l.>im aI.> Jr.e.giõe.-6 do BJr.al.>il, e.m que. OI.> e.1.>.:tadol.> I.>ão 

e.1.>.:tudado-6 mai-6 e.m .:te.Jr.mO-6 do al.>pe.c..:to -6Z-6ic.o, e.c.onômic.o, de.i

~ando a paJr..:te. hi.ó.:tôJr.ic.a e. c.ul.:tuJr.al. Pode.Jr.ia have.Jr. in60Jr.ma

çõe.1.> mai.ó p~e.c.i-6a-6 e. ~ ne.c.e.-6.ó~Jr.io c.orople..:taJr. o ma.:te.Jr.ial a.:tJr.a

V~-6 de. pe.l.>quil.>a.ó,,245 Quem irá fazê-las, - os alunos que, des 

de a escola regular não chegaram a conhecer completamente um 

material de leitura? ou que nunca foram à biblioteca? .• "No 
.:to aZ que. OI.> aluno-6 mai-6 nOl1OI.> .:têm dióic.uldade.1.> , e. me.nol.> in-

.:te.Jr.e.-6-6e. na pe.-6quil.>a, o que. pa~e.c.e. e.1.>.:taJr. Jr.e.lac.ionado com OI.> 

óJr.ac.al.> I.> OI.> no e.nl.>ino lLe.9ul~ e. ainda ã 6al.:ta de. dil.> c.iplina, e. 

h~bÁ..:to-6 de. lLe.alizalL uma atividade. pe.Jr.-6iJ.de.n.:te.me.n.:te., o que. oc.oJr. 

Jr.e. c.om 0-6 adul.:to-6" 2 '+ 6 • 

De qualquer modo, com carga horária reduzida, mate 

riais fracionados "em Ciênc.ial.>., o e.-6que.le..:to é dado de. modo 

9 e.Jr.al'~ 2'+ 7 ou barateados, as classes de Educação Integrada fa

zem-parteda população flutuante da escola e, portanto, des

necessária e embaraçosa, pois "0 diJr.e..:toJr. não ~ obJr.igado a 

.:tJr.abalhaJr. ã noi.:te.", o supervisor "não .:tinha .:te.mpo paJLa oJLie.n 
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talL Oó pILOÓe.óóOILe.ó" (depo.imento.s no.s curso.s). Até a merenda 

- prio.ridade do. 19 grau"_lhes é negada e, para o.s pais do.s 

aluno.s adulto.s, "paóóou dOó18 anoó, não e: óilho de. namZ

lia"2~8. Entregues ao. professo.r, o.u a si mesmo.s, o.s adulto.s 

semianalfabeto.s- 11 c.om di6ic.uldade. na inte.lLplLe.tação 11 fazem "vá

lLiaó v e.z e.ó na ó emana"; , "le.itulLa olLal e. ó ile.nc.ioó a, utili

zando te.xtoó, de. dive.lLóaó ã.lLe.aó" e "olLganizam óigWUt6,·ólogaYl.-6, . 

poe.ma.6, lLe.daçõe.ó", r. .. 1 "ôaze.m c.olage.nó, malLaió, que. óao a

plLove.itado~ na c.laóó e. e. noó anditõJLioó"2 ~9". 

No. seu co.tidiano., o. pro.fesso.r percebe que sao. mo.ti 

.vado.ras as ati vidades expressivas que "poóó am pILO pOILci.ona.IL c.o!!:. 

diçõe.ó de. ve.JL, toc.aJL, óe.ntilL, e.-xpe.lLime.ntalL,,2 5 o, embo.ra numa 

das esco.las "a c.onpe.c.ção doó tnabalhoó manuaió não te.ve. pILO~ 

ó. e.gllim e. n to em _7 9-B 2, P O i.5. não 6 o i c. o nó i d e.JL ad o n e. c. e.ó ó álLi o. Mui 

toó. alunoó bOlLam-ó e. e.mbolLa" 2 
5.:1. 

S~m JOateriais específico.s, o.u co.ndições para "um 

tlLabalho plLe.paJLatõlLio c.om o adulto, de. mo do que. ó e. ate.ndam M 
di6ic.uldade.ó pe.JLc.e.ptivaó e. de. pó i C.0J/10tlLic.idade." , geralmente 

as classes de Educação. Integrada reeditam o. treino. da escri

ta, a leitura fo.rJOal, o. co.nhecimento. livresco., o. que to.rna a 

Cno.vaI alfabetização. ".um plLO c.e..6ó o pe.noó o e. c.omplic.ado" 2 5 2 • 

Ago.ra não. há cartilhas, nem o.s numero.so.s materiais 

infantis "interessantes" que nunca chegaram às suas mão.s: ape-

---nas a bo.a vo.ntade do.pro.fesso.r, a sua "criatividade" e seu 

"boro senso.", para permitir a fala do. adulto.: "quanto maió o 

adulto pude.JL 6alaJL, olLgani~alL e. lLe.giótlLalL óua vida, maiolL óe. 

lLa a poó.6ibilidade. de. .6upe.lLação daó di6ic.uldade.ó, poió, vin

do ge.JLalme.n:te. de. umme.io de.li óavolLe.c.ido, pobJLe. de. e.litZmuloli, o 

nOóli o aluno daó c.lali . .6 e.ó. de. E duc.ação I nte.gJLada plL e. c.ió a de. opo!!:. 

tunidade.li paJLa de.óe.nvolvime.nto daó 6unçõe.ó póic.olõgic.aó, im

pOIL:tan:te.ó na aplLe.ndizag em da le.itulLa e. da e.ó c.JLi:ta" 2 5 3 • Na 

realidadé; o. que '. acorrtéce? 'Nas classes que se fundem o.u de

saparecem po.r falta de aluno.s, no.s materiais difíceis, mas 
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barateados no seu conteúdo, no tempo es~so para aprender o 

que lhe foi negado, essas crianças "especiais" e esses adul

tos analfabetos, legitimam a exclusão, mas também desvelam a 

incompetência da escola em ensinar-lhes o mínimo: a leitura. 

Desgastados fisica e - socialmente, morrendo aos 

poucos nos filhos subnutridos, adoecidos e fracos - o traba

lhador que estuda busca no conhecimento da escola vender me

lhor sua força no mercado. Esforço inútil/sob a desqualifi

cação do trabalho e a sua gradual desescolarização, pois sem 

pre é preciso saber menos, paJ:. -, quem menos ganha, embora tra 

balhe mais ... ou para quem "vaL fic;ar desempregado". E "0-6 

pobne.-6 têm um e.n-6-tno pODlLe., 0-6 e.xc.fuZdo-6 pouc.a e.-6pe.nança têm, 
-nao -60 de. e.-6c.ofan-tzalL--6e. ~omo de. e.nc.ontnan tnabafho, a me.nO-6 

QUe. -6e. af~-6te.m no Exénc.~to de. Re.-6e.nva da Mão-de.-Obna oc.a-6~o

naf e. pne.c.ãn~a"254. 

o prolongamento da escolaridade mínima, o aumento 

efetivo de vagas na escola - resultados das lutas dos traba

lhadores - são esvaziados ao l',ongo da história contemporânea 

- por tentativas de limitação de escolaridade das classestra 

balhadoras ou o seu empobrecimento até o limite. ~ a desco

larização das escolas pÚblicas - as que recebem os filhos dos 

operários - com professores mal pagos, despreparados, "tão c.E: 
ne.nte.-6 Quanto 0-6 afuno-6"255. Também vítimas, qual a possibi 

lidade de os professores se perceberem participantes da ex

clusão sistemática de milhares de crianças? E dos cmmnhos ~ 

ra superá-la? Só aventurando na discussão coletiva ... no 79 

tempo. 
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79 TE~·1PO - UMA DISCUSSÃO COLETIVA: 

A PERDA DA INbc~NCIA ... 

1. Leitura - Um problema de todos 

"Eu :tive.. wn MunO que.. ele.. 
~CfLe..via mM não üa7 ". 

(Pho6. de.. la. ~énie..) 

Quem viria a Nova Era para o II Seminário de A -

prendizagem da Leitura, numa época de efervescência eleito 

ral, fim de ano e sob o aguaceiro das chuvas de dezembro? 

Será que teríamos os Relatos de Experiência, co

mo em 1982; os relatores assentiriam em vir até a DRE, pa

ra discutir a sua experiência, já que não tínhamos verbas 

para fazê-lo em seus municípios? Muitos deles, já apresen 

tados nos cursos e treinamentos, têm agora o sentido de u 

ma experiência concluída, ao final do ano. 

E os professores e especialistas, responderiam à 

Pesquisa Exploratória da Situação da Leitura - agora com 

itens mais claros, definidos e especificados, mercê de to

do o trabalho realizado durante o ano de 1982? 

Tiv.emos a resposta: 

"com a pahticipaç~o de.. 351 cUh~i~ta~, e..m m~dia,o 

11 Semin.á~io de Le..ituha conta, mai~ de.. que.. no I S.A.L.- he.. 

alizado e..m 1982 - com um público dive..h~i6icado, poi~, vie..

ham nao ape..na~ no~~o~ pho6e..~~Ohe..~ de.. Ia. ã 4a. ~~hie.., como 

ge..ne..halizadame..nte.. ~e.. e..~pe..hahia num ~e..minãhio ~obhe.. aphe..nd~ 

zage..m de.. le..ituha"· 

"A6inal de.. conta~, pahe..ce.. que.. e..n~inah a le..h ~ um 

phoble..ma e..xclu~ivo do pho6e..-6-60h de.. Ia. -6e.hie... Ma-6, no 11 

S.A.L., e..-6-6e.. phe..-6-6UpO-6to e..-6tã come..çando a -6e..h de..-6me..ntido". 

"Te..mo-6 aqui conO-6CO -6upe..hvi-60he..-6, dihe..tohe..-6, pAE.. 
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6e~~one~ de 5a. ã 8a. ~enie; do 29 gnau, biblioteQánia~,~ 

nientadone~ eduQaQionai~, auxilian de ~eQnetania, e~tudan 

te~ do Cun~o de Fonmação pana o Magi~tenio e ate aluno~ 

de:. 8 a . -6 eJt..t e.': 

"0 11 Seminánio atnaiu em 7983 in.6petone~ e~QO

lane~; teQniQo~ dD Dngão MuniQipal de EduQação; o panoQo 

da Qidade e tanta~ pe~~oa~ intene~~ada~ que, ~e não pude

nam in~Qneven-~e, pantiQipanam do diálogo Qom o Pnofi.Lau

no de Oliveina Lima, ou ~onam QonheQen a~ Expeni~nQia~ 

Cniadona~ e Qontnibuinam no~ Relato~ de Expeni~nQia~, di~ 

Qutindo e analiéJando ~obne o que fiazemo~ pana en~inan a 
len o mundo"l. 

Na preparação do rr S.A.L., nas discussões dos 

Relatos de Experiências, na análise dos instrumentos da 

Pesquisa Exploratória, a pergunta: 

"c.omo temo~ po~~ibilitado ã~ nova~ genaçõe~ 

uma vida mai~ dlgnaeaopontunidade de pantiQipação fil~iQ~ 

~oQial, Qultunal e polltiQa em ~eu mundo?,,2 Por que "a 

maionia da~ Qniança~ bna~ileina~ que entnam na e~Qola a -

pne~enta difiiQuldade~ de apnendizagem de leituna, quando 

apnendem a len?" Como"a Qompneen~ao do mundo e de toda~ 

a~ po~~ibilidá.de~ Qniada~ pelo homem", se elas "~ão nega

da~ p.'tinQipalmel1te a Qniança~ Qanente~ e ~ em e~tlmulo~ Qui 
tunai~?,,3 

o único estudo abrangente que encontramos sobre 

o ensino da leitura - realizado em 1974 pelo rNEP/OEA(rn~ 

tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e Or

ganização dos Estados Americanos) - diz: 

"a. 7a. ~enie tem-~e nevelado um ponto de e~tna!!:. 

gulamento" ( ... ) (nela) "~e QonQentna o maion efietivo da 

e~Qola, nevelando a ~ua impnodutividade. Na Ia. ~enie ~e 

enQontna o maion numeno de Qniança~ de6a~ada~ na idade". 

"Genalmente, e~~e~ aluno~, quando Qon~eguem a -

pnenden a len, ~aem da e~Qola e e~tão ~ujeit0~ ao anal6! 
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-
beti~mo de hetohno, ~e nao pho~~eguihem no~ CUh~O~ Suple-

tivo~" lj , 

Esses c.ursos noturnos - a Educação Integrada 

"c.on~tituem uma ~ituação que. aphove.ite. a~ e.xpe.hiê.nc.ia~ de. 

vida do e.duc.ando, pote.nc.iando ~ua~ atividade.~ inte.hna~, 

~e.u hac.ioc.lnio; ~ua aóe.tividade." ( ... ) "a~ ~ua~ vivê.nc.ia~, 

~e.u modo de. ve.h o mundo?"s 

"O c.onhe.c.ime.nto, a~ inóohmaçõe.~ e. a~ atividade.~ 

do c.uhhlc.ulo" - afirma um dos textos organizados na DRE 

- "de.ve.m ajudah o adulto a me.lhoh c.omphe.e.nde.h, inte.hphe. -

tah e. julgah e.~~a~ vivê.nc.ia~ paha modióic.á-la~ e apehóei
çoá-la~" 6 • 

E o que acontece? "Todo~ o~ mate.hiai~ de. Educ.a 

ção de. Adulto já ~upõe.m o domlnio da lZngua e. do~ phOC.e.~

~o~ de. c.omphe.e.n~ão, inte.hphetação e. exphe.~~ao c.Ohhe.ta e. 

ade.quada do pe.n~ame.nto. POh i~~o, e.le.~ vi~am ape.na~ a 

than~mi~~ão de c.onhec.ime.nto, e. muita~ ve.ze~ de.~ligado~ da 

he.alidade. d04 aluno~; nunc.a ~e. phe.Oc.upam e.m e.~thutuhah lo 

gic.amente. o pen~ame.nto de.~~e. aluno, athav~~ de. ~ituaçõe.~ 

de. linguagem ohal, le.ituha e. e~c.hita,,7. Pergunta o tex

to, no encontro de professores de Educação Integrada:"po~ 

que. a óanta~ia e. a imaginação tão hic.a da c.hiança tohna -

~e tão pobhe na óa~e. adulta, ~e. e.~te. já po~~ui vivê.nc.ia~ 

mai~ phoóunda~ e. ~ mai~ c.on~c.ie.nte. de. ~i me.~mo?" ... "A hi 

que.za do~ c.ohd~i~, do~ he.pe.nte.~, do~ phOV~hbio~, da~ c.an

tiga~" ( ... ) "pOh que. a e.~c.ola não aphove.ita e. não e.~timu 

la e.~~a e.xphe.~~ão c.hiadoha?"e 

Como fazê-lo, se "além da c.ahênc.ia óI~ic.a,e.u l!:!: 

tava c.ontha a c.ahê.nc.ia de matehial"'! E"o matehial adota 

do pe.la Educ.ação Inte.ghada ~ hepetitivo", então "utilizo 

outhO~ matehiai~ de 1a. ã 4a. ~~hie, ~ob ohie.ntação da ~u 

pe.hvi~oha e. dihe.toha" ou ainda "e.~te. ano não hec.e.bemo~ ma 

te.hial,,9 relatam professores experientes das classes de E 

ducação Integrada. Seriam apenas os adultos "que. vão pa

ha a e.~c.ola a pé" e "pe.hc.ohhem, no mlnimo 10km pOh dia", 
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os que ".6e. .6abe.m le.n, têm d..i..6..i..c.uldade. quan.to a háb..i..to.6 de. 

le...i..tuna, de. e..6tudo, de. nac...i..oc.Zn...i..o, c.ompne.e.n..6ão de. pnoble.

ma.6, ..i..nte.npne.tação, an.ál..i...6 e. e. .61.n.te..6 e.?" 1 o 

Um supervisor de escola de 19 e 29 graus é quem 

diz dos alunos que chegam à 5a. série: "a.6 c.n..i..an.ça.6 e.nam 

ne.be.lde..6, n.ão pO.6.6u..i..am bon..6 háb..i..to.6 ou man.e...i..na.6 pana a.6 -

.6e.n.tan-.6e., n.ão ne..6pe...i..tavam un..6 ao.6 outno.6" e "n.ão pO.6.6U -

..i..am o mln...i..mo de. pné-ne.qu..i...6..i..tO.6 pana c.un.6ane.m a .6én..i..e.; ou 

.6e.ja c.ompne.e.n.6ão, .6e.qü.ên.c...i..a lõg..i..c.a, gO.6to pe.la le...i..tuna", 

pois "n.ão .6ab..i..am le.n, e..6c.ne.ve.n; algun..6 n.ão t..i..n.ham c.oonde.

n.ação p.6..i..c.o.6e.n..6on..i..omotona" 11. 

Quais as condições dos alunos em todas as sér -

ries do 19 e 29 grau? 

"Con..6tatamo.6 que. e.m toda.6 a.6 .6~n..i..e..6 apne..6e.n.ta -

vam pnoble.ma.6 de. le...i..tuna quan.to ã c.ompne.e.n..6ão, ..i..n.te.npne.t~ 

ção, ongan...i..zação de. ..i..dé..i..a.6, an.ál..i...6e., c.nZtic.a e. julgame.n. -
to"12. 

Por que numa fase de desenvolvimento intenso,os 

adolescentes "te.m d..i..6..i..c.uldade..6 n.a aplic.ação de. háb..i..to.6 de. 

e..6tudO?13 Ora, nas diversas áreas - Ciências, Geografia, 

História, etc ... - os professores descobrem que "l..i..dam 

c.om te.xtO.6, que. há d..i..ve.n.6o.6 t..i..pO.6 de. le...i..tuna e. que. e..6.6a.6 

v..i...6õe..6 d..i..6e.ne.n.te..6 ajudam a c.ompne.e.nde.n uma me..6ma ne.al..i..da
de. dita n.o te.xto"14. 

Os meios para fazê-lo existem? "Em Comun...i..c.ação 

e. Expne..6.6ão", prossegue à relatora - "o mate.nial de. le...i..tu 

na d..i..6ic.ultava n.ão .6ome.n.te. a e.xplonação e. pne.panação do 
te.xto, c.omo também n.a aplic.ação da.6 hab..i..lidade..6 de. e..6tudo 

e. pe..6qui.6a"lS. Assim "tive.mo.6 de. ongan...i..zan at..i..v..i..dade..6 de. 

e.xpne..6.6ão n.ão ve.nbal que. ajuda.6.6e.m a c.ompne.e.n.de.n o te.xto"; 

( ..• J"de..6c.obnimo.6, e.n.tão, que. e.na n.e.c.e..6.6án..i..o uma pne.pan~ 

ção pana .6..i..tuan o alun.o n.o c.on.te.xto do te.xto ( ••• J além 

da .6..i...6te.mat..i..zação de. e..ótudo do voc.abulán..i..o, be.m c.omo a on 
gan...i..zação de. ne.daçõ e..6" 1 6 • 
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Bastaria: "e.xigênc.ia de. pJtomoçao na-ó quatJto pJti

me.iJta-ó -ó~Jtie.-ó,d7,como fora sugerido num Encontro dos Espe -

cialistas de Sa. série? 

Responde um professor de 2a. série, numa escola 

de periferia: "jã. le.c.ione.i na 3a. e. 4a. -ó~Jtie., e.m tUJtma.6 

6Jtac.a.6 e. e.Jta ne.c.e.-ó.6ã.Jtio ~c.omple.me.ntaJt todo o mate.~iat~ pois 

u a.6 dtividade.-ó de. inte.JtpJte.taç~o n~o 6avoJte.c.e.m o Jtac.ioc.Znio 

lõgic.o; a.6 que..6tõe..6 obje.tivaj e.xige.m ape.na.6 maJtc.aJt c.om um 

"x" e. a.6 que..6tõe..6 .6ubje.tiva-ó -ó~o t~o 6Jtac.a-ó, t~o lite.Jtai.6, 

que. -óe. tOJtnam que..6tõe..6 obj e.tiva.6 " 1 
8. 

Corno será possível formar "pe..6-óoa.6 c.apaze..6 de. 

c.JtiaJt, Jte.6le.tiJt, de..6c.ob~iJt, que..6tionaJt, indagaJt, c.onc.luiJt, 

iJt ã bU.6c.a do oJtiginal, do be.lo, do c.onvZvio da c.oope.Jta 

ç~o?" - perguntam os professores de la. à 4a. série, enga

jados na aplicaçio do material da coleçio "Experi~ncias 

Criadoras", durante 1982, numa escola de Nova Era 19 .0u "c.E. 

mo e.6tJtutuJtaJt a lIngua, paJttindo de. atividade.-ó me.moJtizado

Jta.6 e. que. n~o induze.m a um Jtac.ioc.Inio lõgic.o?"20 

Quando a criança aprenderá "que a-ó c.oi.6a.6 que e.

la pe.Jtc.e.be., -óe.nte., pen.6a, e.la pode.Jtã. tJtan-ó6oJtmaJt e.m pala -

vJta.6, 6Jta-óe.ó, ve.Jt.60.6, 6aze.ndo Jte.laçõe.-ó ab-ótJtata-ó que. n~o 

e.xi-óte.m pOJt -ói"21! Se as classes de la., 2a., 3a., 4a. se 

ries ... "apJte..6e.ntam Jtac.ioc.Inio le.nto"; "d..i.6..i.c.uldade.-ó na a.6 

.6oc.iaç~o de. id~ia.6, na inte.JtpJte.taç~o e..6c.Jtita e. oJtal", "li!:!:. 

guage.m oJtal pobJte."; tJtoc.a de. le.tJta-ó"; "voc.abulã.Jtio Jte.duzi

do"; "n~o tive.Jtam hã.bito-ó de. tJtabalhaJt em gJtupo", são "mui

to pa.6.6ivo.6" ou "agJte.-ó.6iv.o.6" e ã.6 ve.ze.-ó,:lln~o c.ompJtee.nde.m aó 

pe.Jtgunta.6 que. lhe..6 e.Jtam 6e.ita.6" ... 22 

Na experi~ncia vivida durante um ano; estudando 

os materiais utilizados; discutindo em conjunto, os profe~ 

sares já caracterizam, com mais clareza, no 11 S.A.L., as 

dificuldades de seus alunos e que já nio sio simplesmente 

atribuídas ã "car~ncia" ou às condiçoes sócio-econômicas 00 

à "6alta de. a-ó.6i.6tênc.ia do.6 pai-ó" de urna clientela com "2 

a 6 ano-ó de. e.-óc.olaJtidade., pJtove.nie.nte. da pe.Jti6e.Jt..i.a da c.ida 
de."23. 
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Quais as razões para "a pouc.a .óoc.ializaçã.o'; "din~ 
c.uldade de c.ontaft hi.ótõftia.6 lida.ó c.om a.ó pftõpftia.ó palavfta.ó;" 

~POUc.o intefte.ó.óe pela.ó leitufta.ó; dinic.uldade de c.onc.entfta -

çã.o\l; "ftac.ioc.lnio POUc.o de.óenvolvido" e até "dinic.uldade de 

.óimbolizaçã.o, pftec.i.óando de imagen.6 c.onc.fteta.6, de.óenho.ó, 

ge.óto.ó que o ajudem a c.ompfteendeft a.6 idéia.ó que ftepfte.óen -

tam?"24 Esses professores constatavam as deficiências co

muns ao longo das quatro primeiras séries e a variedade de . 

materiais de leitura utilizados com alunos "agfte.ó.óivo.ó, de 

.óatento.ó" , aos quais "e.óte.ó livfto.ó nã.o peftmitem o de.6envol 

vimento da c.ompfteen.óao, da inteftpftetaçã.o, e do.ó demai.6 pft~ 

c.e.6.óo.ó mentai.ó, poi.ó a.ó leitufta.ó nã.o têm .óeqüênc.ia, nã.o a

tendem ao.ó intefte.ó.óe.ó da.ó c.ftiança.ó, nem motivam o pftOne.ó -

.60ft pafta o tftabalho pedagõgic.o"25. 

Como reagem os alunos a esse tipo de trabalho? 

"Com nalta de intefte.ó.óe, c.an.óaço, "pfteguiça', tomando ave!!: 

.óao a tudo que .óe ftenefte a Comunic.açã.o e Expfte.6.óã.o"26. As 

sim era exigido da criança "um nIvel de ab.6tftaçã.o que ela 

efta inc.apaz de atingift, me.ómo 0.6 melhofte.6 aluno.ó", pois, "nã.o 

havia um tftabalho .ói.ótematizado c.om a linguagem oftal, de.6-
de o PeftIodo Pftepaftatõftio"27. 

"Re.óolveftia .óe e.óta.ó c.ftiança.ó nize.ó.óem o Pfté-E.ó-
;, _ ti 

c.olaft?" pergunta o texto Ensino Preuaratorio 28 discutido 

e estudado nos encontros com professores de Educação pré

Escolar e Educação Especial. .. Seria improvável, de acordo 

com as experiências das poucas classes de Educação Pré-Es

colar da 14a. DRE, pois "nela.ó o tftabalho efta mai.ó voltado 

pafta a alnabetizaçã.o" ~ "de.óenvolvia t~c.nic.a.ó e.óc.ftiptogft~

nic.a.ó, e.óc.ftita do nome do aluno, pftOne.ó.óOft, e.óc.ola, vo 
gai.ó, numefto.ó, ennim, exigia da c.ftiança c.om idade de .6ei.6 

ano.ó, no inIc.io do ano, .óem pftepafto algum, habilidade.ó de 
e.ó c.ftita" 2 9 • 

Para trabalhar com "c.ftia.nça.ó c.aftente.ó, mal ali
mentada.ó, .óem hábito.ó higiênic.o.ó, .c.aftênc.ia aôetiva li, sob 
condições de "alc.ooli.6mo, de.óempftego e pfto.ótituiçã.o"30 que 

faz o professor? "Adotava livfto.ó e a.ó aftma.ó eftam o l~pi.ó 
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e. o c.ade.ftno!!! ... 31 E, "ao tÍina.t do ano, a e..6c.fLLta, apc>. 

~afL de. ~e.ft tftaba.thada todo o ano, apfLe.~e.ntava di~gftatÍ~ 

tfLa e.~pe..thada; o nZve..t de. c.ompfte.e.n~ão e.fta pé~~imo, .ti; 

ge.m ofta.t muito pObfte."32. 

A preocupação das classes Pré-Escolares existen

tes, em "de.~e.nvo.tve.fL c.ooftde.naç.ão motofta c.om tÍim e.~pe.c.ZtÍic.o 

pafLa a e.~c.ftita, e.~que.ma c.oftpofta.t, c.onc.e.ito~ mate.mãtic.o~,t~ 

oftia de. c.onjunto~, .tinguage.m ofta.t, pafta que. o a.tuno c.he.gue. 

ã 1a. ~éfLie. pftonto pafta fte.c.e.be.ft a a.ttÍabe.tizaç.ã0 33 • Comen

tam os relatores de uma experiência realizada com crianças 

órfãs, no PROEPRE - Projeto de Ações Pré-escolares com Cr! 

anças da periferia, gerenciado pela DAE - Divisão de Assis 

tência ao Educand0 34
• 

A prática educativa usual nas classes pré-escol~ 

res supõe urna criança "c.apaz de. ac.e.fttaft fte.~po~ta~ de. tÍo

.tha~ mime.ogftatÍada~" e "o~ a.tuno~ jamai~ tinham opofttunida

de. na e.~c.o.ta de. tfLaba.thafL a me.nte. e. o c.OftpO"35. 

"Então" - prosseguem os relatores - "apafLe.nte.me.!'.!,. 

te. adiantãvamo~ o~ c.onte.údo~ pafta o pfLOtÍe.~~OfL de. Ia. ~é 

ftie., que. não de.~e.nvo.tvia o~ a~pe.c.to~ bã~ic.o~ pafLa o Pe.ftZO

do Pfte.paftat5ftio c.on~ide.ftado inúti.t"36. 

Onde as situações de interpretação, percepção de 

relações da compreensão, de raciocínio lógico e expressão 

criadora? "A c.fLianç.a ne.c.e.~~ita manipu.taft, e. XtJ e.fLim e. ntafL , v!: 

ve.nc.iaft" ( ..• J "E o que. de.teftminafl..ia a inte.}c.io.'LÃ..zação· da.::, 

image.n-6 .pafLanoftmaç.ão da.6 ~e.J.lÍfLutUfta-6 me.nta.i,,6,?i~?7 "á ofLgan~ 
zaç.ão pftogfte.~~iva de.-6~a~ ~e.n-6aç.~e.-6 pe.ftc.e.bida~, vi~ua.tiza -

da~, vive.nc.iada~ e. fte.pfte.~e.ntada~ (-6e.ja pe..to de.-6e.nho, pe..ta 

e.~c.fLita, pe..ta tÍa.ta, e.tc.." ( ... J é a c.ondiç.ão e.~~e.nc.ia.t pa

fLa que. a c.ftianç.a ~Upe.fLe. o ~e.u e.goc.e.ntfti~mo e. -6e.ja c.apaz de. 

~aift de. ~i me.~mo, pftoje.tando--6e. "a.tem do te.mpo e. do e.~pa -

ç.o" ( .•. J "e.~tabe..te.c.e.ndo tftO c.a-6 c.ada ve.z mai~ c.omp.te.xa~, pftE,. 

6unda-6 e. unive.ft~ai~·" 3 8. Ora, em momento algum, parece-nos, 

a criança terá oportunidade de desenvolver a expressão sob 

todas as formas - verbal e não verbal, pois, sua ex~eriên-
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cia escolar é apenas escrita e ... nada mais. 

Qual será o destino das crianças reprovadas anos 

e anos na la. série, que, mesmo numa turma de 2a. série, 

não têm "noção e~paço-tempo~af; fate~afidade; pe~cepção de 

di~c~iminação vi~uaf, óigu~a óundo, óafta de ~acioclnio fô 
gico, ~itmo, pe~cepção gfobaf, óafta de conhecimento de 

con~oante~, vogai~, junção, agfutinação?" Ou que "quando 

chegava ao óinaf do quad~o e eu e~c~evia em out~a finha,t~ 

da~ (a~ c~iança~) pa~~avam pa~a a finha ~eguinte, me~mo 

não chegando ao óinaf da finha do cade~no ( ... ) fIe ~e eu a 

paga~~e, também apagavam" ... 39 Por que isto acontece? 

Respondem os textos dos cursos e encontros reali 

zados, e o documento final do 11 S.A.L.: "quando a c~iança 

chega ã e~cofa, e~ta, afem de não utifiza~ meio~ pa~a co -

nhece~ e~ta~ deóiciência~ e, a~~im, t~abafhá-fa~, fogo ~o

tufa a~ c~iança~ como "diólcei~". E~ta~ óicam, ge~afmente 

na pio~ cfa~~e de 1a. ~e~ie e, ~afvo ~a~a~ exceçõe~, com 

o~ p~oóe~~o~e~ mai~ inexpe~iente~, cuja ap~endizagem de ma 

gi~te~io ~e ~eafiza~ia po~ en~aio-e-e~~o"'+O 

~ a Pesquisa Exploratória do 11 S.A.L. que nos 

confirma: da amostra de 13 municípios, "a 

óe~~o~e~ que atuam de la. ã 4a. ~e~ie ~ão 

maio~ia do~ p~o

cont~atado~" e 

"ve~i6icamo~ que o p~o6e~~o~ de 1a. ã 4a. ~é~ie e o e~pe -

ciafi~ta pe~menecem, no maximo du~ante doi~ ano~ em uma 

~e~ie, o que, na~ condiçõe~ em que ~e dá o en~ino, indica

~ia a 6~agmentação da expe~iência pedagôgica, poi~ a 6o~te 

mobifidade inte~~e~ie~ di6~cufta a ~eafização de um t~aba

fho con~i~tente e ~eqüenciado com um g~upo de c~iança~"41. 

Assim, também conclui o documento final do 11 

S.A.L.: "o~a, o 6~aca~~ o e~ cofa~ de~ ~ a~ c~iança~ ~ e ~epete a 

no a ano, ~e6o~çando apena~ a ~ituação de ea~ência~ em que 

efa vive: finguagem pob~e do~ pai~; do ambiente"; o seu"n.:I 

vef ~ôcio-econômico baixo";com "pai~ de~emp~egado~"; "af -

co ôfat~a~"; "do ente~"" e ... 42 são crianças que "não ~a~o 

tomam ~emedio~ 6o~tI~~imo~", "ap~e~ e'ntando p~o bfema~ como 



316. 

~nd~~e~pl~na, agne~~~vidade, de~aju~tamento emoe~onal,,43 -

eis o quadro clínico da Classe Especial, no relato de ex -

periências ... 

As várias fases da aprendizagem da leitura co~o 

"compreensão do mundo" se fundiram e o 11 Seminário de A

prendizagem da Leitura criou o espaço para que, na Educa

ção Prê-Escolar pudéssemos debater a organização dessa com 

preensão: nos Processos de Leitura, o seu construir; na E 

ducação Especial, o seu fracasso; na Educação Supletiva, a 

tentativa de reorganização, na 5a. série a sua retomada e, 

na Literatura, a sua criação pela arte da palavra e da ima 

ginação. De repente, a mesma necessidade da la. série apa 

rece no Pré-Escolar, entre os adultos, os adolescentes as 

"crianças especiais". 

A leitura tornou-se um problema de todos, vivido 

nas conferências, nas discussões dos relatos de experiên -

cias e se expressa sobretudo no jornalzinho - O Radar- po~ 

co utilizado no I S.A.L., agora exigindo seleção de maté -

rias - dada a intensa participação. Nele, tivemos a devo

lução das aprendizagens realizadas e pudemos construir um 

conhecimento sobre a prática educacional num determinado 

momento e num determinado contexto. Aí, os professores e~ 

primem todo um fazer de educação colocado em questão cole-

ti vamente e, coleti vamente) construído~ "e. pnee~~ o 

... todo~ o~ d~a~ - ponque edueaç~o n~o e. migiea. 

eonteee. .. elg e eon~tnuld~ no d~a-a-d~a, junto 

luno~, o~ ~eu~ pnoblema~, a~ ~ua~ d~bieuldade~ e 
çõ e~ ... " 4 4 • 

eomeçan 

Ela a-

c..om o~ a

l~mita 

Áinda, vagamente, o professor admite que os pro

cessos de leitura, os materiais adotados podem auxiliar ou 

não a produzir alfabetização e que o silêncio imposto às 

crianças desfavorecidas, principalmente, "imbee~Li.za e em
bunneee,,45. Parece misterioso ao pro~essor como se dá o 

fracasso, pois; assim como é um poder o seu saber, há "um 

poder estranho" capaz de impedi-lo: "a baIta de ~aben e a~ 

tuto/,tem ~eu plano ~~ni~tno de a envolven./ Se donmine~, 
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(embna-te, e(a não donme./ E o ~eu poden de levan ao nnaea~ 

~o e enonme,,46. 

E é na Classe Especial que esta descoberta se faz 

clara e contundente, se bem que em termos afetivos e com 

forte "sentimento de culpa". Tocar nesta realidade é peno

so. "Pe(a~ d.,tn.,teuldade~ apne~ entada~ pela~ pnõ pn.,ta~ enúin
ça~ (no ne(ato) eent.,tn.,teo-me eada d.,ta eomo ~ e~~ene.,ta( pne

panan a en.,tança pana ~en alnabet.,tzada, de~envolvendo o~ on

gão ~ en~ on.,ta.,t~, a latenal.,tdade, o e~ quema eonponal" 4 7 • 

Ao reconhecerem as carências da criança desfavore 

cida, entretanto, não se colocam as condições precárias em 

que se dá o trabalho do professor, ainda ideologizado como 

missionário, em que o amor à tudo substitui e tudo resolve. 

"Aened.,tto que a neeupenação de~ta~ en.,tança~ mu.,tto depende 

de nõ~ edueadone~, ~obnetudo do no~~o amon e ded.,teação ao 

:tnabalho" 4 8 • Por isso, "ao neal.,tzan no~ ~ o tnabalho, não p~ 

demo~ pen~an no ~alan.,to, :temo~ que pen~an que, d.,tan:te de 
nõ~ e~tão .6 ene.6 humano.6 eanente.6 de tudo, pfL.,tnc-.,tpalmen:te de 

amon": "eabe a no.6 pnomovê-Io.6 eomo .6ene.6 humano~" ... 49 

A fala do professor, o modo como ele diz alfabe 

tizar corresponde à sua prática? Sob que condições ele a 

vive: - como produção do conhecimento·ou da marginalidade? 

Como resultado de uma vontade individual ou de uma ação co

letiva? Quais as dificuldades objetivas de perceber-se co

mo capaz de produzir a alfabetização que sej a "eonhee.,tmento 

da palavna mundo li) no dizer de Paulo Freire? 5 o 

2. Alfabetização: Produção da Marginalidade? 

Eis a fala dos professores e especialistas que 

nos responderam as questões da Pesquisa Exploratória de A -

prendizagem da Leitura, agora mais do que uma aproximação 

na construção do objeto, como fora a Pesquisa de Opinião no 

I S.A.L. Por isso, os instrumentos solicitavam predominan

temente, na la. Pesquisa, informações sobre o trabalho ped~ 
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gógico de alfabetização, procurando conhecer corno o profe~ 

sor e especialista o percebem, corno se realiza e quais as 

dificuldades e recursos utilizados. 

Já em 1983, ampliamos qualitativa e quantitativ~ 

mente os i tens e queríamos saber corro o profissional se per

cebe e à sua prática social. 

A nível das representações vividas no cotidiano 

na tarefa de ensinar a ler, no uso dos materiais de leitu

ra, dos meios e recursos de aprendizagem e na avaliação da 

leitura/procuramos apreender a visão do alfabetizador so-

bre o processo de aprendizagem. Corno essa exoeriência -e 

vivenciada na relação com a razão de ser da escola, ~elo 

menos segundo o que se espera dos atores envolvidos na ta-

refa educacional - o aluno? -Quem sao os alfabetizadores? 

Haveria alguma relação entre a tarefa pedagógica e as suas 

condições de vida e de trabalho? Eis o que buscamos no e~ 

tudo atual, ao contextualizar o profissional: a sua expe -

riência, a formação, a jornada de trabalho, a renda fami -

liar, o peso do salário no orçamento, dependentes e, assim 

verificar corno os professores e especialistas se percebem 

sob tais condições ou se as representações procuram camu -

fIá-las e até eliminá-las do cotidiano. 

A maioria dos informantes (68%) vive em municí -

pios mais rurais, pelo tipo de vida voltado para a agrope

cuária, embora haja em muitos deles a influência de Ipatin 

ga e Timóteo - municípios industriais são vinculados 

ao Estado, em sua maior parte, e possuem a habilitação exi 

gida, tanto o professor, quanto o especialista. Já entre 

os que atuam nas escolas municipais, mais pobres e mais ca 

rentes, é que se concentra o pessoal sem habilitação míni

ma para o 19 grau: 85% dos professores são leigos 51. 

Também é este professor municipal quem recebe os 

mais baixos salários - "70% ganha de 1 a 3 ~al~nio~ mIni -

mo~, ao lado do~ pno6e~~one~ de 2a. ã 4a. ~enie que apne -

~entam um pencentual de 83% na 6aixa de 1 a 3 ~al~nio~rr52. 
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Não são melhores as condições do especialista, "po-i..6 27% 

do.6 que ~e.6ponde~am ganham até 3 .6afã~-i.o.6 mln-i.mo.6"( ... ) e 

hipotetiza a análise: "( ... ) p~ovavefmente 0.6 .6upe~v-i..6o~e.6, 

.6aldo.6 de dent~e 0.6 p~One.6.6o~e.6, .6e obt-i.ve~am p~omoçao,pa~ 

.6ando a uma ehen-i.a -i.nte~med-i.ã~-i.a, não eon.6egu-i.~am eo~~e.6 -

pondente ~emune~ação"S3. Isto influenciaria no desempenho 

da escolà, se, ademais a situação de todos - professores e 

especialistas - é instável, com alto percentual de contra- . 

tados? Na la. série são 77% (rede estadual~ 62,5% (rede 

municipal) e 2a. à 4a. série - 67,5 (rede estadua11;67%(r~ 

de municipal); e todos apresentam, no máximo dois anos de 

experiência numa mesma série5~. 

Haveria relação entre essa forte mobilidade e a 

reprovação na la. série? A pesquisa do INEP considera es

se fator importante no êxito da alfabetização: "deve-.6e e

v-i.ta~ ao máx-i.mo a mudança de p~One.6.6o~e.6, não eofoeando na 

7a . .6é~-i.e p~One.6.6o~e.6, eujo f-i.eene-i.amento du~ante o ano fe 

t-i.vo jã .6ejq p~ev-i..6to, nem fhe.6 pe~m-i.t-i.ndo - também du~an

te o ano, t~an.6ne~êne-i.a de e.6eofa, mudança de tu~no ou tu~ 

ma na p~~p~-i.a e.6eofa"55. Qual a condição de fazê-lo, com 

professores instáveis: "a ma-i.o~ d-i.n-i.eufdade 60;' a t~oea de 

p~One.6.6o~e.6 oea.6-i.onada po~ d-i..6po.6-i.t-i.vO.6 fega-i..6"S6 analisa 

o técnico do MG~I, avaliando os problemas de continuidade 

do trabalho com escolas rurais. Além disso, por que os 

professores buscam outras alternativas? "pefo meno.6 um em 

77 -i.nno~mante.6 jãex~eeJUWl out~a.6 at-i.v-i.dade.6 dent~o da e.6eo 
..,"") 7 

fa ou no~a defa; 5 e ".6ão jU.6tamente p~06e.6.60~e.6 0.6 que 

bU.6eam out~O.6 eu~.6O.6" ( ... ) ou seja, "0.6 que meno.6 tê.m po~ 

.6-i.b-i.f-i.dade de ~eaf-i.za~ out~O.6 e.6tudo.6, 6azem-no, .6endo que 

eneont~amo.6 24 eu~.6O.6 d-i.ne~ente.6, do.6 qua-i..6 6% não e.6tão 

d-i.~etamente ~efae-i.onado.6 ã nunção de ~egente de efa.6.6e de 

7a. ã 4a . .6é~-i.e,,58. Pergunta a pesquisa: "-i..6to exp~-i.me a 

-i.n.6at-i..6nação do p~One.6.6o~ quanto ã .6ua ã~ea de atuação e, 

po~ -i..6to, tenta~ã out~O.6 ~amo.6 de at-i.v-i.dade.6, qua-i..6 .6ejam 

Contab-i.f-i.dade, Refaçõe.6 Humana.6, Let~a.6, ete., me.6mo eom 

a.6 d-i.n-i.eufdade.6 n-i.nanee-i.~a.6"?59 Que v-i..6ão da p~ãt-i.ea peda

g~g-i.ea pode~á o p~One.6.6o~ de.6envofve~ .6e muda de tu~md,.6é

~-i.e, de nunção ou ate me.6mo de at-i.v-i.dade! E 0.6 eonte~do.6 
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do~ cu~~o~ - de~de o e~pecZnico de la. ã 4a. ~e~ie ate Co~

te e Co~tu~a; Teologia ou Ag~opecuã~ia - pode~iam cont~i

bui~ pa~a uma vi~ão ampla do~ p~oce~~o~ ~ociai~, polZtico~ 

e cultu~ai~ que inte~ne~em na~ condiçãe~ de atuação da e~co 

la?,,60. 

Por outro lado, "~e ob~e~va~mo~ que o conteúdo 

'Comunicação e fxp~e~~ão ' - base para manutenção de unidade 

da lingua - predomina na atualização profissional de quase 

todos os profissionais; O professor apresenta uma freqüên

cia de pelo menos, mais de um curso, no conjunto geral e o 

especialista, pelo menos 5 cursos - todos na la. série (Qu~ 

dros IV, IV.I e IV.2). Diante disto, "pa~ece-no~, no mZnimo 

inquietante a-~ituação inalte~ada de n~aca~~o na la. ~e~ie, 

na~ habilidade~ bã.~ica~ de leitu~a, e~ c~ita e. compo~ição" 6 1. 

A melhoria de competência profissional seria pos

sivel com os cursos de atualização? Seriam os cursos, ge -

ralmente oferecidos pelas entidades oficiais, suficientes e 

capazes de atingir o cerne do problema de aprendizagem da 

lingua? E ainda mais, para ensinar a crianças provenientes 

de um meio social com código "restrito" de comunicação? 

O que seria necessário e possivel a todos que ~e~ 

sam a mudança não como um ato de vontade, mas como um con -

junto de condições objetivas e subjetivas vividas num dado 

momento histórico?62 Na alfabetização, quais seriam essas 

condições? O professor e o especialista têm clareza quanto 

à direção metodológica assumida na organização da leitura? 

"Que tipo de. conhecimento ~avia a ~e~peito do ap~ende~ een 
~ina~ a le~"? - pergunta a Pesquisa, para saber: "como e.n~i 

nam a le.~", abrangendo, basicamente: os critérios para esco 

lha do material de leitura; os recursos e meios para desen

volver e consolidar hábitos de leitura; o acompanhamento e 

a avaliação da leitura 63 . 

A partir de um processo vivenciado, nos encontros, 

sondagens, relatos e treinamentos, e não de materiais de 

leitura ou obras técnicas sobre o assunto, procuramos cons-

; , 

f 

I 
-, , 
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truir, nos itens, o específico do fazer da alfabetização; 

queríamos perceber como são apreendidos os problemas da a! 

fabetização. Quem, no fim de contas, decide a respeitodos 

materiais e dos meios para utilizá-lo? O professor, que 

fica "anf>.-lof>o" com ".-lnM!.guJtanç.a", maf> que f>ente Jtef>ponf>ãvel 

pela apJtend.-lzagem de f>eUf> aluno.6 64 ou o especialista - "ge 
Jtalmente Jtef>ponf>ãvel pelo tJtabalho pedagog.-lc.o da e.6c.ola?" 

"(Ele) ~ o t~c.n.-lc.o que deve planejaJt, c.ontJtolaJt e aval.-laJt 

o tJtabalho doc.ente, c.om 0.6 d.-lveJtf>of> t.-lpOf> de tUJtma, d.-ln.-l -
c. ul dad e.6 e l.-lm.-l ta ç. õ ef> d e um a e.6 c. o la pub l.-l c.a " G 5 • 

Por que a pesquisa realizada pelo INEP conclui 

que "n~o .6~0 .6.-lgn.-l6.-lc.at.-lvaf> af> d.-l6eJtenç.a.6 (Jtend.-lmento) en
tJte tuJtmaf> c.om oJt.-lentadoJt pedagog.-lc.o (~upeJtv.-l.6oJt) ou .6 em 
oJt.-lentadoJt pedagog.-lc.o?"66 Que significa a afirmativa: "0 

oJt.-lentadoJt pedagog.-lc.o ~ nec.ef>.6ãJt.-lo c.om m~todof> ma.-lf> d.-lnZ -
c.e.-lf> e "Of> m~todo.6 ma.-l.6 .6.-lmplef> d.-lf>pen.6am o oJt.-lentadoJt p~ 

dagog.-lc.o"?67 Como se situa o supervisor, quanto à respon

sabilidade de "ensinar a ler", se, nos contatos, cursos e 

encontros, pudemos perceber que, muitas vezes, os especia

listas determinam o material a 'ser usado, fornecem ativid~ 

des a serem desenvolvidas e até corrigem avaliações das 

turmas? 

Ora, "quando .6ol.-lc..-ltamo.6 0.6 nomef> do.6 mateJt.-la.-l.6 

adotado.6 - informação mais corrente na escola - .6uJtpJteen-

d . ti " d em-no.6 o alto peJtc.entual na c.ategoJt~a .6em Jte.6po.6ta. en-
tJte 0.6 pJt06e.6.6oJte.6 de Ia • .6~Jt.-le ( ... ) .6endo que, do.6 e.6pe
c..-lal.-l.6taf> , apena.6 6% n~o pJteenc.hem o .-ltem,,68. Será que o 

professor "não sabe" ou IInão conhece" o material com que 

lida, embora ele "apJte.6ente ma.-l.6 jU.6t.-ln.-lc.at.-lva.6 de .6ua pJtE: 
t.-lc.a e m eno.6 c.o ntJtad.-lç.õ e.6 na.6 Jte.6 po.6 ta.6 ? " 6 9 Como entender 

esse "conhecimento" face a uma grande maioria (na rede es

tadual) que "n~o tem expeJt.-l~nc..-la anteJt.-loJt no pJtoc.e.6.6o ut.-l

l.-lzado?" Não obstante "na Jtede mun.-lc..-lpa.t oc.oJtJte o OpO.6to, 

PO.-l.6 85% dec.laJta haveJt tJtabalhado pelo meno.6 uma vez c.om 

o pJtoc.ef>f>o ut..iLi.zado"70 e, "do total de .6uje.-lto.6 dapef>qu.-l 

.6a, ma.-l.6 da metade (58%) n~o tem expeJt.-l~nc..-la"71 ou apenas 

até dois anos, quando a possui ••. Analisa a equipe,na Pes 



322. 

quisa: "POfL mai-ó boa vontade e c..fLiatividade que o pfLofie.ó.óofL 

tenha, não há c..ompetênc..ia pfLofii.ó.óional que fLe-ói.óta a um e -

tefLno fLec..omeçafL, ju.ótifiic..ado pela.ó fifLa.óe.ó lugafLe-6 - c..omun.ó: 

"c..ada fLealidade é difiefLente"; "deve havefL um pfLoce.ó.óo pafLa 

c..ada c..fLiança",72 afirmadas todas as vezes em que se questi~ 

na tal desgaste educacional. 

Progressivamente, as crianças desfavorecidas,mais 

distantes ficam das possibilidades de aprendizagem, "toman

do do.ó e.ó ilu.ó õfLia.ó de "fLemédio-ó" apafLentemente di 6 efLente.ó, 

miniJ.dfLado.ó pelo "pfLã.tic..o" e .6 o b a -6 upefLvi.ó ão do e.ó pe c..iali~ 
ta titulado"73. 

Ora, "muita-6 _veze.ó o .óupefLvi-óofL nem toma c..onhec..i

mento do matefLial a .óefL adotado, quando "0 pfLofie-ó.óofL domina 

o pfLoc..e.ó.óo e a tufLma é boa,,74 (depoimento de um supervi

sor de la. série), o que se confirma nas expectativas e so~ 

dagens realizadas durante 1982: "10 .óupefLvi.óofL) e.ópefLa que 

o pfLofie.ó.óofL tfLabalhe dentfLo do pfLoc..e.ó.óo e c..abe a ele ajudafL 

eles 

realmente? Durante todo o ano e no 11 S.A.L. encontramos 

alguns supervisores organizando e experimentando materiais 

junto com os professores, a partir de constatação de que "a 

linguagem ofLal da.ó c..fLiança.ó efLa mal explofLada,,76 ou "a.ó c..o!?!. 

pO.6içõe.6 efLam apena.ó de.6c..fLitiva-6, pobfLe.ó" e "0 pfLofie.ó.60fL,na 

vefLdade, não de.óenvolvia c..ondiçõe-ó bã..6ic..a-6 pafLa a leitufLa 

c..ompfLeen.6iva, ou -6eja, a ofLganização do pen-óamento, atfLavé.ó 

da linguagem ofLal, da expfLe.ó.óão c..fLiadofLa e de toda.6a-ó manei 
fLa.ó " 7 7 • 

Por outro lado, nas experiências com novos mate -

riais de leitura, pudemos também verificar a imensa dificul 

dade dos especialistas para ".óanafL a.6 difiic..uldade.ó do pfLO -

fie.ó.óofL", pois ele "ape.óafL de não ac..ompanhafL o de.6envolvime~ 

to men.6al ou bime-6tfLal da c..la.ó.óe, e.ópefLa pfLomoção total,,78. 

Na Pesquisa Exploratória, '" O.ó e.ó pec..iali-ó ta-6 têm 

difiic..uldade.ó em todo.ó e.ó.ó e.ó a.ó pec..to.ó (de.ó envolvimento do pfL~ 

c..e.6.óo, c..ompfLeen-6ão do manual, nafta de ofLientaçõe.6 pafLa u-
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.6a-.to) e sobretudo quanto à "Yl.e.c.e..6.6idade. de. adap:tação e. e.Yl./z.i 

que.c.ime.Yl.:to do ma:te./z.ia.t (66% - /z.e.de. e..6:tadua.t e. 50% - /z.e.de. mu 

Yl.ic.ipa.t) 79. "Po/z. que. ape.Yl.a.6 Yl.a /z.e.de mUYl.ic.ipa.t e que 0.6 p/z.o-

6e.6.60/z.e.6 de Ia • .6e/z.ie exp.tic.i:tam mai.6 a.6 di6ic.u.tdade.6 Yl.a e

xec.ução de .6ua.6 a:tividade.6 e.6pec.Z6ic.a.6 de a.t6abe:tização?"l d~ 

.6eYl.vo.tvimeYl.:to do p/z.oc.e.6.6o (75%); c.omp/z.eeYl..6ão do maYl.uat' 

(55%) 80. Por qual motivo os mais altos índices (na rede es 

tadual) se referem ao aluno e à sua família?81 e, "do.6 p/z.o-

6e.6.60/z.e.6 de Ia . .6e/z.ie, 70% a.tega p/z.ob.tema.6 c.omo "he:te/z.oge -

Yl.eidade da :tuJtma" e 60% a "iYl.6Jteqü.~Yl.c.ia do.6 a.tuYl.o.6"', Yl.O que 

ha c.oYl.c.oJtdâYl.c.ia do.6 e.6pec.ia.ti.6:ta.6, que ap/z.e.6eYl.:tam 75% e 77%; 

/z.e.6pec.:tivameYl.:te - :tambem 0.6 maio/z.e.6 ZYl.dic.e.6?,,82. Será que 

os professores leigos da zona rural percebem melhor as suas 

dificuldades; e que os habilitados da cidade justificam o 

fracasso "p0Jt /z.azõe.6 iYl.depeYl.deYl.te.6 da ação do p/z.06e.6.60/z."? 

Ora, nas escolas municipais fIe .6igYl.i6ic.a:tivo o pe/z.c.eYl.:tua.t de 

li.6em JU'_.6/Jo.6:td' pa/z.a "U.60 do ma:te./z.ia.t do p/z.oc.e..6.6o· (100%)'; "6af 
.. 

:ta de c.oYl.hec.imeYl.:to do ma:te/z.ia.t (67,5%); "6a.t:ta de o/z.ieYl.:ta-
,\ 

çõe.6 pa/z.a u.6a-.to (65%); e aiYl.da: "he.:te/z.ogeYl.e.idade de. :tu/z. -
I li 

ma' 1,100%)' e "iYl.6/z.eqü.~Yl.c.ia" (55%) 83. 

Contraditoriamente, nas justificativas dessas di

ficuldades, todos os informantes atribuem responsabilidade 

ao professor, "/z.egi.6:t/z.aYl.do-.6e 0.6 mai.6 a.t:to.6 ZYl.dic.e.6 de.6de 

"iYl.expe/z.i~Yl.c.ia"; "de.6c.oYl.hec.imeYl.:to do p/z.oc.e.6.6o"; "6a.t:ta de 

e.6:tudo e aYl.a.ti.6e." a "POUc.o c.oYl.hec.imeYl.:to,,84. são especia -

listas, entretanto, que preferem "um p/z.oc.e.6.6o de 6ac.i.t ap.t{ 

c.ação", em que o" p/z.O 6 e.6.6 O/z. :teYl.ha .6 eg u/z.aYl.ça e domZYl.io" 8 5 • "P~ 

/z.e.c.e-Yl.o.6" - analisa a equipe - "que. o p/z.06e.6.6oJt, pe.ta .6ua 

p/z.a:tic.a c.o:tidiaYl.a, vive mai.6 ime.dia:tame.Yl.:te a.6 que.6:tõe.6 .60-

bJte a.6 quai.6 p/z.e.c.i.6a dec.idi/z. e. eYl.c.OYl.:tJta/z. .6o.tuçõe.6, .tidaYl.do 

c.om a.6 c./z.iaYl.ça.6 /z.eai.6, :tão di6e/z.eYl.:te. do.6 a.tuYl.O.6 ide.a.tizado.6 

e.m c.omp~Yl.dio.6 e. P/z.O g/z.ama.6 de. EYl..6 iYl. o "86. 

Corno o professor isolado, geralmente inexperien -

te, com pouco ou nenhum conhecimento anterior do processo 

de leitura poderá obter êxito na aprendizagem de leitura,"o 

que .6Upõe. uma .6e.qü.~Yl.c.ia dida:tic.a c.om ma:te./z.iai.6 e..6pe.c.Z6i

c.0.6,,87. "Ao Jte.c.e.be./z. a c..ta.6.6e. e o p/z.oc.e..6.60 a .6e/z. ap.tic.ado, 
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relata 

"Senia de .óe e.ópenan a di.óc.u.ó.óão, a ava.tiação c.nZ 

:tic.a do :tnabatho em c.onjun:to, do pn06e.ó.óoJt de 1a . .óenie e o 
e&pec.iati.ó:ta pana e.óc.o.tha do pnoc.e.ó.óo de .tei:tuna e do ma:te

nia.t de .tei:tuJta B9 • Contraditoriamente, porém apenas os pr~ , 

fessores das duas redes e os especialistas das escolas ru

rais "pnoc.unam apoian-.óe em 'e.ó:tudo.ó do pJtoc.e.ó.óo'; 'ou oni

en:taçõe.ó nec.ebida.ó'; r ne.ta:to.6 de expeniê.nc.ia.ó r; ':tJteinamen

:to.ó e.ópec.Z6ic.a.6'; 'nec.un.6o.ó di.6ponZvei.6 na e.6c.ota'; 'opi 

nião do.6 pno6e.6.6one~f90 se bem que, geralmente em face das 

dificuldades para trabalhar com o material: "a..6 nO.6.6a.6 c..ta.6 

.óe.ó j~ e.6:tão a.t6abe:tizada.ó, ma.ó pana c.hega~ a e.6:te pon:to,:tf 

vemo.6 que 6azen um e.ó:tudo .6i.ó:tema:tizado e con.6:tan:te (do ma

:te.Jtia.t)" ou ( ... ) "quando pedlamo.ó a c.ompo6ição (e.ta.6) não 

60nam a.tem do :tex:to. A paJt:tin daI 6izemo.ó uma an~.ti.6e ge -
na.t do ma:tenia.t ... "9~ 

Quais as oportunidades de realizar estudos e dis

cussões sobre o material de leitura, sob a fragmentação de 

urna prática pedagógica em que o professor "ape.óan ou pon 

c.aU.6a da.6 c.niança.6 "c.anen:te.6" ainda pnec.i.6a "apne.nden" nar.:>i 

damen:te pana "e.n.6inan" , pai.6, no ano .6eguin:te. e..te. muda de 
:tunma ou de e..6c.o.ta"92? Quem saberia a respeito do trabalho 

anterior? Corno será possível corrigir ou ~odificar criado

ramente urna sistemática ou um material não discutido, nem a 

companhado, e muito menos avaliado? 

Embora todos(professores e especialistas) se pre~ 

cupem com as "c.a ndiçõ e.6 do atuno" e o "nI V2-.t do.6 atuno.6 ", há 

"uma di6ic..u.tdade. obje.:tiva do pn06e.6.6on de. 1a . .6enie. pana de 
6inin e.m quê .6e e.6:tnanguta o pnoc.e..6.6o de. at6abe.:tização; o 
pn06e.6.6on de 2a. a 4a . .6enie não .6abe. pon que não c.on6egue. 

de.óe.nvo.tve.n e. c.on.6o.tidan 0.6 hábi:to.6 de tei~una e o e.6pec.ia

.ti.6:ta que. não c.anac..:teniza quai.6 pnob.tema.6 ~mpe.de.m ou di6i -
c.u.t:tam a apnendizage.m" 9 3. 
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Ao justificar suas dificuldades concretas, ou a 

maioria dos itens (61%) fica sem resposta, ou ".6uc.e.de.m-.6e. 

Jte..6 pO.6ta.6 .6 e.m .tz.e.lação: IJ nalta de. hã.b-ito.6 de. le.-ituJta" 94 jus

tamente o que a escola deve desenvolver; ou mesmo "ne.m .6e.m 

p.tz.e. o .6Upe.Jtv-i.6o.tz. te.m te.mpo ade.quado lJ
; ou "punha vã..tz.-io.6 l-i

VJtO.6 ã d-i.6po.6-ição do.6 aluno.6, pa.tz.a de..6e.nvolve..tz. le.-ituJta.6 -in 

6oJt'mat-iva.6" 9 5 • Essa falta de inteligibilidade estaria re

lacionada ãs diversas "tentativas" de alfabetizar "po.tz. c.on 

ta p.tz.ôpJt-ia, .6em ut-il-izaJt o manual e de..6envolve.ndo toda.6 a.6 

at-iv-idade..6 no quadJto, -inc.lu.6-ive 0.6 de..6e.YÍho.6"96~ Será que 

as maiores dificuldades do professor "~e..6-idem exatamente. 

na.6 c.ond-içõe..6 de apJte.nd-izagem da c.Jt-iança, a.6 qua-i.6 ele não 

c.on.6egue. c.ompJteende.Jt, a não .6eJt c.omo pJtoblema.6 -ind-iv-idua-i.6 
ou c.ultu.tz.a-i.6?"97 

Os entraves da alfabetização dever-se-iam tão so 

mente ã 1J6alta de e..6tZmulo"; "de.6-inteJte.6.6e"; 1J6alta de hã.-

b-ito de le-itu.tz.a lJ
; IJba-ixo nZvel e.c.onôm-ic.o e c.ultu.tz.al"; 

6.tz.eqüê:nc.-ia"; "he.te.tz.ogene-idade de tu.tz.ma"; ou "tíafta de 
paio do.6 ~a-i.6"?98 

" . -<..n-

a -

Ora, tanto o professor como o especialista -"87% 

na .tz.ede. e.6taduaf; na mun-ic.-ipaf 92,5% e paJta 0.6 e.6pec.-iaf-i.6-

ta.6 88% e 100% e.xc.fuem 0.6 pa-i.6 de..6de o c.omeço da al6abet-i

zação de. .6eu 6-ifho", pois "0.6 pa-i.6 não c.onhec.em o pJtoc.e.6 -

.60 (61,5%1"': "não ajudam" e não tê:m c.ond-içõe.6 de e.6c.ofheJt 
o pJtoc.e..6.60" 99 , razões apontadas em todos os cursos, encon

tros e sondagens, embora os professores reconheçam que '~0.6 

pa-i.6 6-ic.am tão a6l-ito.6 que até no.6 atJtapafham"lOO •.• 

E onde fica o específico da alfabetização, o fa

zer da escola? Pergunta a Pesquisa~ ".6 e.tz.â que. o p.tz.oble.ma 

.6e expl-ic.a pe.fa oJt-igem .6oc.-ial e pe.la.6 c.aJtac.te.tz.Z.6t-ic.a.6 -ind-i 

v-iduaL~ de. -inte..tz.e..6.6e., e.660Jtço e e..6tZmulo?" 1 o 1 

E essas crianças, já discriminadas socialmente, 

que possibilidade teriam de realmente "ap.tz.endeJt a le..tz."? E 

os professores, lJé-lhe.6 c.ada ve.z ma-i.6 d-i6Zc.-il 6aze.tz. a e.6c.~ 

lha de. um p.tz.oc.e.6.6o ou me..6mo tempo .6eja "Jtâp-ido" e. "6âc.-il", 
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e ~e~olva a~ ~a~ên~ia~ de 6amZfia e de ~~iança: a al6abet~ 

zaç~o ~onve~te-~e num qua~e que jogo de aza~, ~ me~~e da 

rr~~iatividade" e "e~60~ço" do p~06U~0~"102. 

Que faz o professor para ensinar a ler a essas 

crianças, com urna experiência feita de "ensaios e erros", 

trabalhando em escolas pobres, com famílias pobres e com 

dificuldades imensas para utilizar seu principal instrumen 

to de trabalho - o material de leitura? "No meu IQ ano de 

~egên~ia na Ia. ~~~ie, apliquei aleato~iamente o p~o~e~~o 

~ilábi~o "Caminho Feliz", po~ ~e~ um mate~ial mai~ ba~ato 

e em u~o na e~~ola da ~~de. Pa~a apli~ã-Io en6~entei vã -

~ia~ di6i~uldade~, tentando in~lu~ive mi~tu~ã-Io ~om o p~~ 

~e~~o globaL .. -6em ~ontudo al~ança~ bon-6 ~e~ultado~" ou 

então "po~ 6alta de t~einamento, me via ob~igada a u-6ã -lo 

(p~o~e-6-6o 6ôni~o) ~omo ~ilábi~o ... " 103 

"P~ovavelmente - supõe a análise - uma ~~iança 

de-66avo~e~ida te~ã mai-6 p~obabilidade~ de to~na~--6e mai-6 

de6i~iente e mai-6 de6a~ada ~om vá~ia~ expe~iên~ia~ 6~u~ 

t~ante~ " 1 04 • , < 

••• Ir ele~ haviam vi-6to, no~ anO-6 ante~io~e~, I Mil~ 
, I • , I 

~a-Tele~o e Popo~a; Ca~inha Feliz; Ho~a Aleg~e, ~em ~ontu-

do, um ~e~ultado -6ati~6atô~io, poi~ o~ aluno-6 ~epetiam a

no apô~ ano, al~m de n~o 0~tog~a6a~ ~o~~etamente, leitu~a 

~om vZ~io-6, di6i~uldade em p~onun~ia~ palav~a~, inte~p~e -

ta~ e ~ompo~ ~om p~in~Zpio meio e 6im, ~om tZtulo e ~~iati 
vidade"105. 

tão penosas: "de~iludida ~om meu t~abalho, 

~enti que alguma ~oi~a te~ia que muda~; 0-6 aluno~? o p~o -

~e~~o? a e-6~ola? a p~06e-6-60~a? Ma-6 ~ontinuei -6em ~e-6po-6ta 

e 0~ientaç~0"106. 

Ora, "-6e a e-6~ola 6undamental n~o ~on-6egue "en-6~. 

na~rr o mZnimo pa~a a -6ob~evivên~ia da-6 ~amada~ popula~e-6 -

a al6abetizaç~0 - a "-6aZda" ~e-6idi~ia na rrpla-6ti~idade da 

~~iança" - um p~in~Zpio de ap~endizagem da P-6i~010gia?"107 
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A solução seria "modificar a criança", o fundamento que ju~ 

tifica e camufla os mecanismos de discriminação utilizados 

contra a criança desfavorecida? 

E as esperanças de, pelo menos "de.ci6nan e. com 

pne.e.nde.n"~ "inte.npne.tan qualque.n te.xto" ou "apne.nde.n a le.n 

e. .6e.n pnomovido"lOB se esvaem e os ".6obne.vive.nte..6 ã montali 

dade. apne..6e.ntanão, .6e.m dúvida, a.6 cicatnize..6, na le.ituna 

.6e.m e.ntonação, e..6candindo .61laba.6, tnocando le.tna.6, com di-

6iculdade..6 pana compon, inte.npne.tan, e., e.n6im, e.xpne..6.6an 

.6e. ••• 109 • Freqüentemente (nas turmas de 19 e 29 ano) "0.6 a

luno.6 liam .6e.m compne.e.n.6ão, apne..6e.ntavam 'vocabulãnio limi

tado', "pobne.za de. idéia.6', "6alta de. .6e.qüência lógica' ,'6~ 

ta de. imaginação', '6na.6 e..6 mal e..6tnutunadal.> com e.nno.6 de. on 

togna6ia', 'di6iculdade. e.m tnan.66e.nin de. uma .6ituação pana 

outna' e. 'o aluno não .6abia onganizan 0.6 6ato.6 ab.6tnatame.n
te.,,,llO. "No 6im de. conta.6, a pnogne..6.6iva pe.nda do dine.ito 

ã palavna, na 2a., 3a., 4a . .6énie. ... O e.xe.nclcio de.la ao in 

vê/.) de. agnadãve.l, .6e.nã, no mlnimo, algo e.n6adonho, de..6inte.

ne..6.6ante. e. di {J..cil, na.6 de.maL~ .6énie..6 e. pe.la vida toda"lll. 

Por que a produção da palavra resulta justamente 

na sua negação? Que concepção de leitura subjaz a essa prá 

tica silenciadora da maioria da população? Haveria relação 

entre a seqüência metodológica e a marginalidade? A leitu

ra como mecanismo de seletividade, no ensino de 19 grau? T~ 

ria o professor consciência deste problema? E de sua part! 

cipação na produção da leitura como marginalidade? 

3. O Material de Leitura - Instrumento da palavra? 

Perguntamos, então, aos professores, na Pesquisa 

Exploratória, nos treinamentos e nos relatos qual a sua opi 

nião sobre os materiais de leitura por ele utilizados, para 

"ensinar a ler". O pressuposto desse "fazer", nas questões 

da Pesquisa considera os comportamentos a lingüísticos do 

aluno como integração do falar, ler e escrever; a compreen-
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sao e domínio da língua e não apenas como mecanismo de "de 

cifração de símbolos". 

Entretanto, ".6ão jU.6tame.nte. e..6.6e..6 pfLofie..6.60fLe..6, 

eom me.no.6 e.xpe.fLiêneia.6 e.m alfiabe.tização; ne.nhum eonhe.eime.n 

to .60bfLe. o pfLoee..6.60 adotado, e. .6ob alto.6 lndiee..6, eon.6ide.

fLam que., de.ntfLe. outfLa.6 qualidade..6, e.le. (o mate.fLiall "man -

tem o inte.fLe..6.6 e. pe.fLmane.nte. pe.la le.itufLa~'; I' ate.nde. ã..6 difii

euldade..6 do.6 aluno.6 ~I; "pe.fLmite. ate.ndime.nto individual" 1 12. 

Como compreender que, para os professores o mat~ 

rial de leitura "inte.gfLa atividade..6 de. linguage.m ofLal, le.:!: 

tufLa e. e..6efLita"; "fiaeilita o de..6e.nvolvime.nto de. eompo.6i 

ção", se, na prática cotidiana, "a.6 eompo.6içõe..6 e.fLam ape. -

na.6 de..6efLitiva.6"; "0.6 aluno.6 liam .6e.m eompfLe.e.n.6ão e. .6e.m -<..

de.ntifiieafL palavfLa alguma da le.itufLa e.m outfLa .6ituação: e.

le..6 de.eofLavam a.6 le.itufLa.6 "fI 1 3~ 

Experimentando um material, fala um professor de 

la. série, "no inIeio, quando me. de.volviam a.6 eompo.6-<..çoe..6, 

e.fLam toda.6 iguai.6 - pafLe.eia que. a apfLe.ndizage.m e.fLa muito 

fLâpida ... EntfLe.tanto quando e.m ago.6to, fLe..601vi pe.difL que. 

eonta.6.6e.m a hi.6tôfLia, a difiieuldade. fiai total" 11
'+. 

Por que "a.6 pfLÔpfLia.6 efLiança.6 fLe.je.itavam a hOfLa 

da eompo.6ição"? ou "não eo n.6 e.guiam ide.nti fiieafL pafLâgfLa6 0.6 ", 

"não gO.6tavam de. dfLamatizafL" e IIpoueo_6 aluno.6 que..6tionavam, 

indagavam e. 6aziam anâli.6e..6,,?llS 

Ora, se o material da la. série, para os especia 

listas, "pe.fLmite. ate.nde.fL a.6 difiieuldade..6 do.6 aluno.6"; "fia

eilita a avaliação da apfLe.ndizage.m de. le.itufLa"; lia de..6e.n -

volvime.nto da e.xpfLe..6.6ão e..6efLita", fiofLne.ee. ofLie.ntaçõe..6 .60 -

bfLe. a.6 atividade..6~116 por que justamente os professores de 

la. série "apfLe..6e.ntam maiofL n~me.fLo de. fLe..6pO.6ta.6 no ite.m: 

"o pfLoee..6.60 de.ve. .6e.fL modifiieado - e.m quê? Assim, "todo.6 

afiifLmam que. e ne.ee..6Aâhio"ofLganizafL atividade..6 .6uple.me.nta

fLe..6, mai.6 fLiea.6 e. vafLiada.6 de. linguage.m ofLal e. e..6efLita;que 

o professor "pfLe.ei.6a utilizafL outfLO.6 fLe.eufL.60.6 de. apfLe.ndiz~ 

ge.m", pois "o mate.fLial não .di mafLge.m a atividade. efLiado 
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Jta" 1 1 7 • 

Que se entenderia por "essa modificaç~o no proce~ 

SOU? Considerada "natural": "todo.6 0.6 método.6 têm .6ua.6 van. 

tage.n..6 e. de..6van.tage.n..6, ba.6ta o "pJt06e..6.6oJt e.n.Jtique.ce.Jt .6e.u ma 

te.Jtial, atividade..6, e.tc.". Isto seria: "modi6icaJt a hi.6tõ

Jt~a, apJte..6e.n.taJt e.m 60Jtma de. n.ove.la com vaJtie.dade. de. ativi

dade..6 e. Jte.cUJt.60.6 mate.Jtiai.6"? "oJtgan.izaJt caJttaze..6 com le.itu

Jta.6 .6 uple.me.n.taJte..6 paJta e.xploJtaJt pa.tavJta.6 de..6 co n.h e.cida.6" ? 

I ... ) "Faze.Jt um vocabulaJtio maioJt e. o e..6tudo .6e.paJtado da.6 

palavJta.6 n.o va.6 do.6 e.x e.JtcZcio.6 " ou" n.a.6 compo.6iç.õ e..6, ;1.6 v e.

ze..6 pJte.ci.6avamo.6 in.tJtoduziJt palavJta.6 da .te.ituJta, paJta qu~ 

a cJtian.ç.a pude..6.6e e..6cJte.vê-la.6, tal como a autoJta pe.de.,,?llB 

Como organizar atividades criadoras, quando o pr~ 

fessor precisa alterar a seqüência do material~ •• , 

•.• a gJtaduaç.ão da.6 di6iculdade.ó n.ão apaJte.ce. e.m 
.6e.qüên.cia, pJte.judican.do a apJte.n.dizage.m do alun.o"119 . 

... ou fazer acréscimos substanciais ... "tive.mo.6 

que. u.6aJt o mate.Jtial da , Abe.lhin.ha' e. in.ve.n.taJt uma hi.6tõJtia 

paJta in.tJtoduziJt a me..6ma Ile.tJta Q)", ou "apJte..6e.n.taJt o pJtoce.~ 

.60 16ôn.ico) com uma 6amIlia de. cada ve.z com caJttaze..6 e. a.6 

palavJta.6 Jte.lacion.ada.6 e ain.da com a.6 .6Z1aba.6. En.tão a.6 cJti 

an.ç.a.6 n.ão tin.ham di6iculdade..6" e ainda: "a caJttilha apJte..6e.,!2. 

ta la.6) di6iculdade..6 con.comitan.te.me.n.te.. EmboJta e.u a.6 apJte.

.6e.n.ta.6.6e. .6e.paJtadamen.te., ob.6e.Jtve.i que. a.6 cJtian.ç.a.ó con.6un.diam 
o "b" com o "d" e. o "C" ••• 120 

ou completar o material?"Ha ape.n.a.6 doi.6 tipo.6 

de. compo.6~ç.ao - com tItulo ou ape.n.a.6 com a 'idéia ce.n.tJtal'. 

E n.e.ce..6.6aJtio cJtiaJt outJto.ó tipo.6 de. compo.6iç.ão, ce.n.a.6 muda.6, 

mon.tage.m, colage.m, e.tC. 121 

-Do ponto de vista da relatora, "a.6 le.ituJta.6 n.ao o 

6e.Jte.cem con.diç.õe.6 de compJte.e.n..6ão e. in.te.JtpJte.taç.ão, de.vido a 

n.ão apJte..6e.n.taJte.m pJtin.cIpio me.io e. 6im" e. tive.mo.6 de. U.6aJt ou 

tJtO.6 mate.Jtiai.6 paJta daJt outJta.6 le.ituJta.6 poi.6 o mate.Jtial "A
cOJtda VOJtmin.hoca" n.ão pO.6.6ibilita a e.laboJtaç.ão de. n.ova.6 ~-
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deia~, nem de out~o~ texto~ dióe~ente~ da~ leitu~a~ e hi~
tõ~ia do manual"122. 

Pergunta a autora da experiência, nas discussões 

do rr S.A.L.: "como e po~~Zvel óaze~ antec.ipação de ideia~, 
~u~pen~e e a integ~ação do ve~bo c.om leitu~a~ em que há a

pena~ ó~a~e~ de~c.~itiva~, pob~e~ de c.onte~do e que não e~

timulam a imaginação da c.~iança"?123 "t p~ec.i~o uma g~ande 

inc.entivação pa~a mante~ o inte~e~~e pelo~ c.a~taze~ (poi~) 

e~pontaneamente, a c.~iança não ~evela de~ejo de c.onhec.e~ a 

~eqüê:nc.ia do mate~ial" ou o professor deverá "c.~ia~ ativi

dade~ que p~omovem a c.omp~een~ão, a inte~p~etação, a inte

~io~ização da~ imagen~, (poi~) no mate~ial há pouc.a~ 

~uge~t~e~ de poe~ia~, ~ima~, m~~ic.a~, d~amatizaç~e~, pant~ 

mina~, etc..,,124. Bastaria organizar "sugestões de ativida 

des" ou "atividades de de enriquecimento"? como afirmam os 

professores e especialistas? 

"Se bem que o~ e~pec.iali~ta~ não at~ibuam ao p~o 

óe~~o~ a ~e~pon~abilidade de elabo~a~ e~~a~ atividade~" 

prossegue a Pesquisa - "e ~ignióic.ativo que 66% c.on~ide~e 

dióic.uldade a "nec.e~~idade de adaptação e en~iquec.imento 

do mate~ial": "pa~a ele~ (e~ pec.iali~ta~) a~ mo dióic.aç~ e~ 

no mate~ial de leitu~a ~e ~eóe~em mai~ a c.ompo~içõe~ e le~ 
tu~a~, poi~ de~ ejam "um liv~o que de~ pe~te mai~ inte~e~~ e 
na c.apac.idade c.~iado~a da c.~iança"125. 

Quando lhes perguntamos que materiais combinam, 

"tambem e o e~pec.iali~ta que ~eaói~ma a nec.e~~idade de o 

p~oc.e~~o ~e~ c.ombinado c.o.m out~o~" ( ... J "~endo que, den 

t~e o~ li~tado~ p~edominam o metodo ~intetic.o, c.omo o~ ma

te~iai~ "abelhinha", "~ilábic.o", "Imagem e Som" e ainda c.E
mo o "mi~to" ou p~oc.e~~o ec.letic.o" 1 

27. Ora, nas análises 

dos livros didáticos e nos relatos do I S.A.L., sobretudo, 

pudemos ver que as dificuldades de alfabetizar sio mais 

freqüentes nos materia~s sintéticos, com os quais o profes 

sor jamais chega ao texto 127
• Mas o professor é quem diz: 

"ante~io~mentejá t~abalhei c.om a la. ~e~ie, c.om o p~oc.e~

~o óônic.o: 'Miloc.a, Telec.o e Popoc.a; 'Mágic.a da~ Palav~a~1 e 
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(' ,), 
og~~tuaf nonetico Minha Ab~fhinha. Entn~tanto, ~~mpn~ pn! 

ci~~i compf~m~ntan m~u tnabafho com outno~ mat~niai~, na 

maionia da~ v~z~~ mudando totafm~nt~ o pnoc~~~o128. 

Além disso, nao apenas o material requeria enri

quecimento", mas "té.mbém modificações na seqüência metodoló 

gica, pois são "pouquI~.6imo~ ~x~ncI.cio.6 ~.6tnutunai.6"; "na!:. 
ta a oni~ntaç.ão da.6 gnavuna~"; "não hã gnaduaç.ão d~ dini -

c.ufdad~~ na~ ~I.faba~; "não hã conn~faç.ão ~ntn~ a f~ituna ~ 

a compo.6iç.ão"; ou ainda, "toda~ a.6 hi.6tonia~ ~ão c~ntnada~ 

na.6 f~ituna~, com vaniaç.ão ap~na~ ~m pafavna.6 ou p~n.6ona -

g~n.6: não ~~ modinica a onganizaç.ão fógic.a da~ ideia~ n~m 

hã ~xpfonaç.ão da imaginaç.ão da cnianç.a,,129. 

Presenciamos, agora, a maior clareza do profes -

sor, ao explicitar, sobretudo as dificuldades das crian 

ças: ... "ate hoj~ ~f~.6 pn~ci~am t~n o cantaz ã vi.6ta ou 

m~monizado pana .6~n~m capaz~~ d~ compon a hi.6tónia" ... ou 

meios de solucioná-las: "tiv~mo~ d~ utifizan ~x~nc.I.cio~ ~~ 

tnutunai~ da .6eni~ fI Banquinho Aman~fo" (~) "~~.6~~ ~x~ncI.

cio~ ~~tnu~u~ai~ l~) qu~ têm auxifiado a d~~~nvofv~n a com 
p0.6iç.ão"130. 

Em todos os materiais didáticos, de la. série, 

nos conteúdos de 5a. a 8a. e 29 grau, no P.E.I. das clas -

ses de Educação Integrada, foram necessárias modificações 

que "ajuda.6.6~m a cnianç.a (ou adufto) a ~xp~~~~an ~ua~ -{..
deia~, atnave~ d~ finguag~m v~nbaf ~ não v~nbaf,,131. Com 

base na experiência, diz um professor: "o mat~niaf at~n

d~ ao~ int~~~~.6~.6 da c~ianç.a, d~~~nvofv~ a finguag~m onaf, 

o~i~nta a o~ganizaç.ão d~ ideia.6, ma~ o n~gi~t~o (~~c~ital 

ou m~~mo a ~xp~~~.6ão não v~nbaf ~ão pn~judicada~, poi~ a 

autona não u~ifiza ~i~t~maticam~nt~ o~ ~x~ncZc.io~ ~~t~utu

~ai.6,,132. 

~ssas "mudalJças", "arranjos" e "modificações",se 

riam naturais? ou fruto do "esforço" e da "criatividade" 

do professor? "O Gfobal ~~a um bom metodo (jã não v~mo~ ~~ 

cofa com ~~t~ metodo), ma~ acho qu~ a~ c.~ianç.a.6 do no~~o 
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meio não ap~endiam bem, ~e não de~~emo~ uma mi~tu~inha de 
~ilaba~ão bem a~entuada nele,,133. Ou há uma concepção de 

leitura subjacente à tarefa de alfabetizar "bem"?, ou seja, 

que suponha "misturar" e fazer "combinações"? Que signifi 

ca o fato de que ambos - professor e especialista - "ofLga

nizam atividade~ vafLiada~, integfLam atividade~ de lingua -
-gem ofLal, leitufLa, compo~i~ão e e~cfLita, cOfLfLelacionam a-

fLea~ atfLave~ da leitufLa, e~timulam atividade~ de expfLe~~ão 

cfLiadofLa (teat~o, mú~ica, poema, hi~tõfLia, dfLamatiza~ão~e~ 
bOfLa qua~e nao ~e utilize a biblioteca"?134 

Quando as crianças terão situações ou oportunid~ 

des de expressarem as palavras, o gesto e a organização v~ 

va da língua, em "atividade~ de ~ala de-aula", nas "ativi

dade~ diafLia~ de lIngua o~al, leitufLa e e~cfLita"? ou, nas 

"atividade~ de exp~e~~ão cfLiadofLa" que se reduzem a "hi~tõ 

fLia muda, de~enho, modelagem, pintufLa, dobfLadufLa, afLte~ana 

to, nantoc.he, colagem, mImic.a, jog~al"?135 

Aqui, como em todas as situações em que discuti

mos sobre o fazer da alfabetização, apenas um é o material 

do professor: o livro texto. Ele não descobre a fala das 

crianças, nem elas estão presentes no seu trabalho; "~ão 

~igninicativamente baixo~ o~ pefLcentuai~ pafLa "matefLiai~ e 

labofLado~ pelo.6 aluno~" 4 2 % (fLede e.6tadual J e 22% !fLede mu 

nicipalJ - tambem p~edominam atividade~ de expfLe~~ão -nao 

vefLbal (de~enho, mUfLal, ca~taze~J, ou e~c~ita (~elatõfLio, 

~eda~5e.6, colagen~, jOfLnalzinho, nic.ha~"J 136. 

E por que a preoçupação do professor ou do espe

cialista em trazer ou elaborar textos - a sua única produ

ção durante a alfabetização? Numa fase "em que a c~ian~a 

podefLia e devefLia p~oduzifL, gfLadativamente, texto~, ofLai4 
e e~cfLito~, d~amatico.6, poema~, quadfLinizado~, ou em pfLO -

~a, cfLiando um modo de expfLimifL-~e e ã~ ~ua~ condi~5e~ de 
vida" ( ... J "temo~ a e~ cola do .6ilêncio - onde a cJt.ian~a 

':con~ulta o dicionafLio*, tl óaz óichamento", "pe~qui~a", "u

tiliza o album .6efLiado, apo~tila~ e liv~o~;~egundo innOfL

ma~oe~ de apena~ 6% do~ pfLoóe~~ofLe~ da fLede e~tadual e mu-
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nic.ipal" 1 37 ••• 

Os demais, provavelmente, ou não têm biblioteca -

54,5% das escolas - ou nao a utilizam, nem a fazem com a 

produção dos seus alunos e da comunidade 1 
38, se bem que um 

professor relatou-nos, durante um Encontro com Bibliotecá -

rios, a sua experiência de orientação da pesquisa, desde a 

organização do material da leitura - seqüência do esquema a 

té o arquivamento de um exemplar da pesquisa: "c.om el.ll.le tJta 

balho, o aluno mOl.ltJtou que adquiJtiu mail.l c.onhec.imento. Hou

ve meihoJta da expJtel.ll.lão. AdquiJtiu habilidade paJta c.Jtiti c. aJt, 

analil.laJt, c.JtiaJt e daJt I.lugel.ltõel.l paJta melhoJtia dentJto do al.l

I.lunto pel.lquil.lado. O inteJtel.ll.le pela ieituJta aumentou. Ou

tJtOI.l pJt06el.ll.loJtel.l c.ome~aJtam a I.le pJteoc.upaJt ~ daJt mai~ oJtien

:ta.~Õel.l ao aluno"138. Entretanto, o aluno "enc.ontJtava di6i -

c.uldade de inteJtpJteta~ão e anãlil.le e 6azia c.ôpial.l de tJte

c.hol.l e, al.l vezel.l do texto integJtalmente"; dai "o ul.lO da bi 

biiotec.a I.le tOJtna o pJtolongamento do I.liiênc.io, impol.lto del.l
de a I.laia de aula, ma.:teJtializado nal.l atividadel.l de expJtel.l -
- -I.lao nao veJtbal e duvidol.lamente l.lupeJtado nal.l atividadel.l de 

el.lc.Jtita e leituJtt140 • 

As várias formas de expressa0 oral e escrita, a 

literatura, as atividades criadoras constituem numa dificul 

dade para o professor, que, na la. série, combina "improvi

sadamente" vários materiais de leitura para obter resulta -

dos. E, nas demais séries, se esgota experimentando novos 

"livros-textos", "c.om leituJtal.l extenl.l al.l, del.l c.Jtitiva-6 (que) 

não exploJtam, linguagem poêtic.a quadJtinizada, dialogal ou 

inóoJtmativa"141. Diz a relatora, avaliando os materiais u

tilizados: "0-6 alunol.l enc.ontJtavam dióic.uldade em inteJtpJte -

taJt, não elaboJtavam Jtel.lpo-6ta-6 e I.lim, c.opiavam paJttel.l do ii

vJto, que, mui:tal.l vezel.l, não el.l:tav~ c.oeJten:tel.l c.om a peJtgun

:ta óei:ta" 1 4 2. "Como, então, podemol.l dizeJt que el.l:tamol.l pJte

paJtando 0-6 nO-6I.lO-6 alunol.l paJta a c.omunic.a~ão de todo-6 Ol.l mo

dol.l pOI.l-6Zvei-6, I.le eiel.l e-6:tudam apenal.l um :tipo de :tex:to 

e tex:tO-6 pJteoc.upadol.l c.om a apiic.a~ão mOJtal de c.onc.lul.lõel.l da 

pJtôpJtia hi-6tôJtia - a óãbuia"?143 
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E ainda, "n~o h~ explonaç~o de gnavuna, nem do 

texto pon meio de uma dineção de intenpnetação onal. Con

~eqüentemente, não h~ leituna ~ilen~io~a, nem pnepanaçao 

pana a leituna onal ou pana a e~~nita"144. Ou seja, não 

há sistematização alguma da organização das idéias, da com 

preensão das estruturas do pensamento, através das múlti -

pIas relações perceptivas que precisam ser desenvolvidas 

durante as primeiras séries do 19 grau. Se (o texto) "di

ne~iona litenalmente toda~ a~ que~tõe~ objetiva~ e ~ubjet~ 
va~", com atividades "que o~ aluno~ devam apena~ memoni 

zan" ,com atividades "apli~aç~o de nonma~ gnamati~ai~ atna -
ve~ de ~omplementaç~o de la~una~"145, como será a composi

ção; a expressão do que foi "aprendido"? "Toda~ a~ ativi

dade~ pnepanatõnia~ (de ~ompo~ição) ~ão di~~utZvei~. No 
texto de Vini~iu~ de Monai~, rr O Gina~~ ol 'r, n~o h~ explona

ç~ó onal, nem nelaç~o ~om a expeniên~ia da ~niança ~om 

planta~ ou animai~. O movimento da poe~ia - lO Canno~~el 

de Ab elha~1 - e ~impl e~m ente eliminado do tnabalho: apena~ 
~e pede ao aluno a tnan~~n~ç~o de 6na~e~ ~onne~pondente~ a 

~ena~ que pne~i~am ~en adivinhada~ pelo aluno. A~ demai~ 

atividade~ - completa a professora da 4a. série - ~on~i~ -
tem em apli~an negna~ gnamati~ai~, ~eguindo modelo~, 

~ompneen~~o alguma ... Evidentemente, a~ ~ompo~içõe~ 

~em 

enam 

pe~~ima~, nepetitiva~, de~~nitiva~, pobne~ e apena~ devol
viam o que o auton exigia: memonizaç~o"146. 

O material de leitura, o texto, nunca sera, desse 

modo, o desencadeador do processo criativo, nem uma experi 

ência a ser vivida pelo professor junto com o aluno, como 

um recorte da realidade que possa ser feito;re-feito;tran~ 

formado e expresso de várias maneiras. 

Quando as crianças passariam "e~pontaneamente a 

e~~neven poema~, hi~tõnia~, ~nôniQa~, pequena~ peça~ e ne
~umo~rr; rrde~~obnin o~ a~~unto~ di~Qutido~ em aula em ou 
tna~ 6onte~; len hi~tõnia~ nela~ionada~ ao matenial" e ter 

rrgo~to e intene~~e pon atividade~ ~ultunai~,,?147 As habi

lidades de usar a língua criadoramente, com beleza seriam 
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prerrogativas dos bem dotados ou com ricas experiências lin 

güísticas? 

As outras crianças - a maioria - nunca a deixam 

falar, nem falamos "com ela": só falamos "a ela", nos "tex

tos mimeografados, nos processos Itmisturados" e improvisa -

dos, "noh e.xe.JtcZc-iO-6 6Jtaco-6 e. me.c.an-izado-6, onde. e.la (cJt-ian
ça) -6Õ adqu-iJte. automat-i-6mo-6,,14B. 

Entio ... "0 de.-6e.nvolv-ime.nto da l-inguage.m oJtal,da-6 

60Jtma-6 de. e.xpJte.-6-6ão oJtgan-izada do pe.n-6ame.nto, a paJttiJt da-6 

vivênc-ia-6 -in6ant-i-6 -6ão, obviame.nte. pJte.te.Jt-ida-6" ... e "a con 

-601idação e. de.-6e.nvolv-ime.nto dO-6 hãb-ito-6 de. le.-ituJta c-iJtcun-6-

cJte.ve.m--6e. tão -6ome.nte. no U-60 do mate.Jtial bã-6-ico - o livJto 

texto - e.m -6-ilêncio e. com at-ividade.-6 e.-6cJtita-6, pJte.6eJte.nte.
m ent e." 1 4 9 • 

Ora, nas orientações dos Relatos de Experiências, 

nos cursos e encontros, constatamos "0 de.-6conhe.c-ime.nto qua~ 

to li uma oJtgan-ização mZn-ima de. lZngua oJtal, e-6cJt-ita, le.-itu

Jta", pois "e -6ign-i6-icat-ivo quando 0-6 e.-6pe.c-iali-6ta-6 d-ize.m 

';que. o pJt06e.-6-6oJt pJte.ci-6a de. oJtie.ntaçõe.-6 -6obJte. 0-6 pa-6-6o-6 de. 
le.-ituJta" . "Então" - comenta a Pesquisa - li paJte.ce. que. nem o 

l-ivJto texto 'e de.v-idame.nte. utilizada, ne.m tampouco o mate

Jtial m-ime.ogJta6ado e. a-6 ativ-idade.-6 "Jt-ica-6 e. vaJtiada-6"lS0 •.. 

Não se sabe quais são as dificuldades, nem quais 

os meios para "e.-6timulaJt o -inteJte.-6-6e." e "ate.nde.Jt li d-i6-icu!::,. 

dade.-6 dO-6 aluno-6", pois o "U-60 de 6-icha-6 de. aval-iação";"anª

l-i-6e. de. Jte.-6ultado-6"; "0 Jteplane.jame.nto", nao sao recursos 

usuais tanto dos professores, quanto dos especialistas e 

"e.m mome.nto algum -6e. 6ala e.m "e.-6tudo-6 e.-6pe.cZ6ico-6"; "d-iag

nÕ-6tico-6", ou "le.vantame.nto-6" da-6 cond-içõe-6 da-6 cJtiança-6 

da-6 cla-6-6e.-6 de. la. li 4a. -6eJt-ie, nem na zona JtuJtal, ne.m uJtba 
na"lS1. 

"Tampouco" -' prossegue a Pesquisa -, "0 e.-6pe.c-iali-6-

ta -6e Jte6eJte. li oJtganização de. me.io-6 ma-i-6 -6-i-6te.matizado-6, de. 
mate.Jtia-i-6 e. Jte.cUJt-60-6 que pO-6-6am diminu-iJt a de.6a-6age.m da ma~ 

oJt-ia da-6 cJtiança-6 que -ingJte.-6-6am na la. -6eJtie.. Com pJt06e-6-6~ 
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ne~ inexpeniente~, ~em conhecimento nem do matenial de lei

tuna, ê cento que (ela~J e~tanão 6adada~ ã nepetência e, ~e 

~obnevivenem, 6icanão ã e~pena do~ nudimento~ de leituna,e~ 
cnita e c~lculo, pana ~aZnem da e~cola ... "ls2. 

Aí, novamente, as justificativas do fracasso na 

aprendizagem da leitura "~e ne6enem ma-i.~ ã 6alta de condi -
~õe~ do~ pai~ pana acompanhamento da~ atividade~ de al6abe

tiza~ão" ( ... J "ponque ele~ e~tão di~tante~ da e~ cola"; "não 

companecem ã~ neuniõe~", "~ão anal6abeto~", ou "de~conhecem 

o pnoce~~o e não he hentem nehpon~~vei~ pela al6abetiza 
~ãO"lS3 e as "classes são 'heterogêneas'''. 

Por que a avaliação de leitura se faz em termos 

daqueles que dela são excluídos? - os Dais e as crianças? 

Em que se fundam as decisões a respeito do que deve ser en

sinado e das estratigias para fazê-lo, "6ace a pouca con~i~ 
tência do tnabalho pedag;gico - 6nagmentado, oca~ional e em 
pZnico"?lSlt Torna-se a alfabetização "um en~aio-e-enno im

po~~Zvel de acompanhan, poi~ ao 6inal da opena~ão ê di6Zcil 

~aben quai~ 60nam a~ a~õe~ nealizada~ pana analihan ~eu~ 

e6eito~, ~uah po~~Zveih cau~a~ e inten6enin e6etivamente no 
pnoce~~olSS. Seria apenas uma questão técnica de "saber a-

.. 
valiar? Ou seria uma decisão metodológica, baseada no su -

posto de que todos são capazes de aprender-e bem-, a lín

gua, desde que criemos condições para o espaço da palavra? 

No momento em que o professor, nas classes regulares de 19 

grau, nas turmas de Educação Integrada ou nas classes pré

Escolares e Especiais sistematiza com as crianças e adultos 

as suas experiências vitais, a avaliação estará em todo o 

processo e a aprendizagem da leitura será uma experiência a 

gradável e interessante. 

Isto seria concretamente possível, com alunos 4á 

estigmatizados na Classe Especial, ou segregaoos nas etapas 

de Educação Integrada e fragmentados nas turmas de la. aSa. 

sirie? Como vivenciam - professores e especialistas - a si 

tuação viva de "ensinar e aprender" a ler o mundo? Quem sa 

beria dizer se a criança, o adolescente ou o adulto dominam 

a leitura? 
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4. O Faz-de-Conta Difícil ... 

O professor é, do seu ponto de vista, "0 únic.o c.a.pa.z 

de. a.c.ompa.nha.Jz. a. a.lóa.be.tiza.ç.ão rr, pois é ele quem "c.onhe.c.e. a. 

tuJr.ma. •.. " Por outro lado, "não há, e.m mome.nto a.lgum, Jr.e.óe.Jr.~n

c.ia. a.o tJr.a.ba.lho e.~pe.c.lóic.o de. oJr.ie.nta.ç.ão me.todolõgic.a. do e.~p~ 

c.ia.li~ta., duJr.a.nte. a. a.lóa.be.tiza.ç.ão" e "~~ignióic.a.tivo que. o 

pJr.oóe.~~oJz. a.pJr.e.~e.nte. pouc.a.~ Jr.e.~po~ta.~ pa.Jr.a. de.óiniJr. o a.c.ompa.nh~· 

me.nto do ~upe.Jr.vi~oJr. e. do diJr.e.toJr., oóic.ia.lme.nte. Jr.e.~pon~áve.i~ 

pe.la pJr.oc.e.~~o e.n~ino-a.pJr.e.ndiza.ge.m da. e.~c.ola." 1 S 6 

Parece que o professor avalia se a criança estáapr~ 

dendo a ler, através de "le.ituJz.a.~ ~uple.me.nta.Jz.e..b", "e.xe.Jr.c.lc.io.b" 

e. "inte.Jz.pJz.e.ta.ç.ão" - na la. série - e "pa.Jz.a. ve.Jz.i6ic.a.Jr. a. c.on~oli 

da.ção e. pJr.ogJr.e.~.bO Jr.ápido de. le.ituJz.a., o~ pJr.oóe.~.boJz.e.~ de.2a.. ã 
4a. . .beJz.ie. a.pJr.e.~e.nta.Jr.a.m a. ma.ioJr. pa.Jz.te do~ ite.n~ a.ba.ixo de. 30%. 

A.b~im, a.pe.na..b a.~ "le.ituJr.a.~ gJr.a.dua.da.~" obtive.Jr.a.m um Zndic.e. ~ig

ni6ic.a.tivo(76% e. 48%) na..b Jz.ede~ e.~ta.dua.l e. munic.ipa.l, Jr.e.~pe.c.t~ 

v a.m e. nt e." . 1 S 7 

Seria a avaliação de leitura uma prática exclusiva 

da la. série? E, se são realmente os professores que avaliam 

a leitura, durante todo o ano, por que ,na maioria das escolas 

que visitamos ou entre participantes de treinamentos, a práti

ca comum é o teste final de leitura? Segundo os professores, 

os alunos ficam rrne.Jr.vo~o.b, a.n~io~o~, c.om de.~c.anóia.nça., me.do, 

pOJr.que ê. outJr.a. pe..b.boa. que. va.i a.va.lia.Jr., o a.mbie.nte. muda." e o 

teste final "não aóe.Jr.e.c.e. vi.bão do tJr.a.ba.lha", "não dá. pa.Jr.a. ~on

da.Jr. a.~ d:ióic.ulda.de.b do aluno", rrtoJz.na.-~e. c.a.n.ba.tivo pa.Jz.a. o a.lu 
na",IS8 

E como se dá essa avaliação - através de "le.ituJr.a.~ 

gJr.a.dua.da.~", de acordo com a "e.ta.pa. do pJr.oc.e.~~o de. le.ituJr.a.", ou 

de acordo "c.om a.~ d.i6ic.u.e.da.d~ do~ a.luno~" - se são omi tidas 

ou negligenciadas as atividades curriculares como instrumerito 

de avaliação contínua? ", .. o~ peJr.c.e.ntua.i~ ne.~te. item .bão ba.i 
- \\ - -xo~ e.m toda.~ a.~ Jr.e.de..b na. la.. ~e.Jz.~e.(60% e 22,5%); 2a.. a. 4a.. ~e.-

II 
Jr.ie. ( 24% e. 2 0% J • I S 9 
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o que seria saber ler? Decifrar leituras do teste 

final ou do livro texto? ou dos materiais miroeografados? ou 

aplicar as "habLt..i.dade..6 nec.e.6.6ã.Jz...i.a.6 ao aluno paJz.a e.xpJz.e..6.6aJz.

.6e. de. todo.6 0.6 modo.6 pO.6.6Ive..i..6, no me..i.o .6oc...i.al onde. v..i.ve., de. 

ac.oJz.do c.om a nOJz.ma c.u,e.ta"?JÓO 

Que critérios de avaliação utilizam os professo-

res? "são e,e.e.vado.6 0.6 Ind..i.c.e..6 paJz.a 0.6 au.tomat..i..6mo.6, ..i.nd..i.c.an

do o domln..i.o de. ,e.e...i.tuJz.a, ou .6e.ja: a dec...i.óJz.ação do c.õd..i.go ,e...i.~ 

gUI.6t..i.c.o; pontuação; ó,e.uênc...i.a; pJz.onúnc...i.a c.oJz.Jz.eta; ,e.e...i.tuJz.a 

.6e.m Jz.e.pe.t..i.ção de. palavJz.a; le..i.tuJz.a .6em .6ub.6t..i.tu..i.ção de. pa,e.a

vJz.a.6; ,e.e...i.tuJz.a .6e.m ac.Jz.~.6c...i.mo de. palavJz.a.6 e. le...i.tuJz.a .6e.m paMa.6 
It 

[63% a 91% - Jz.e.de. utadual - e. 52,5% a 95% - Jz.ede. mun..i.c...i.pMJ, mas tam-

bém "paJz.a a.6 hab..i.l..i.dade..6 ..i.nte,e.e.c.tua..i..6: c.ompJz.e.e.n.6ão, ..i.nte.Jz.pJz.e. 

tação, .6e.qUênc...i.a lõg..i.c.a, l..i.nguage.m oJz.al e. ,e.e...i.tuJz.a .6..i.,e.e.nc...i.o.6a 

- 83% a 90% [Jz.e.de. e..6taduall e. J O, 5% a 60% 'Jz.e.de. mun..i.c...i.pall" .161 

Ora, são as atividades individuais de sala de aula 

e o livro texto os recursos exclusivos na aprendizagem e co

mo instrumento de avaliação. Como avaliar a compreensão, in 

terpretação e seqüência lógica se "a.6 pe.Jz.gunta.ó .óão me.moJz...i.zE: 
da.6 \\ e I'não há. le...i.tuJz.a .6..i.,e.e.nc...i.o.6a e. nem at..i.v..i.dade..6 c.oJz.Jz.e.lac...i.o

nada.ó"; ou "a.6 pe.Jz.gunta.6 ..i.n..i.c...i.a..i..6 e.x..i.gem ape.na.ó me.moJz...i.zaça.o 

e. a.6 da le...i.tuJz.a oJz.al e.x..i.g em ma..i..ó c. ompJz. e. e.n.6 ão"; "nada no mat!!:. 

Jz...i.al c.onduz ao de..6e.nvolv..i.me.nto de. ..i.d~..i.a.6 paJz.a a c.ompo.6..i.ção"? 

e. a ma..i.oJz...i.a do.6 te.xtO.6 Jz.e.tJz.ato~ uma v..i.da a,e.~m da e.xpe.Jz...i.ênc...i.a 

v..i.v..i.da poJz. e.le..6 naque.,e.e. mome.nto"?162 Será que os professores 

aplicam, na prática pedagógica, tais critérios se eles mes

mos admitem "e.u dava muito valoJz. à: e.6c.Jz...i.ta,,163 

Ao justificarem por que utilizam este ou aquele p~ 

râmetro, "0.6 pJz.oóe..6.6oJz.e..6 Jz.e.pe.te.m o ..i.tem ou ape.na.6 d..i.ze.m novE: 
me.nte o que. pe.n.6am .6obJz.e. aval..i.ação", já o especialista "oJz.gE: 

n..i.za c.Jz...i.t~Jz...i.O.6 de. aval..i.ação" e "ó..i.c.ha.6 de. ,e.e...i.tuJz.a"; "oJz...i.e.nta 

.6obJz.e. o te..6te. 6..i.nal de. ,e.e...i.tuJz.a" e ".6obJz.e. toda.ó a.6 at..i.v..i.dade..6 

d o c. uJz.Jz.lc.ul o"; " Jz. e.a,e...i. za o b.6 e.Jz. v a ç Õ e..6 .6..i..6 t em ãt..i.c. a.6 "; "ó a z ana
l..i..6 e. do.6 Jz.e..6 ultado.6 e. 0.6 d..i..6 c.ute. c.om 0.6 pJz.o Ó e..6.6 oJz.e..6" J 6'+ - to 

dos com altos indices, acima de 70%. 
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Como isto seria possível, se nos treinamentos reali

zados em 81/82 165 é imensa a dificuldades dos professores e . 
especialistas para avaliarem a linguagem oral, a compreensao 

das idéias, a interpretação ou a seqfiência lógica, não apenas 

através de textos, formais, mas das experiências das crian

ças, nas gravuras, nas atividades diárias, histórias, fatos, 

músicas, danças, jogos, etc? 

Se ler é estabelecer relações, desde as prmeiras peE 

cepçoes, as habilidades de leitura podem ser organizadas 

eis a descoberta das turmas de educação pré-escolar, educação 

especial e dos professores que desenvolviam o período prepar~ 

tório, através de "c.ooll.de.nação motOll.a" ou "c.onve.ll.llall ..i.n601l.
ma..i..ó" • 1 6 6 

"A pll.ic.omotll...i.c...i.dade., a l..i.nguage.m oll.al, (alll.e.lação e.! 

paço te.mpOll.al,c.onc.e...i.toll matemát..i.c.oll, c.u.idadoll h..i.g.iên.ic.oll, 6..i.

gull.a 6undo" e "todOll 0.6 mate.ll...i.a..i.ll llão llLtuaçõe.ll de. apll.e.nd.iza 

ge.m e. de.ve.m lle.1l. e.xploll.adof.. de, todof.. of.. modoll POllllZVe..i.6" - afiE 

ma a professora de pré-escolar - trabalhando com crianças n po 

bres ll
, "c.ujo.ó pll.oble.mall llão pil.O V en..i.e. nt e. li mu..i.taf.. Ve.ze.ll do me..io 

6am..i.l..i.all.".167 

Para isto, "ê. pll.e.c...i..60 llabe.1l. 6aze.1l. pe.ll.guntall que. le.

ve.m a c.1l...i.ança a de..6e.nvolve.1l. o c.onhec...i.me.nto da.ó pil.O pll...i.e.dad e..ó 

do obje.to, pe.lall c.ompall.açõe.f.. ttão ma..i.oll., me.noll., tanto, e.tc.) 

pe.la Il.e.lação de. c.aulla-e.-e.6e...i.to ~pOIl. que.); pe.la c.ompll.e.e.nllão de. 

6.inal.idade. (pall.a que.l; pe.la Il.e.lação de. e..6paço (onde.); de. te.m
po (quando 1 " • 168 

Prossegue a relatora da Classe Pré-Escolar - "e.ll.6all 

pe.ll.guntaf.. e..6t..i.mulam Váll...i.oll t..i.pof.. de. Il.e.llpolltall, de. ac.oll.do c.om 

a 6alle. de. de.llenvolv..i.me.nto, ..i.nd.ic.ando o nZve.l da c.1l...i.ança e. o 
tll.abalho que. de.ve. .6e.1l. 6e...i.to c.om e.la".169 

Interrogar a criança, na sua relação com o mundo, 

com os objetos, as pessoas e consigo mesma - eis a questão f~ 

damental do saber fazer perguntas que criem novas situações, 
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e estimulem comportamentos indicadores de compreensao, de or 

ganização, e expressão das emoções, sentimentos e idéias, re 

lações cada vez mais amplas, cooperativas e universais. Como 

isto seri possivel, se "na~ leitu~a~ nao h~ p~incZpio, meio e 

fiim?" "Se.. a~ e..xplicaç.õe..~ da~ auto~a.6 (do p~oce..~~o I e.. do~ Re..la

tO.6(de.. e..xpe..~i~ncia~l a.6~i~tido~ nao óo~am-~ufiicie..nte...6 pa~a e..~ 

te..nde..~mo.6 a~ 6 a~ e...6 co ntida~ no p~o ce~~ o" ? 17 o - pergunta o pro 

fessor de la. série ... 

Preocupado em organizar novas leituras, pois no mate 

rial, "não há. e..mp~e..go de le..itu~a ~uple..me.nta~"171, elaborando 

atividades para desenvolver o processoi "a~ atividade...6 não .6õ.o 

va~iada~" e "nã.o há. dO.6age.m ne..m cfí.e.~cimento g~adativo da.6 ati 
-

vidade...6,,172, o professor experimenta e improvisa "até. 

be..~ que a.6 c~ianç.a.6 haviam dominado e..6~e.. conhe..cime..nto 
9 ai.6 I " 1 7 3 • 

pe..~ce

(vo-

E esse dominio, provavelmente, seri a "escrita": "(i?, 

poi.6 do e...6tudo do vocabulá.~io, aplico dia~iamente.. um ditado 

pa~a avalia~ a ap~e..ndizage..m, em ~e..laç.ão ao ~e..conhe..cimento da.6 
palav~a.6 e...6tudada.6"J74 o que se assemelha às inúmeras ativida 

des avaliativas da aquisição de conceitos nas classes 

colares. "Ã.6 ve..z e...6 fi icávam 0.6 até. de.. mad~ug ada fi aze..ndo 
pre-e~ 

de...6 e..-

nho.6 e depoi.6 .6Õ que..~Zamo.6 a ~e..~pO.6ta já. p~e...6e..nte.. no mat~. 

Ex.: Ri.6que.. o patinho maio~": 

"Ape..na.6 a me..mo~izaç.õ.o me..cânica, .6e..m .6itua~ ne..m ~e..la

ciona~, inte..~p~e..ta~, anali.6d~ 0.6 animai.6, a.6 coi.6a.6, 0.6 obj~ 

tO.6, a e..le.. me...6mo(aluno) no mundo e..m que.. ViVe..".175 Criticam as 

relatoras: "nô.6 dá.vamo.6 tudo p~onto, e..nA:õ.o j amai.6 pode..~Zarno.6 

.6abe..~ .6e.. havia ou não ap~e..ndizage..m no .6e..ntido ~e..al da pala-

v~a".176 No trabalho com crianças órfãs, candidatas às elas 

ses fracas de la. série, que aprenderam? ir Ve..nt~e.. outll.a.6 co i

.6a.6, ap~e..nde..mo.6 a impo~tância de.. e..xplo~aç.ão do mate..~ial con

cne..to, de.. e..xpe..ni~ncia de.. cnianç.a, poi.6 ape..na.6 de...6e..nvolvZamo.6 

a ap~e..ndizage..m c.once..itu.al; o "nome..i! da.6 coi.6a..6 e.. nao o .6 e..u. 
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.6igni6ic.ado".177 

Será que a experimentação, a manipulação, o conheci 

mento do corpo, as atividades lúdicas e dramáticas seriam ne 

cessárias apenas às crianças na fase preparatória à alfabeti

zação formal? ou exclusivamente às crianças "carentes", que 

"n~o c.onhec.iam tonneina, pia, .6anitinio.6, papel higi~nic.o,nem 

pO.6.6uZam expeni~nc.ia .6igni6ic.ativa de na.6gan e c.ontan papel, 

manipulan te.6ouna, pegan no l~pi.6, .6ubin e.6c.ada e baten bo 
la?178 

É o professor da turma fraca de la. série quem ãesco 

bre: "ele.6 gO.6tam muito de poe.6ia.6 e hi.ótõnia.6 c.ontada.6 c.om 

ge.6to.6. I.6to .6ignióic.a Que ele.6 t~m di6ic.uldade de .6imboliz~ 
ç~o, tendo di6ic.uldade pana negi.6tnan .6em pen.6amento em 6na

.6e.6 e.6tnutunada.6( ... J" "VaZ,penc.ebo Que pnec.i.6o 6azen exenc.Z
c.io.6 e.6tnutunai.6 do modo mai.6 c.onc.neto pO.6.6Zvel, pana depoi.6 
pa.6.6an ã..6 óna.6 e.6" ... 1 7 9 

"Ve.6.6a 60nma" - acrescenta a professora de 3a. série 

da mesma escola - "abandonávamo.6 a tnadic.ional explonaç~o de 
texto.6 e.6c.nito.6, Que exigem apena.6 automatim.6o e ne.6po.6ta.6 j~ 

pnon:ta.6, ba.6tando lo c.alizan e manc.an c.om um xl/. O trabalho de 

alfabetização se alterou, e todas turmas experimentam o mate 

rial àe leitura analítico,que realiza a com?osição desde o iní 

cio - Não mais era urna atividade individual do professor com 

cada aluno, mas urna experiência de todo Q~ grupo. - professo

res e alunos: "c.omec.ei a tnabalhan em gnupo c.om 0.6 aluno.6, v~ 

ni6ic.ando Que ele.6 .6ã.o c.apa~e.6 de óonman gnupo.6 ( ... 1" ".6aZa 
da .6ala pana tnabalhan c.om 0.6 aluno.6: dnamatizavam, pnepana

vam a hi.6tônia pana me c.ontan, pnepanavam honta.6, jandin.6, p~ 

man, e a.6.6im de.6envolviam a expne.6.6ão c.onponal, o nac.ioc.Znio, 

a .6oc.ialização, linguagem onal, intene.6.6e pana a de.6c.obenta, 

tnoc.a de expeniênc.ia.6 e, .6obnetudo, a tnan.66en~nc.ia de apnen

dizagem, Que é a pnova da e6etividade do tnabalho de educ.a
ç~0".180 Com crianças que "não tinham h~bito.6 de tnabalhanem 

em c.onjunto; c.om di6ic.uldade.6 de 60nman e.6tnutuna.6, .6epanan 
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.ól..e.aba..6, be.m c.omo .e.oc.a.e.-i.zalL pIL-i.nc.l.p-i.o, me.-i.o e. 6-i.m"lBl, basta 

apenas utilizar um material novo ou técnicas didáticas mais 

modernas a "criatividade"? 

Qua.l o significado de "pa..6.óamo..6 a apILove.-i.talL o l-i.vILo

te.xto -e.m todo.6 O.ó a.ópe.c.to.ó Lg e..ó.:tO..6, c.omun-i.c.ação ve.ILba.e., e. não 

ve.ILbal)? a nao ser que "o aluno pa..6..6ou a paILt-i.c.-i.paIL ma-i..6 -i.nd~ 

pe.nde.nte. do pIL06e..ó.60IL, L ••• l a ILe.d-i.g-i.IL c.om ma-i..6 -i.mag-i.nação", 

com "ma-i..ó gO.6to pe..e.a.ó at-i.v-i.dade...6 e.m c.onjunto, ta-i..6 c.omo le.-i.tu 

ILa.6, c.ome.ntãlL-i.O.6 .6obILe. .e.e.-i.tuILa..6, at-i.v-i.dade..ó de. e.nIL-i.que.c.-i.me.n

to, pe..óqu-i..óa..6, e.tc."?lB2 Essas atividades produzidas pelos al~ 
nos ou com os alunos - descobertas corno devolução de processo 

vivido - j amais poderiam converter-se "num pILO ble.ma téc.n-i.c.o de. 

e..e.abolLação ou apl-i.c.ação de. -i.n..6tILume.nto.ó" • • 1.B 3 

o professor e o aluno "sabem" que estão aprendendo e 

ensinando? "CaptaIL e..ó.óe. ILe...6ultado, ..6e.IL c.apaz de. c.omplLe.e.ndê.-lo 

e.m te.ILmo..6 do de...6e.nvolv-i.me.nto da c.IL-i.ança, do.ó avanço..6 e. ILe.C.UO.6 

na .6ua apILe.nd-i.zage.m ILe.que.IL mu-i.to ma-i..ó que. uma téc.n-i.c.a: e. pILe.

c.-i..60 .óe.n.6-i.b-i.l-i.dade., c.apac.-i.dade. de. pe.ILc.e.be.IL e. -i.nte.gILaIL múlt-i. 

pla..6 ILe.laçõe..6 que., mu-i.ta..6 ve.ze...6, n.ão e...6tão pILe...6e.nte..6 num te...6 
te. ou numa pILova".lB4 

Por que é tão difícil faze-lo? Isto é, criar na es 

cola o espaço da participação do aluno no processo de aprend~ 

zagem? "pOIL ..6-i. a.ó c.IL-i.an.ça..6 aval-i.am, Üaz e.m j ulg ame.nto e. apILe.

c.-i.a ção da.ó at-i. v -i.dad e..ó d e..ó e. n v o l v -i.da.ó, j U.ó :tLfJ c.and o O.ó aILg um e._~ 

tO.ó"lB5 - afirma a professora, experimentando envolver seus 

alunos na aprendizagem ... Entretanto, a Pesquisa Explorat5ria 

verifica: "a ju.e.gaIL pe..e.o núm"e.ILo ILe.duz-i.do de. jU.6t-i.6-i.c.at-i.va.ó, e. 

pe.lo ba-i.xo pe.ILc.entual na..6 ILe..ópo~ta~ - 0..6 pe.ILc.e.n:tua-i...6 na.ó c.o.e.~ 
11 • ,\ " - \I /I \\. • na..6 ..6~m, nao e. ..6em ILe...6po.6ta ..6e. e.qu~l~bILam - 0..6 pIL06e...6..6oILe...6 e. 

e..6pe.c.-i.al-i...6ta..6 da e...6c.ola de. Ia. ã 4a • .óê.IL-i.e. POUc.o tê.m a d-i.ze.IL 

..6obILe. c.omo ava.e.-i.am".lB6 Eles se referem tão somente a dificul 

dades técnicas, corno "6alta de. c.onhe.c.~me.nto ..6obILe. aval-i.ação 

de. le.-i.tuILa", "6a.lta" de. oIL-i.e.n:tação na oILgan-i.zação de. te.xto.ó", 

"6a.e.ta de. oIL-i.e.ntação na anãl-i..óe. de. ILe..óu.e.:tado..6" - dentre os 



343. 

professoresi e ainda "6alta d~ ~xp~4~ên~~a ~ob4~ avai~ação d~ 
i~i.tu4a"; "6aLta d~ hab~i~dad~ pa4a olLgan~za4 ~ api~~a4 6~

~ha~ "', "6ai:ta d~ ~o nd~ção palLa aná.l~~ ~ do~ lL~~ ui:tado~" ~ " na.?. 
:ta d~ ~ond~çõ~~ pa4a 04~~n:ta4 o 4~pian~jam~n:to da ai6ab~:t~

zação" - pa4a o ~~p~~~ai~.6:ta".lB7 

Se a avaliaçio ~ considerada tio importante ha esco 

la, para determinar quem sabe/quem nao sabe ler, quem atingiu' 

ou não os objetivos esperados, por que a omissão nas respos

tas e as justificativas vagas e amplas para não avaliar: "&ai 

:ta ~n~~n:t~vo", ":t~nho d~6~~uidad~ de.v~do ã pou~a ~xp~4~ên~~a" 
- em que "apenas 3% dos professores de la. s~rie e 3,5% den-

-tre os de 2a. à 4a. s~rie o fizeram (se justificaram). "E ~ 

ju~:tame.n:te. na Ia. ~ê4~~ QUe. a aval1ação d~ le.~:tU4a 4<!..p4e.~e.n:ta 

um ma4~0 pa4a a ~4iança ~ um~ plLova de. ~ompe.:tên~~a pa4a o p4~ 
6 e.~ .6 04 ". 1 B B 

Por que - indaga a Pesquisa - "91% do.6 p406e.~~04~~ 

de. la . .6e4~e.LlLe.de. e.~:tadua.e.) e. 97,5% tAe.de. mun~~~pal) não ~e. j~ 

:t~6~~a4am, ou ~~ja, não :t~v~~am nada a e.xpL~~a4 ~omo e. P04QUe. 

aval~am"; "na 4e.de. mun~~~pai, há. ape.na~ uma ún~~a ju~:t~6~~a:t:!: 

va ~, de.n:t~~ 0.6 p40ne..6.604e.~ de. 2a. ã 4a . .6e~~e., o~ da 4e.de. m~ 

n~~~pal nada jl1.6:t~n~~a4am" e os da rede estadual admitem dif! 

culdades "de.v~do ã.ó d~ne.4e.nça.6 ~nd~v~dua~.6"; "ã pou~a e.Xpe.4~-

ên~~a", "ã nai:ta de. o~~e.n:tação", ou simplesmente respondem 

"não avaUo ie.~:tu4a"; ou o fazem aleatoriamentei "não u:t~l~zo 

~4~:te~~o~ bã.6~~o.6 de. ie.~:tu~a"; "não :t4abalho ~om 6 ~~ha~ de. ie.~ 
:tu4a" ~ 1 B 9 

Nessas condições, a avaliação poderia constituir "um 

me.~o e.du~a:t~vo de. .60nda4, de..6~ob4~~, ve.lL~6~~a~, mod~6~~a4 e. 

4~ve.4 ~on.6:tan:te.me.n:t~?"190 ou ~ um instrumento de poder, para 

o professor e, "um 6 az- d~- ~o n:ta, .6 em e.n~an:tam e.n:to, ~nn ado nho 

~ 6~u.6:t~an:t~, pa4a a.6 CJtia.nçq.!â" 1 9 1. Discriminando e margina

lizando de antemão, nas classes de la. série, a avaliação da 

lei tura apenas conf irma . para à criança a sua 'inferioridades nas se

ries seguintes, quarrlo não é excluida definitivamente da escola. Será 
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faz-de-conta também, quando "cJLiança.b apãtica.b ou JLe.be.lde..b, 

tida.b como anoJLmai.b jã ne..bponde.m com clane.za, pnontidão, .be. 

be.m que. haja di6iculdade..b pana. .be. e.xpne..b.bane.m e. de. .be. ongan~ 

zane.m e.m gnupo?" 1 9 2 

Ora, "a avaliaçã.o da apne.ndizage.m ne..bulta no de..bga~ 

te. e. no de..bpe.ndlcio de. e.ne.ngia.b e. te.mpo, poi.b tanto O.b e..bp~ 

ciali.bta.b, quanto O.b pn06e..b.bo~e..b, todo.b, na maionia, ongani 

zam atividade..b vaniada.b e. cniadoJLa.b e. ate.nde.m ã.b di6iculda

de..b do.b alunO.b" 193 , ao invés de utilizar a produção do aluno 

sob todas as formas: seus poemas, histórias, composições, ou 

seja, incluí-lo e à família no processo de ensinar e apren

der a ler. 

Será mera ficção a experiência de uma professora de 

2a. série: "me.u.b aluno.b gO.btam de. compon, de. contan hi.btó

nia.b, de. contan o que. 6ize.nam, de. contan 6ato.b impuntante..b 

que. oconJLe.m na comunidade., onganizam compo.biçõe..b be.m e..btnutu 

nada.b, com pninclpio-me.io-e.-6im, com vocabulãnio nico e. apn~ 

ve.itam toda.b a.b le.ituna.b dada.b?· Me.u.b aluno.b apne.nde.m, como 

e.u apne.ndo com e.le..b, vive.mo.b junto·.b a..b me..bma..b e.xpeniênc.ia.b"194. 

Ou a realidade é o "e..bvaziame.nto do e.n.binan", a. ta

ne.6a doce.nte. de.gnadada na.b e..bcola..b pública.b e. impo.b.bibilit~ 

da de. que..btiona.n o .be.u 6aze.n pe.dagógico, a .bua pO.biçã.o a.mbI
gua de. "mi.b.bionânio" e. "juiz", ma.b .be.mpJLe. ne.utno?,,195 

Como "compne.e.nde.n que., de. ne.pe.nte. ,- na.b que..btõe..b .bO 

bne. avaliaçã.o da le.ituna, o.b pai.b e. O.b aluno.b, magicame.nte. 

de..bapane.ce.m; ambo.b nã.o pant~cipam de. .be.u julgame.nto e. ape.na.b 

O.b e..bpe.ciali.bta.b O.b me.ncionam na "he.te.noge.ne.idade. da.b cla.b
.be..b?"196 

-Mas sao as crianças que~ surpreendendo os mesmosque 

as avaliaram como "in6ne.qlie.n-te..b"; "apâ-tica.b"; "nacio.clnio pO!:!; 

co de..b e.nvolvido"; "e.xpne..b.b ava-.b e. mal",- "não tinha hãbito.b de. 
tnabalhan e.m gnupo" - irrompem participando de uma exposição 

de livros, em que "e..bpe.nãvamo.b que. O.b aluno.b e..btnaga.b.6e.m 0.6 
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l~V40~, tumultua~~em a expo~iç~o, n~o ~e inte4e~~a~~em ou con 

~~de4a~~em a at~v~dade uma óe~ta"197. Comenta a professora: 

"ob~e4vamo~ que a tu4ma toda n~o ~Õ 4e~peitou a~ 4eg4a~ de 
at~vidade, como também pa4ticipou ativamente, demon~t4ando 

g4ande .ülte4e~~ e pela le~tu4a, comentando com o~ coleg a~ o que 

liam e mu~to~ ~e e~queciam até de me4enda4" 19 8. 

A escola torna-se.de repente também - o espaço de 

participação, onde o aluno passa a dialogar com os professo

res, com seus colegas, a encontrar-se com os seus iguais, "~en 

do capaze~ de comenta4 o en4edo, a ~eqUênc~a lõg~ca, a~ ca4a~ 

te4Z~t~ca~ do~ pe4~onagen~, ev~denc~ando habil~dade de le~tu 

4a ~~lenc~o~a, com comp4een~~o e exp4e~~ao o4al o4ganizada, o 

q ue n~o 6az~am ante~" - "t p04 ~~~ o q ue a~ c4iança~ ad04am a 
e~cola ... "199 

Por que esse trabalho se dilui, e se perde? Quais as 

possibilidades de torná-lo uma realidade viva, mais ampla e 

dinâmica? O professor o percebe: "con~egui41.amo~ maio4 ~uce~ 

~o, ~e houve~~e maio4 contato com o~ pai~ do~ aluno~ ( ... 1 po~ 
que n~o ~abemo~ o que o aluno pe4gunta em ca~a, o que ele p4~ 
cu4a ~abe4 ... " 2 o o 

E se ampliássemos esse espaço? .. Eis o 89 Tem~o - o 

Tempo da escola como o espaço da palavra, do aluno, do profes 

sor, àa família ... 
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NOTAS BIBLIOGRÂFICAS(79 TEMPO) 

lAVALIAÇÃO do 11 Seminário de Aprendizagem da L~itura. (D~ 

cumento final) apresentado no 11 Seminário de Aprendi

zagem d~ Leitura-14~ DRE - Nova Era - jan./83 p.2 (mi 

meo). 

2 I dem 

3 I bidem 

~BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas emEdu

caça0 - INEP. Fatores que influenciam no ensino da lei 

tura e da ortografia na Escola Fundamental - l~ série-

Rio de Janeiro. Centro Brasileiro de Pesquisas 

cacionais - 1974 - p. 9 

Edu-

5 AVALIAÇÃO do 11 Seminário... op. ci t., p. 1. EDUCAÇÃO de 

adultos - op. cit., p. 2 

6EDUCAÇÃO de adultos' - op. ci t., p. 3 

7 I dem 

8 I bidem 

9 RELATO n9 24: Relato de Experiências - Educação Integra

da . op. ci t ., p. 3 

RELATO n9 25: Relatar 'o trabalh0 desenvolvido durante o 

ano com adultos. op. cit., p. 2 

RELATO n9 23: Relato de Experiências - Educação Integra~ 

da. .. op. ci t., p. 5 

1 ° RELATO n9 24: Relato de Experiências - Educação Integra

da. op. cit., p. 2 
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1 1 RELATO n9 16: Pré-requisitos de Comunicação e Expressão-

5~ série - apresentado no II Seminário de Aprendizagem 

da Leitura - l4~ DRE. Nova Era, jan./83 p. 10 (mimeo) 

ver anexo V 

12 Idem p. 2 

13Ibidem p. 3 

14 I bidem p. 3 

1 5 Ibi dem p. 2 e 3 

16 I bidem p. 2 e 3 

17Ver 39 tempo p. 

18 TO o 5 . - d d la 2_a ~ . RELA n. ! Relntegraçao o Programa e - e serles. 

Recuperação de alunos de 2~ série de João Monlevade 

apresentado no II Seminário de Aprendizagem da Leitu

ra. l4~ DRE - Nova Era, jan./83 p. 2 (mimeo.) - ver a 

nexo V 

19 RELATO n9 9: Experiências Criadoras. O Burrinho Alpini~ 

ta - 2~ série- apresentado no II Seminário de Aprendiza

gem da Leitura - l4~ DRE - Nova Era, jan./83, p. 2 (ver 

anexo V) 

RELATO n9 11: Experiências Criadoras. O Menino Azul - 3~ 
série - apresentado no II Seminário de Aprendizagem da 

Leitura - 14~ DRE - Nova Era, p. 2 

RELATO n9 12: Experiências Criadoras. Bolhas de Sabão. 

4~ série, apresentado no II Seminário de Aprendizagem 

da Leitura - 14~ DRE - Nova Era, p. 1 (mimeo.) (ver 

anexo V) 

20RELATO n9 5: Reintegração do Programa a l~ e 2~ sériesop. 

ci t., p. 2 
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21 RELATO n9 9: Metodologia de Experiências Criadoras. O 

Burrinho Alpinista - op. cit., p. 6 

22RELATO n9 7: Metodologia de Experiências Criadoras. O 

Barquinho Amarelo - l~ série. apresentado no 11 S .A.L. 
a -

de Nova Era - 14- DRE (mimeo.) - ver anexo V 

RELATO n9 8! Metodologia de Experiências Criadoras. O. 

Barquinho Amarelo - l~ série - apresentado no 11 S .A.L. 

de Nova Era - jan./83, p. 3 (mimeo.) - ver anexo V 

RELATO n9 10: Metodologia de Experiências Criadoras. O 

Burrinho Alpinista - 2~ série - apresentado no 11 S .A.L. 

de Nova Era, jan./83, p. 3 (mimeo.) - ver anexo V 

RELATO n9 11: Método das Experiências Criadoras. O Me-

l 3a - . . 1 Azu. - serle. op. Clt., p. 

RELATO n9 12: Experiências Criadoras. Bolhas de Sabão. 

4
a - . - serle ... op. ci t ., p. 1 

23RELATO n9 11: Método das Experiências Criadoras. O Me-
. A 1 3a -. nlno zu - - serle. op. ci t ., p. 2 

RELATO n9 10: Relato de Experiências. Metodologia das 
a Experiências Criadoras. O Burrinho Alpinista - 2- se-

rie. op. cit., p. 3 

2~RELATO n9 7: Relato de Experiências. Metodologia de Ex

periências Criadoras. Barquinho Amarelo - 2~ série. 

op. ci t., p. 5 

RELATO n9 10: Relato de Experiências Criadoras. Metodo

logia de Experiências Criadoras. O Burrinho Alpinis-

t 2a - . a - - serle. op. ci t ., p. 3 

RELATO n9 11: Relato de Experiências. Metodologia de Ex 

periências Criadoras. O Menino Azul - 3~ série. op. 

ci t., p. 1 e 2 

25 RELATO n9 10: Relato de Experiências. Metodologia de Ex 

periências Criadoras - 2~ série. op. cit., p. 3 
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26RELATO n9 5: Relato de Experiências. Metodologia de Ex

periências Criadoras. Reintegração do Programa de l~e 

2
a ~ . . t 2 - serles. op. Cl ., p. 

27RELATO n9 3: Composição a nível de l~ e 2~ séries dando 

ênfase ao período preparatório ao-material de leitura 

básica e- suplementar como ponto de partida - apresen

tado no 11 S.A.L. -14~ DRE, - Nova Era, j an ./83, p. 3 (mi 

meo.) ver anexo V 

28ALFABETIZAÇÃO: Questões metodológicas. op. cit., p. 1 

29RELATO n9 12: Relato de Experiências de Educação Pré-es
a 

~lar: apresentado no 11 S.A.L. -14- DRE - Nova Era, jan. 

83, p. 1 (mimeo.) ver anexo V 

30RELATO n9 21: Relato de ExperiênCias Pré-escolar: apre

sentado no 11 S.A.L.-14~ DRE - Nova Era - jan./83, p. 1 

RELATO n9 20; Relato de Experiências - Pre-escolar -P~ 

PROEPRE apresentaoo no 11 S.A.L., Nova Era, jan./83 p. 2 (mi 

meo.) - ver anexo V 

31RELATO n9 21: Relato de Experiências - Pré-escolar op. 

ci t., p. 1 

32 RE LATO n9 20: Relato de Experiências - Pré-escolar PROEM 

P ROEP RE . op. ci t ., p. 3 

33RELATO n9 20: Relato de Experiências - Pré-escolar -PROEM 

e PROEPRE. op. cit., p. 3 

3~Havià em 1982 20 turmas beneficiadas_pelo PROEPRE~ funcio 

nando com 58 alunos no máximo, e um professor comoes

tagiário no 39 ano do Curso de Formação_para o Maqis

tério 
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35 RE LATO n9 10: Relato de Experiências Criadoras - Pré-es

colar - PROEM - PROEPRE. op. cit., p. 2 

36Idem p. 3. Sobre a inutilidade do período preparatório para 

os alunos que já cursaram o Pré-escolar (19 tem-

po) 

37p SI COMOTRICIDADE - Etapas e atividades. op. cit., p. 1 e 

ver Processos de Leitura - Método de Experiências Cria_ 

doras - op. cit., p. 25 

3B p SI COMOTRICIDADE - Etapas - Atividades - op. cit., p. 5 

39RELATO n9 5 - Relato de Experiências - Reintegração doPro 

grama de l~ e 2~ séries, op. cit., p. 4 

4 o AVALIAÇÃO do 11 S.A.L., op. ci t., p. 2 

41pIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. Pesquisa Explorató-

ria de Aprendizagem de Leitura, 14~ DRE - Nova Era, 

j an . /83, p. 6 (Doc. in t. ) 

42 AVALIAÇÃO do 11 S.A.L., op. cit., p. 2 e RELATO n9 21 - Re

lato de Experiências de Educação Especial. op. cit., 

p. 2 e 3 

43RELATO n9 21: Relato de Experiências de EducaçãoEspecial 

op. ci t., p. 3 

440 RADAR - apresentado no 11 S.A.L. -14~ DRE - Nova Era, jan. 

83 - p. 1 colo 2 (mimeo) 

450 RADAR n9 1. p. 3 colo 2 

46 I dem n9 5 - p. 6 - colo 2 
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47 I dem n9 5 - p. 4 - colo 2 

48Idem n9 5 - p. 4 - colo 1 

49 Idem n9 5 - p. 4 - colo 1 e 2 

50 FRElRE, Paulo. A Importância do Ato de Ler em Três Arti

gos que se Completam - op. cit., p. 11 e 51 

51 FIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord.) Pesquisa Explora

tória da Aprendizagem da Leitura - Uma leitura da rea

lidade - put./dez./82, p. 5 - 14~ DRE - Nova Era (doc. 

int.) - Ver anexo 11 

52 Idem p. 5 e 6 

53 I bidem p. 6 

54 I bidem p. 6 

55 BRASI L. Instituto de Pesquisas em Educação (INEP) Fato

res que influenciam no ensino da •.• op. cit., p. 7 e 8 

56Esclarece o documento quanto às consequências das trocas 

de professores: "0.6 pJto óe..6.6 OJte..6 vinham da zona uJtbana 

de..6vineulado.6 da vida JtuJtal e. toJtnavam -.6e. ne.ee..6.6a

JtiO.6 tJte.iname.nto.6 eon.6tante..6 paJta e.vitaJt que. o Jte.ndi

me.nto da e..6eola e. da i~ovação eUJtJtieulaJt óO.6.6e.m pJte.ju

di eado.6 " 

57FIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord.) Pesquisa Explora

tória da Aprendi~agem ... op. cit., p. 8 

58 I dem p. 9 

59 Ibidem p. 9 
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60 I bidem p. 9 

61 I bidem p. 10 

62 I bidem p. 8 

63Idem p. 12 e 18 

64S0NDAGEM.' E t t' v 't 29 ____ --'-__ x ..... p ..... e--.;;.c-'--a_1_a_s • •. op. C 1 ., p. 

65FIORAVANTE, Maria de Lourdes. Pesquisa Exploratória da 

Aprendizagem ••. op. cit., p. 17 

66 BRASIL. Instituto de Pesquisas Educacionais (INEP). Fa

tores que influenciam no ensino da •.. op. cit., p. 49 

e 51 

67 I dem 

68 FIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord.) Pesquisa Explora

tória da Aprendizagem .•. op. cit., p. 18 e 19 

69 Idem p. 18 

7 o Ibidem p. 19 

71 I bidem p. 16 

72 I bidem p. 20 

73Ibidem 

74Ibidem p. 18 

75SONDAGEM: Expectativas op. cit., p. 20 
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76RELATO de Experiências h9 4! Relato de Experiência em com 
. - la 2a -. C' h S Eoslçao nas - e - serles. amln o uave - apresen-

tado no 11 S.A.L.-14~ DRE - Nova Era, jan./83, p. 2 

Este relato foi discutido em cursos e nucleações de Es 

pecialistas (Ver 49 tempo) 

77RELATO n9 3: Relato: composição a nível de l~ e 2~ -se-

ries, dando ênfase ao Período Preparatório ... op. cit., 

p. 3 

78S0NDAGEM. Expectativas ... op. cit., p. 10 

79 FIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord.) Pesquisa Explora

tória da Aprendizagem ... op. cit., p. 23 

80 I dem p. 24 

81 Ibidem 

82 Ibidem p. 28 

83 I bidem 

84 I dem p. 23 

85 I dem p. 23 

86 Idem p. 22 

87 I demp.29 

88RELATO n9 6: Relato de Experiências - Miloca Teleco e 

Popoca - op. cit., p. 3 

89 FIORAVANTE, Maria de Lourdes. Pesquisa Exploratória da A 

prendizagem ... p. 23 
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90 I dem 

9 1 RELATO n9 15: Relatório de Experiências do Processo E

clético - sensório - criador de acordo com materiais 

específicos, apresentado no II S.A.L. -14~ DRE - Nova 

Era - jan./83 (.mimeo.) - Ver anexo V 

92pIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord.) Pesquisa Explora

tória da Aprendizagem. Opa cit., p. 20 

9 Ifldem 

95 I dem 

96RELATO: Processo eclético: Caminho Suave: apresentado no 

Treinamento de Especialistas de Educação que atuam na 

l~ série - Rio Piracicaba - l4~ DRE - Nova Era - nov.1 

82, p. 2 (mimeo.) - ver anexo VI 

9 7 I dem p. 23 

9 8 Idem p. 23 

99Idem p. 19 e 20 

10 ° SONDAGEM: Expectativas - Opa cit., p. 23 

lOlPIORAVANTE, Maria de Lourdes. Pesquisa Exploratória da 

Aprendizagem ... Opa cit., p. 30 

1 o 2 Idem p. 15 

l03 RELATO: Processo eclético. Caminho Suave. Opa ci t., 

p. 1 - RELATO n9 6: Relato de Experiências - Miloca, 

Teleco e Popoca - Opa cit., p. 3 
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l04 FIORAVANTE, Maria de Lourdes. Pesquisa Exploratória da 

Aprendizagem .•. op. cit., p. 30 

lOSRELATO n9 1: Caminho Suave - l~ série repetente: apreseE 
a tado no 11 S.A.L. -14- DRE - Nova Era - j an.j83 p. 3 (In! 

meo.) - ver anexo V 

1 o 6 RELATO: Processo eclético. Caminho Suave - l~ série op. 

ci t., p. 1 

l07FIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord). Pesquisa Explora

tória da Aprendizagem ... op. cit., p. 1 

1 O 6 SONDAGEM: Expectativas. op. cit., p. 25 e 32 

1 09 FIORAVANTE, Maria de Lourdes. Pesquisa Exploratória 

Aprendizagem ... op. cit., p. 15 

1 1 o RELATO n9 3: Relato Caminho Suave. op. cit., p. 3 

da ~ 

lllFIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord) .::.P..;:e:..;;s;..;q ..... u~l;;:..· s=a~--:;;E;;..;xp~;;:..lo=r~a

tória da Aprendizagem. op. cit., p. 15 

112Idem p. 23 e 25 

113PIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord.) Pesquisa Explora

tória da Aprendizagem •.. op. cit., p. 32 

1 1 4 RELATO n9 15: Relato de Experiências do Processo Ecléti

tico Sensório - Criador, op. cit., p. 3 

1 1 5 RELATO n9 3: Relato Caminho Suave. op. cit., p. 3 

RELATO n9 1: Caminho Suave - l~ série repetente, op. cito 

p. 3 

RELATO n9 12: Relato de Experiências - Metodologia •.• op. 

ci t., p. 1 
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116PIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord) Pesquisa Explora-

tória da Aprendizagem ... op. cit., p. 32 

1 1 7 Idem p. 34 

11~SONDAGEM, Processos de Aprendizagem de Leitura. op. cit., 

p. 8 

RELATO n9 15: Relato de Experiências do Processo Ecléti

co Sensório Criador .•. op. cit., p. 1 

RELATO n9 16: Relato de Experiências: Miloca Teleco e 

Popoca. op. cit., p. 5 

RELATO n9 14: Começo de Conversá: apresentado no IIS.A.L. 

14~ DRE - Nova Era. jan./83, op. cit., p. 2 (mimeo.) 

1 19 RELATO n9 15: Relato de Experiências do Processo 

tico - Sensório - Criador - op. cit., p. 5 

Eclé-

120 RELATO n9 6: Relato de Experiências: Miloca, Teleco e Po 

poca. op. cit., p. 5 

121 RELATO n9 14: Começo de Conversa. op. cit., p. 3 

122 RELATO n9 15: Relato de Experiências do Processo 

tico - Sensório - Criador. op. cit., p. 5 e 6 

123 I dem p. 4 

Eclé-

12~Idem p. 3 e 4. RELATO n9 14: Começo de Conversa p. 9 

12SPIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord) _P...;;e....;s....;q .... u;;..l_· _s_a __ E_xp ........ _l_o_r_a

tória da Aprendizagem ... op. cit., p. 34 

126 I dem p. 35 e 36 

127Ver análises dos livros didáticos e todo 39 e 89 tempos. 
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128RELATO n9 1: Caminho Suave - l~ série repetente. op. 

cit., p. 3 (ver anexo lI) 

129 RELATO n9 l4! Começo de Conversa - op. cit., p. 5 

RELATO n9 15: Relato de Experiências do Processo Eclé-

ti co - Sensório Cri'ador - op. ci t., p. 3 

130 RE LATO n9 15: Relato de Experiências do Processo 

tico Sensório - Criador ... op. cit., p. 3 

131RELATO n9 22: Relato do Trabalho Realizado com a 2~ 
a apresentado no 11 S.A.L. -14- DRE - Nova Era. 

Eclé-

-se-

132 REDATD n9 3: Relato sobre Caminho Suave - op. cit., p. 

2 

133S0NDAGEM: Processos da Aprendizagem da Leitura... op. 

ci t., p. 2 

134FIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord) Pesquisa 

tória da Aprendizagem .•• op. cit., p. 32-38 

1 3 5 Idem p. 38 

136 I bidem 

1 37Ibidem p. 39 

Explora-

138FIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord) 

de Escolar ... op. cit., p. 7 

Situação de Saú-

139 RELATO de Experiências sobre Orientação de Pesquisa Es-

colar - apresentado no Curso de Professo~es Auxilia-

res de Biblioteca - Nova Era p. 2 e 3 (mimeo) Ver ane

xo VI 
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l~OIdem p. 3 - Ver FIORAVANTE, Maria de Lourdes - (coord) 

Pesquisa Exploratória da Aprendizagem ... op. cit., p. 

39 

l~lRELATO n9 17: Relato: Literatura Infantil - apresentado 
a no 11 S.A.L. -14- DRE - Nova Era - jan./83 (mimeo) Ver 

anexo V 

1 ~ 2 I dem p. 2 

1 ~ 3Ibidem 

l~~Ibidem p. 3 

1 ~ sIbidem 

1~6Idem p. 2, 3 e 4 

RELATO n9 17: Relato: Literatura Infantil - op. cit., 

p. 5 

1~7RELATO n9 9: Relato de Experiências: Metodologia Ex-

periências Criadoras - op. cit., p. 3 

RELATO n9 16: Pré-requisitos de Comunicação e Expressão-

5
a - . . 3 - serle - op. Clt., p. 

1~8FIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord) Pesg~_u_i~s~a _____ E_xp~l_o_r __ a-

tória da Aprendizagem... op. cit., p. 40 

1~9FIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord) ~P~e~s_g~u~i~s~a~ ___ E_xp~l_o~r~a_-

tória da Aprendizagem... op. cit., p. 40 

lS0 I dem p. 40 e 41 

1 5 1 Idem p. 4 2 

1 5 2 Ibi dem p. 43 
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153Ibidem p. 45 e 46 

154 Ibidem p. 46 

155 I bidem p. 46 

156 I bidem p. 44 e 45 

157 I bidem p. 47 e 48 

158TREINAMENTO em serviço - Joanésia op. cit., p. 34 e 35, 

Ver também Pesquisa de Avaliação da Leitura op. cit., 

p. 3 e 10. E ainda RELATO: Avaliação da Leitura - a

presentado no Curso de Treinamento de Professores e 

Especialistas que atuam na l4~ DRE - op. cit., p. 1 A

NÁLISE das visitas as Escolas em 1982 - são Sebastião 

do Rio Preto Passabem ... op. cit., p. l,analisadas no 

49 tempo 

159PIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord) P.~e_s_q~u~i_s~a _____ E_x~p~l~o~r_a-

tória da Aprendizagem ••• - op. cit., p. 48 

1 6 o Idem p. 4 9 

161 I dem p. 49-50 

162RELATO n9 10: Relato de Experiências Caminho Suave op. 

cito p. 2 

RELATO n9 14: Começo de Conversa - op. cit., p. 3 

RELATO n9 17: Literatura Infantil - op. cit., p. 4 

RELATO n9 25: Relatar trabalho Desenvolvido durante o 

Ano Escolar - op. cit., p. 2 

163ENCONTRO com professores de Joanésia - l4~ DRE - Noya Era 

out.j82 - p. 2 
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16~FIORAVANTE, Maria de Lourdes - Pesquisa Exploratória da 

Aprendizagem .•. op. cit., p. 50 

16 5 Ver TREINAMENTO em serviço .•• op. cit., p. 19-85, prin

cipalmente da p. 30 a 36 - CURSO de Leitura... op. 

cit., p. 10 e 20. A Aprendizagem da Leitura, apresen

tado pelo professor (Joanésia) 1982 p. 1 a 3 - PROCES- . 

SOS de Leitura - Métodos de Experiências Criadoras op. 

cit., p. 22 e 55, principalmente a partir da p. 50 

166 AVALIAÇÃO das atividades desenvolvidas no período prepa-

ratório .•. op. cit., (Ver 49 tempo) 

1 6 7 RELATO n9 21 - op. ci t., p. 3, 4 e 9 

1 6 B I dern p. 10 

1 6 9 I de rn p. 10 

170RELATO n9 15 - Relato de Experiências do Processo Ecléti

co - Sensório - Criador - op. cit., 2, 4 e 6 

171ANÂLISE: Miloca, Teleco e Popoca - op. cit., p. 4 

172 I dem p. 2 

173RELATO n9 6 - Miloca, Teleco e Popoca - op. cit., p. 4 

174RELNTO: Processo eclético - Caminho Suave - op. 

p. 3 

ci t. , 

175RELATO n9 20~ Relato de Experiências Pré-Escolar - PROEM 

PROEPRE - jan.183, op. cit., p. 3 

176 Idem p. 3 
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177 I dem p. 4 

178 RE LATO n9 18: Período Preparatório - apresentado no 11 
a S.A.L.-14- DRE - Nova Era, jan.j83 p. 3 (mimeo) Ver ane 

xo V 

179RELATO n9 7: Metodologia de Experiências Criadoras - l~ 

série - op. cit., p. 12 e 13 

180RELATO n9 11: Metodologia de Experiências Criadoras. O 

Menino Azul - 3~ série - op. cit., p. 2 e 3 

181 Idem p. 2 

182 I dem p. 3 

183PIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord) Pesquisa 

tória da Aprendizagem ... op. cit., p. 52 

184 I dem 

Explora-

185 RELATO n9 11: Metodologia de Experiências Criadoras. O 

Menino Azul - 3~ série - op. cit., p. 4 

186PIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord) Pesquisa Explora-

tória da Aprendizagem ..• op. cit., p. 52 

187 I dem p. 52 

188Idem p. 53 - Ver comentários sobre a avaliação da leitura 

no 49 tempo 

189 I dem p. 53 e 54 

1 9 o Idem p. 52 
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191Idem p. 51 

192RELATO n9 10: Relato de Experiências: Caminho Suave op. 

cit., p. 3 

193pIORAVANTE, Maria 'de Lourdes - op. cit., p. 56 

194 RELATO n9 9: Metodologia Experiências Criadoras - O Bur

rinho Alpinista -2~ série - op. cit., p. 56 

195 PIORAVANTE, Maria de Lourdes (coord) Pesquisa Explora-

tória da Aprendizagem - op. cit., p. 54 

196 I dem 

197 RELATO n9 10: Relato de Experiências - Metodologia - Ex

periências Criadoras - O Burrinho Alpinista - op. cit., 

p. 1 e 3 

198 I dem p. 1 e 3 

199 I bidem p. 3 -RELATO n9 9 - Metodologia - Experiências Cria 

doras - op. cit., p. 2 

20 o RELATO n9 9. Metodologia - Experiências Criadoras. O Bur 

rinho Alpinista - 2~ série - op. cit., p. 2 
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89 TEMPO ~ A ESCOLA ~ O ESPAÇO m~ PARTICIPAÇÃO?". 

, , • "En:ta.o, uma gCVtOUnha da. 4a. caJr.teÁJta c.ome.ç.ou a me. 

pne.o c.upaJz. ••• 
Ela. nW1.M 6alava nada.... neJjo1!..vi mudã.-la. de. 1!..ugaJz..,. 

Nada.. •• Se.mpne. que. pocüa 6azia mu.ita.ó pe..tz.gun;ta,6: 

nã.o tinha 6ofl.ma de. 6azê-ta 6ai!..aJz.... a:te. 
que. c.eJr.:t.o dia; vi .6e.u bMç.O 1!..e.van.:Ca.do" •.. 

(p/tOn. de. 1a, .6Vu:.e.1 

1. No diálogo com a realidade ••• 

"Foi ne.a1!..izada uma ne.unúio de. pai.6 e. me..6.tne..6 PE=

na .te.ne.m c.onhe.c.ime.n.to do novo pnoc.e..6.6o a .6e.n de..6e.nvo1!..vido -

na e..6c.o1!..a •.• E1!..e..6 e..6.tavam pne.oc.upado.6 ponque. a.6 c.nianç.a.6 

nã.o e..ó.tava.m e..6 c.Jteve.Yldo nome.6 t Vizia.m: na vida do.6 me.ni -

no.6 e.na 6aze.n banquinho.6 azui.6, amane.1!..o.6, c.o1!..onido.6". Ex

p1!..ic.amo.6 a e.1!..e..6 - prossegue a relatora - que. .6e.U.6 6 i1!.. h 0.6 

e..6.tavam de..6e.nvo1!..ve.ndo hábi.to.6 bá.6ic.o.6 pana a apne.ndizage.m 

de. 1!..e.i.tu.tz.a, jU.6.tame.n.te. a e.xp1!..o~açã.o da 1!..inguage.m onam e.m 

.todo.6 0.6 a.6pe.c..to.6 e. .todo.6 0.6 dia.6 r1 

filhos: 

Os pais contam as mudanças no comportamento dos 

(e.1!..e..6 J "6aze.m pe.ngun.ta.6 .6obne. o que. e..6.tâ ac.on.te.-

c.e.ndo"; e numa escola rural, um deles admite: "ponque. .te.m 

mui.to.6 pai.6 que. nã.o .tem c.ondiç.oe..6 de. e.xplic.an ao.6 6i1!..ho.6 

a.6 pe.gun.ta.6 que. e.1!..e..6 6aze.m, Pon e.xe.mplo: .6unge. o la.6.6un

.to I navio - e. a pe.ngun.ta da c.nianç.a - "pon que. .te.m que. le.

van a.gua, .6e. e.1!..e. já. e..6.tá n'á.gua?" Con6onme. o pai, e.le. .6e.n 
.te. di6ic.u1!..dade. e.m e.xplic.dn .tudo i.6.60" ••• !2 

Também numa turma de 3a. série: "a .6ala .6e. ampliou, e.la 

.6e. .tnan.66onmou num mundo, nao have.ndo di6e.ne.nç.a e.n.tne. c.a -

.6a, e..6c.o1!..a e. e.xpe.niênc.ia.6 de. vida" e., .6e., "an.te..6 a.6 c.nian

ç.a.6 e.nam mai.6 agne..6.6iva.6, .tan.to na e..6c.ola, quan.to e.m c.a

.6a, não .tinham hábi.to.6 de. ouvin, ne.m onganizaç.ao de. .tnaba
lho e. de. e..6.tudo, ne.m de. le.i.tuna, agona já gO.6.tam de. le.n 

livno.6 di6e.ne.n.te..6, c.on.tam pana 0.6 c.ole.ga.6, de.m o n.6 .tnan do 
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ela~eza, ~eqUêneia lõgiea, de~inibi~ão, o que nao aeonte
eia ante~"3. Ou fala a mãe de uma aluna, na zona rural: 
?l~a L6llhal eonta hi~t5~ia p~~ gente que.a genta 6iea bo 
bO,,1f 

Um novo material de leitura,. por si, produziria 

tal resultado? "Minha tu~ma ante~ pa~tieipava da~ aula~, 

po~em não tanto eomo ago~a: me pe~guntam o· ~entido de 
qualque~ palav~a que não eonheeemi nazem pe~gunta~ em to

da~ a~ á~ea~ e atividade~i e~~a~ pe~gunta~ têm lõgiea, 
nundamento, objetividade e ela~eza". E sob as mesmas con 

dições materiais de vida: "notei a g~ande dine~en~a en
t~e e~~a tu~ma de~te ano e a do ano pa~~ado, que também e 
~a ta. tu~ma. E~~a~ e~ian~a~ têm o me~mo meio ambiente 

po~em não houve alte~a~ão ~igni6ieativa (no t~abalho) a 
nao ~e~ o mate~ial".5 

Apenas o material de leitura, seus textos ou i

lustrações produziriam "uma ~oeializa~ão maio~ ent~e o~ ~ 
luno~, havendo g~ande t~oea de expe~iêneia~, go~to po~ a
tividade~ eoletiva~"?6 Romperiam o silêncio dos alunos 

que "não ~abiam ~elata~ uma hi~tõ~ia eom a~ p~õp~ia~ pal~ 

v~a~"? E que agora "d~amatizam eom maio~ natu~alidade e, 
na ho~ta e~eola~, po~ exemplo, já demon~t~am eompo~ta

mento~ ~oeiai~ madu~o~ de eoope~a~ão e ajuda m~tua, ~em 

neee~~idade de minha inte~ven~ão"?7 

O trabalho pedagógico não se restringe mais às 

salas de aula: "ago~a, j.á ~aZmo~ da ~ala de aula, e em 
qualque~ luga~ podemo~ p~o~~egui~ a atividade, ~eja pa~a 

ob~e~va~ a eidade, ~eja pa~a naze~ d~amatiza~ão, di~eu~ -
~ão em g~upo" - descobre o professor - pois "ne~~e pe~lo

do (o aluno) é ext~emamente eu~io~o e já é eapaz de o~ga
niza~ pen~amento~ e exp~e~~á-lo~ de modo o~al, e~e~ito, 

(em) exp~e~~ão eo~po~al, p~ntu~a, m~~iea, modelagem,ete~8 
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Por que, então, na proposta de realização da 

Semana da Criança, os diretores preferiam atividades nas 

escolas, apenas, pois, "ê. dinZc..il lidaJr.. c..om c..Jr..iança.6, num 

lo c..al ab e.Jr..to"? E ainda mais: "a.6 c..Jr..iança.6 não têm inte.
Jr..e..6.6e. poJr.. hi.6tõJr..ia"... (reunião para organização da Sema 

na da Criança) • 

Durante todo o domingo, num bairro de perife 

ria, as crianças pintaram, cantaram, ouviram e contaram 

histórias, dramatizaram, sem incidentes, brigas, a nao 

ser o desejo e a alegria de IIganhar ll uma medalha nas 

brincadeiras ou nos jogos. 

Eis que a atividade curricular - sempre confin~ 

da à sala de aula - se transporta para a rua, o bairro, o 

centro social,a missa das crianças. Sob o tema gerador -

a educação ambiental - considerado uma proposba inviável, 

pois "te.Jr..iam de. daJr.. o PJr..ogJr..ama de. En.6ino" (reunião para 

discussão do Projeto - Conservação da Natureza) - neste 

89 Tempo a escola ganhava as ruas, discutindo sobre a pre 

servaçao da vida. 

Será que o Programa de Ensino impediria "a apl!: 

c..açao de. c..onhe.c..ime.nto e.m ou:tJr..a.6 .6ituaçõe..6 "? "o c..oJr..Jr..e.lac..iE.. 
nam e.nt o do c.. unnZ c..ulo "? "a int e. g nação da.6 ati v ida d e..6 de. 
linguage.m onal e. e..6c..nita"? - aspectos básicos de um bom 

ensino de leitura, segundo os participantes do II Seminá

rio de Aprendizagem de Leitura, nas experiências relata -

das, em todos os níveis de ensin0 9 ? ~ justamente o Pro -

grama que se coloca como IIroteiro ll para que o professor 

"mobilize. e. oJr..ganize. e.xpe.Jr..iênc..ia.6 pnê.via.6; inte.npne.te.; e. 

Jr..e.lac..ione. e.xpe.niênc..ia.6 nova.6, c..ultive. inte.ne..6.6e..6, .6alie.n
te. a.6 ne.alidade..6 mai.6 impontante..6 pana a c..ompne.e.n.6ão do.6 
a.6pe.c..to.6 pninc..ipai4 da vida e.m c..omunidade., de..6pe.Jr..te. 04 a
luno.6 paJr..a valone..6 e. dbje.tivo.6 que. te.nham alc..anc..e. pana to 
do o ne..6to da vida". ,,1 o 
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A preservaçao do meio amb;i.ente, a educação am

biental - não seria importante para toda a região, depre

dada no seu solo e subsolo? Por que não envolver órgãos, 

entidades e quem pudesse contribuir para o conhecimento 

sobre a natureza, seu aproveitamento, a importância de d~ 

fendê-la e preservá-la como dever e direito de todos? As 

atividades, materiais e conteúdos curriculares não poderi 

am constituir-se instrumentos de conhecimento, pesquisa e 

informação sobre o assunto? Ainda vista como "atividade 

extraclasse - fazíamos, de repente '0 uma "caminhada ecoló

gica"; com cartazes e slogans, produzidos pelas crianças, 

sem o tumulto ou a indisciplina, temida pelos professores 

e por toda a escola. 

Eram poemas surgindo, criados para a "Noite de 

Poesia", a missa dos domingos, expressando a defesa das 

plantas e dos pássaros, o repúdio à destruição da Amazô -

nia, dos rios poluídos e da vida humana ••. ll 

Se era "q.,[ {l.cA .. l envolveJt a. c.omun"[dade" - como 

diziam os técnicos da DRE, diretores e professores - nos 

cartazes, nas tarefas de gincana, nas hortas escolares 

na exposiç~o de animais, na Feira de Ci§ncias e, na "Noi

te de Poesia", lá estavam os pais e quem quisesse, colab~ 

rando na organização, com faixas, slogans, palestras e 

sobretudo, compartilhando conosco do espaço da palavra , 

criado na escola ••• , apesar dela. 

Ouvimos as crianças de todas a.s i,dades e sé 

ries, expressando com beleza e sensibilidade, nos carta -

zes e frases que enfeitavam a escola e os muros da cidade 

e nas pequenas composiçoes a partir do material de leitu

ra utilizado: 

"Eu gO.6to do pa..6.6a.Jt-tnho amaJtelo 

Eu gO.6to de 60lha veJtde 

Eu b Jt.,[ n c. o c.om o c.aval.,[nho 

bJt.,[nc.o 
\1 

da la. Eu c.om a natuJteza (aluno .6e 

Jt.,[ejl2 
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"Vejo - diz um professor de la, série - que nã.o 

po~~o pon exemplo, apena~ inician a~ aula~ com urna con -

ven~a in6onmal, ~em dineção, ,,", "poi~ o aluno pa~~ou a 

panticipan mai~ da~ aula~, tonnando-~e mai~ independente 

do pno6e~~on, mai~ onganizado, com mai~ iniciativa, ma~ 

~ociabilidade"13. Parece que, de repente, a relação peda 

gógica se modifica e. o • o professor descobre que as po~ 

sias e composições das crianças podem ser "material didá

tico": "anali~ando uma da~ compo~iç5e~ de minha tunma ; 

ob~envei que urna ~ó tinha inIcio, e pon ~inal,;/ muito 

bom ... Pedi ao~ aluno~ que le~~em e completa~~em a neda

çao com meio e 6im, o~ aluno~ con~eguinam tenminan conne
tamente a compo~ição, acompanhando o pen~amento do auton, 

não ~Õ cniticando, corno cnianam nova~ ~oluçõe~, ou ~eja , 

no vo~ texto~" 1,4. A preocupação com os "enno~ onto gná6i -

co~", "a 6alta de ~eqU.ência lógica", "a~ di6iculdade~ em 
60nman e~tnutuna~"; com a "pouca imaginação"; ou com o 

"naciocInio lento" é substituída pelo prazer de "ven, ~en 

tin, viven a con~tnução e onganização de um aquã.nio, a ne 
ce~~idade de urna plantinha aquática, de urna bombinha de 
an pana oxigenan a água, de pedninha~ colonida~ pana en -
6eitan·o aquánio, E i~to 6azia com que meu~ aluno~ apne

cia~~em o belo, di~tingui~~em a~ diven~a~ qualidade~ de 
peixe~, de~envolve~~em hábito~ e intene~~e~ de cuidado~ 
com anima~~. Aplicando o~ conhecimento~ de Ciência~ lnte 

gnação Social, Matemática, além do e~p1nito de iniciati -

va, capacidade de onganização, de coopenação, compneende

nam: a nece~~idade de água limpa, do oxigênio, a tnan~a

ção 6eita na compna da~ pedninhah, da nação e do~ peixi -
nho~, .• ,,1 5 

Desde o pré-Escolar, "quando a cniança 6az a e;! 

peniência de colocan objeto~ n'água, pana ven o que acon

tece, ela dehenvolve, atnavé~ do conhecimento da~ pnopnie 

dade~ 61~icah (dennete/não dennete; dih~olve; 6lutual a~ 

nelaçõe~ lôgica~ entne ela~, companando o~ ne~ultado~ e 
chegando a conclu~õe~, a pantin da~ pnõpnia~ açõe~ e da~ 

aç5e~ do~ companheinoh".16 
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-O conhecimento, a compreensao dos porques do 

mundo sao incorporados, elaborados e expressós, a partir 

do concreto: no vid~o quebna, conta, tamanho gnande, pe

queno, maion, menon, Com o vidno ~e 6az copo~, ganna 
6a~, janna~, e~pelho~; em um cabe mai~ que no outno; um ê 
6ino, o outno ê gno~~o; o (vidno) lango e baixo tinha me
no~ água que o e~tneito e alto - a cniança conclui pela 
altu~a da va~ilha e nã.o pe:lo ~eu conteúdo n l.7 - conta a 

professora da classe pré-escolar, mostrando sua experiên

cia aos Professores e Especialistas, em treinamentos e no 

II S.A.L. 

"sã a pantin do concneto n - ê que: a c:niança vai 
be~ capaz de expne~~an ab~tnatamente o que vê, ouve, ~en

te e pen~a. Não adianta, pontanto en~inan a len e e~cne
ven ~Zmbolo~ ab~tnato~, ~em explonan ao máximo toda~ a~ 

out~a~ 60nma~ de expne~~ão {de~enho, pintana, colagem, mo 
delagem, etc)18, E por que? A professora responde: nA 

leituna e a e~cnita ~upõem o domZnio de compneen~ão da~ 

pnop~iedade~ nZh .. rca~ do~ objeto~ (pe~o, volume, quantida

de; e~pe~~una): da~ nelaçõe~ lõgica~ entne ele~ (nelação 

de e~paço, tempo, qualidade, 6inalidade) e da~ nelaçõe~ 
de gnupo (pnevi4ão do~ ne~ultado~ da~ açõe~)n. E conclui: 

"toda~ a~ atividade~ pneci~am ~en onganizada~, nao pon 
cau~a da beleza oa conveniência do matenial, ma~ ponque ê 
atnavê~ de açao ~o6ne e~~e~ mateniai~ que ~e dá a apnendi 

zagem n . 19 

Nas classes pré-escolares - as que já alfabeti

zam - quando a criança, mesmo a favorecida, poderá nde~cE. 

bnin qualidade~, conne~pondência~, cana~tenZ~tica4, nela
çõe~n? Ser-Ihe-á permitido que npnogne~~ivamente fie coon

denem a~ açõe~ em ~ituaçõe~ de vida neal e ela~ ~ejam in
te~io~zada4 e expne~~a~ pela cniança de toda~ a~ manei -
na4 po~~Zvei~?n20 - pergunta o texto reelaborado, após o 

II Seminário de Aprendizagem de Leitura, e discutido' com 

os professores e especialistas de la. série. 
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Será possível fazê-~o, nas mil e uma atividades 

do Pré-Escolar ou do Período preparatório, para, rapida -

mente, iniciar a decifração dos símbolos abstratos, na 

la. série? Diz o texto, baseado tanto nos materiais obti 

dos em estudos possíveis de obras de Jean Piaget e outros 

autores a respeito da aprendizagem bêm Como a ~Bs~ÉVác~ê . 
do trabalho nas classes Pré-escolar.es 'da- la. série : I'não 
ba~~a da~ ã Q~iança opo~tunidade~ pa~a queb~a~. ama~~a~ , 

p~n~a~, Qon~~~ui~, d~ama~iza~, manipula~ quan~idade, e~Q, 

~e não ado~a~mo~ uma me~odolog~a que o~ien~e a o~ganiza -

ção de~~a~ aç5e~, ••• "de modo que a Q~iança ~eja Qapaz de 
e~~~u~u~ã-la~ au~ônomamen~e, i~~o é, Qomp~eende~ e ~eali-

za~ men~almen~e ~ai~ ope~aç5e~, QomuniQando-a~ pelo 

~o, pelo de~enho, pela Qompo~ição o~al, pela dança, 

mÜ~~Qa" 2 1 • Isto só acontece na fase Pré-Escolar? E a 

ge~ -

pela 

maio-

ria das crianças que, no máximo, terão oportunidades de 

freqüentar a la. série? Ela "ob~e~va, explo~a, expe~~me~ 

~a, man~pula, inven~a e de~Qob~e QonQei~o~ e noç5e~ a ~e~ 

pei~o de ~i e do mundo"? 2 2 E nas demais séries ,I. Ido 19 

grau? 

2. No "Diagnóstico da carência" ... 

Perguntamos aos professores, em 1983, sobre as 

condições de aprendizagem dos alunos, em termos dos com -

portamentos que eles apresentam; dos que deveriam aprese~ 

tar e quais as suas dificuldades e as do professor, no 

trabalho pedagógico. E em todo o 19 grau, de la. à 4a. 

série e Sa. à 8a. série - "a~ di6~Quldade~ ap~e~en~ada~ 

pelo p~06e~~o~ Qen~~am-~e apena~ na 6al~a de a~~i~~ênQia 
e in~e~e~~ e da 6amZlia e 6al~a de ma~e~ial ,,-23 

Se o objetivo do 19 grau é "a in~eg~ação do ~n

divZduo ao mundo" e o "p~oblema do en~ino ê planeja~ e o~ 

ganiza~ de ~al modo a ap~een~ao que o mundo ~e~ã o alu-

no,,,21+ que significa, no ensino de €iências "a óal~a de 
ma~e~~al QonQ~e~o pa~a expe~iênQia~"? g o uso do "labora

tório" que possibilitaria a "Qomp~een~ão Q~en~Zó~Qa do 
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mundo?25 

"Panece - analisa a equipe - que a e~cola nio u 

tiliza o~ necun~o~ exi~tente~ na comunidade como tambêm 

nio de~envolve o e~pZnito cientZ6ico da cniança", alegan
do vagamente, em toda~ a~ ~ên~e~, "a 6alta de ba~e"26. 

"t nece~~ãnio" - prossegue a análise "que o 
pno6e~~on 6aça o connelacionamento de matênia~, o que a

lêm de 6acilitan ~eu tnabalho e do aluno, pnomovenã o a
pnoveitamento de toda~ a~ ~ituaçõe~ ~ungida~ na ~ala de 
aula e 60na dela"27. 

Por que o conhecimento do mundo se fragmenta ? 
... - ~ ". + + -d ?" Por que e tao diflcil .-<-n.-t..egnan· co n.-t.. eu o~· Responde uma 

supervisora de Sa. à 8a. série e 29 grau - /In o texto 

"Meu cajueino " havia connelaçio com Geogna6ia e Ciê.n 
cia~, pana ~ituan a~ açõe~ do pen~onagen~ e compneenden 
a~ nelaçõe~ da~ planta~ com o meio ambiente; com o En~ino 
Religio~o, no ~entido de (o~ aluno~) pencebenem a pne~en

ça de Veu~ na Natuneza; com Monal e Clvica, atnavê~ da 
compneen~io do valon e nece~~idade da~ planta~ pana a V--t

da do homem, ~obnetudo em Rio Pinacicaba, onde a~ enchen
te~ e a~ mudança~ de clima ~io con~eqUê.neia da de~tnuiçio 

da natuneza".,. "Tambêm o Pno6e~~on de Educaçio FZ~ica e 
o~ demai~ onganizanam uma ginã~tica, incluindo jogo~, co-

II 
leta~ de va~ o~, muda~ e e~tenco... e, "na 8a. ~ ênie, pon 
exemplo, o~ aluno~ onganizanam uma entnevi~ta com o enge -
nheino da EMATER, ~obne ecologia, penguntando a ne~peito 
da~ enchente~ em Rio Pina~icaba, pnoblema~ de poluiçio 
d o ~ ni o ~ e d o ~ o lo" 2 B • 

A exploração da realidade próxima ou remota, e 

a organização do conhecimento a respeito dela seria encon 

trada nos livros-texto, nas famosas "sugestões de ativida 

u '--des"; nos "Programas·de-·Ens-ino"? Ou seria .resultado. da a 

ção da re~descoberta, empreendida pelo professor, aluno e 

todos os que querem aprender ou podem ensinar? ~ possí -
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vel pensar em educação como construção, ou mesmo, trans -

missão do conhecimento, se a visão da prática educativa é 

apenas "compensação de carências", vagamente difinidas 

mas sempre atribuídas à família ou a criança? 

Em todas as áreas, desde a la. à Ba. série, os 

- comportamentos apresentados pelo aluno - os pré-requisi -

tos - são expressos e, confusamente, como dificuldades 

ou como ausências, isto é, o que falta. Isto ocorre mais 

intensamente nas turmas de 5a. à Ba. série que nas séries 

iniciais. 

Em todas elas, porém, as "carências" comuns: 

"di6iculddde de pnon~ncid, de in~enpne~dÇaO; lingudgem 0-

ndl pouco de~envolvidd; incdPdciddde de dndti~dn, neldci~ 
ndn, compdndn, Cld~~i6icdn e ondendn, lei~und de6icien~e, 

dle.m dd gene.nicd e inde6inidd "6dl~d de bd~e" ou "pouco 
conhecimen~o dn~enion"29. 

Não há, em momento algum, referência aos inte -

resses da fase de intensa curiosidade da criança de 7 a 

14 anos, nem à estruturação progressiva do raciocínio ló

gico, da linguagem, da afetividade e da sua sociabilida -

de. 

Que conhece o professor das especificidades do 

desenvolvimento da criança de la. à 4a. série e de 5a. à 

-Ba. série?· A escola utiliza meios para conhecer a "cultu 
/I 

ra pobre", a linguagem restrita" e superá-las? 

o comportamento do aluno poderia reduzir-se, ao 

final da Ba. série, a "hã.bi~o~ de eJ.dudo"; Ifmdi~ ne~ pei~o" , 
"bon~ hã.bi~o~ de lei~und"; "mdion in~ene~~e peld~ duld~"; 
"conhecimen~o~ bã.~ico~"; "hdbiliddde4 de ~nd6alhan em gn~ 

pO"?30 

Os conhecimentos básicos - ler, escrever e con

tar - sao entendidas como "ideais" nas séries iniciais do 

19 grau... Tal como na pesquisa "Formação do Educador~, 31 
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os objetivos da fase de escolarização, à qual tem acesso 

a maioria do povo brasileiro, se restringem a um mínimo; 

cuja qualidade é provavelmente duvidosa. Não é possível 

ler e escrever bem, nem pelo menos contar, se na la. sé

rie - o período de alfabetização formal e onde se estra~ 

gula o fluxo escol~r - são esperados somente "há.bito-6 e.. 

atividade..-6· de.. obe..diê.nc.ia" i "-6abe..Jt OUViJt"i "atitude..-6 -60c.:!:. 

alizadoJta-6" e, no mãximo, "ide..nti6ic.aJt animai-6"; Jtac.ioc.Z 
nio lógic.o " 3 2 

Ora, "ê: a paJttiJt da lógic.a da-6 açõe..-6 ('pe..gaJt 

puxaJt, Jte..tiJtaJt ob-6tá.c.ulo-6) que.. a c.Jtiança vai c.on-6tJtuiJt 

0-6 c.onc.e..ito-6 dO-6 obje..to-6, do e..-6paço, do te..mpo e.. da c.au-6a 

lidade.. que.. -6e..Jtão mai-6 taJtde.. inte..JtioJtizado-6, Jte..e..laboJtadO-6 

e.. e..xpJte..-6-60-6, pe..la c.Jtiança de.. toda-6 a-6 6oJtma-6 p0-6-6Ive..i-6~33 

"O bJtinque..do, o de..-6e..nho, a imitação -6ão 6oJtma-6 

de.. c.ompJte..e..nde..Jt e.. Jte..pJte..-6e..ntaJt a Jte..alidade.., de.. modo -6imbõ

lic.o. A-6-6im, e..la (c.Jtiança) vai -6e.. ajU-6tando a uma Jte..ali 
dade.. que.. ainda não c.ompJte..e..nde.."34. 

Os "hdb~to-6 e.. atitude..-6" podem traduzir concei

tos de l~ompaJtação,. de..du~(tO, anál..t-6 e.. .e.. -c.o nc.lú-6 ão e.. Jte..-6 ~ 
1\ (,'. 

pe..ito do mundo n:[-6~c.o Ou expressar pe..Jtc.e..pç)io· de.. Jte..la .,. 
çoe..-6· de.. c.au-6a e.. e..6e..~to; -6e..qyê.nc.ia lógic.a;. de.. quant-t.dade..; 
pJtobab..tlidade..; ide..ntidade.. ,. ou seja, "toda-6 a-6 Jte..laçõe..-6 

pO-6-6Ive..i-6 de..ntJto de.. um todo - o agJtupame..nto"?35 

As inúmeras atividades do cotidiano, as suges

tões de enriquecimento dadas pelo supervisor, poderiam 

estruturar essas relações, desde que elas fossem organi

zadas e exploradas, a partir da criança, do desenvolvi -

mento da psicomotricidade, do esquema corporal e de to

das as percepções, presentes nos jogos, nas imitações 

na composição oral, nas atividades em grupo, nas excur -

soes, f.lamanipulação de objetos, na dança, na música,~tp. 

Diz a professora da classe Pré-Escolar; "fintão, 

toda-6 a-6 atividade..-6 de..ve..m te..Jt 6inalidade.., no -6e..ntido de.. 
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de..6e.nvoive.Jt eada ve.z ma,i,.6 o eonhe.e,i,me.n:to 6Z.6,i,eo, ióg,i,eo , 

ma:te.mâ:t,i,eo e. .6oe,i,ai - ba.6e..6 6undame.n:ta,i,.6 paJta quaique.Jt a
pJte.nd,i,zage.m"36. 

Decorreriam daí, as dificuldades do professor 

na organização _e avaliação do Período Preparatório, evi

denciadasem 1982, nos Cursos e Encontros e agora ~ mais 

claramente definido nos municípios envolvidos no Projeto 

MG 11: 

".6 e. be.m que. a 14a. VRE já. :te.nha Jte.ai,i,zado :tJte.,i,

name.n:to.6 a oJt,i,e.n:taçõe..6 d,i,Jte.:ta.6 .6obJte. o a.6.6un:to, eon6,i,Jtma

.6e. aqu,i, a ne.ee..6.6,i,dade. de. Jte.oJtgan,i,zaJt o :tJtabaiho de. ai6ab! 

:t,i,zação, a paJtt,i,Jt da eompJte.e.n.6ão v,i,ve.ne,i,ada no Pe.JtZodo 

PJte.paJta:tóJt,i,0"37. Também é significativo que "74% (do.6 pJto 

6e..6.6oJte..61 de.,i,xaJtam de. ,i,n6oJtmaJt quan:to ã avai,i,ação do Pe.JtZ~ 

do PJte.paJta:tóJt,i,o, pode.nM .6,i,gn,i,6,i,eaJt que., ou não aval,i,am, 
ou de..6eonhe.ee.m ou não .6abe.m eomo avai,i,aJt,,38. Isto se re

laciona, provavelmente à ausência da preparação para a 

leitura, pois no bloco das "sugestões" da "pesquisa Expl~ 

ratória, "0.6 pn06e..6.6OfI..e..6 e. e..6pe.e,i,ai,i,.6:ta.6 ape.na.6 bu.6eam 
um ma:te.Jt,i,ai que. ,; 6aeili:te. a apJte.nd,i,zage.m:'; ';de..ópe.Jt:te. o ,i,n 

:t e.Jte..6.6 e. •• ; "a:te.nda ã.6 d,i, 6,i,euida de..6 ,i,nd,i,vi duaL6 e. ao nZve.l 

de. :tuJtma-, "eom :te.x:tO.6 Jt,i,eo.6 e. vaJt,i,ado.6, ma}., me.noJte..6 e. .6U 
9 e..6:t,i,vo.6" 3 9 • 

Isto seria possível, sem o apoio nas açoes con

cretas, "e.m que. a en,i,ança e.xpe.Jt,i,me.n:ta, eompaJta, :t,i,Jta eon

eiU.6õe..6 e. .6e.ja eapaz de. e.xpJte..6.6ã-ia.6 ve.Jtbal e. não ve.Jtbai
m e. n:t e. " 1+ o ? 

Aprender a fazer fazendo, eis a atitude de coo

peração com '.a criança e não de direção de ensino, de modo 

que "o pJto6e..6.6on .6aiba 6aze.n pe.Jtgun:ta.6 no mome.n:to opoJt:tu

no, paJta .6e.gu,i,n o eam,i,nho do .6e.u pe.n.6ame.n:to e. e..6:t,i,muiã-io, 

·po,i,.6 :toda tJt,i,an~a :te.m.6u6,i,eie.n:te. e.ne.Jtgia ,i,n:te.Jtna paJta .6 e. 
de..6 e.nvoive.Jt" 1+.1 
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Ora, a "oJtganizaç.ã.o do mate..Jtial de.. le..ituJta", "a 

c.ompJte..e..n-6ã.o do manual"; "a e..laboJtaç.ã.o de.. atividade..-6"; "a 

oJtganizaç.ã.o dO-6 pa-6-6o.6 de.. le..ituJta" e.. a "avaliaç.ã.o da le..i

tUJta",42 revelaram-se dificuldades para o professor: •• A 

maioria deixou de responder, alegando "nã.o -t<..-,ho c.Jtiativ!:. 

da de.. " , ou "pJte..c.i-6a have..Jt mu-éta dive..Jt-6i-6ic.aç.ã.o al).ntJto do 

me..-6mo c.onte..údo, poi-6 a c.la-6-6e.. ê. he..te..Jtogêri.~a ou "não -6a 

be..m que.. atividade..-6 daJt pJtime..iJto"~3 As visitas e treina -

mentos em serviço, esclareciam-nos que "pJto-6e..-6-6oJte..-6 e.. al~ 

nO-6 têm di-6ic.uldade...6 na oJtganizaç.ã.o de.. idê.ia.6 e.. e..laboJta -

ç.ã.o de.. te..xtO-6" I ! difIcil para ele (professor) "o c.OJtJte..

lac.ioname..nto de.. ãJte..a.6"; "avaliaç.ão qualitativa e.. quantitE: 

tiva do aluno, e..m Jte..laç.ã.o ~ pJtãtic.a c.om hOJtta e...6c.olaJt 

c.ante..iJto-6 de.. planta.6 me..dic.inai-6 e.. planta.6 OJtname..ntai.6, p~ 

maJt e.. c.Jtiaç.ã.o de.. pe..que..no-6animai-6".44 No entanto - anali

sa o Técnico do MG. 11, "nota--6 e.. o gJtande.. inte..Jte...6-6 e.. dO-6 a
luno.6 na paJttic.ipaç.ã.o de.. tJtabalho.6, tai-6 c.omo: Jte..plantio, 

c.on.6e..Jtvaç.ã.o da natuJte..za, limpe..za do.6 aJtJte..doJte..-6 e.. obte..n 

ç.ão de.. nova.6 muda-6 e.. -6e..me..nte..-6, atJtavê.-6 de.. pe..-6qui.6a-6 e.. c.a~ 

panha.6 na c.omunidade.." , , •• E "e..m Jte..uniõe...6 e..le...6 (0-6 pai-6) 

têm-.6e.. mO-6tJtado .6ati.66e..ito-6c.om 0-6 tJtabalho.6 Jte..alizado-6 P! 

la.6 e...6c.ola.6, inc.lU.6ive.. e...6tã.o inte..Jte...6.6ado.6 e..m c.on.6e..guiJt -6e.. 

me..nte...6 paJta o Jte..plantio da.6 hoJtta-6 domic.iliaJte...6"45, 

"Pe..lo que.. .6e.. obe..Jtva - prossegue a anãlise - a-6 

maioJte..-6 di-6ic.uldade...6 e...6tão c.onc.e..ntJtada.6 na aU-6ênc.ia de.. a

de..quaç.ão do Pe..JtZodo PJte..paJtatõJtio, fi Ac.Jte..ditamo.6 que.. 0-6 

pJto-6e..-6-6oJte..-6 pO-6-6am c.he..gaJt ã. e..laboJtaç.ã.o de.. te..xtO-6 e.. apJto -

ve..itame..nto da.6 c.ompo-6iç.õe..!, c.aJttaze..-6, Jte..c.uJt.6Q-6 mate..Jtiai.6 

e.. e..xpe..Jtienc.ia.6 vive..nc.iada.6 pe..lo.6 pJt06e...6.6oJte..-6 e.. aluno.6, PE: 
Jta que.. e..le...6 pe..Jtc.e..bam a Jtique..za do.6 mate..Jtiai-6 lpJtõpJtio.6)"46 

Â medida que o trabalho em conjunto se efetiva, 

explici tam-se ainda de modo incipiente, as relações teo ;.

ria-prãtica, o saber fazer precedendo o saber dizer, ou -

vir, ler e escrever ••• Por isso, uma metodologia de alfa 

betizaçio precisa de ter base "na.6 pe..Jtc.e..pç.õe...6 da.6 Jte..la 

ç.oe...6 c.onc.Jte..ta.6, c.omo na.6 gJtavuJta.6, paJta que.. haja inte..Jtio 
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~~za~ão e e~t~utu~a~ão da~ a~õe~ o~gan~zando no pen~amen

to o~ ag~upamento~. Então a~ ~e~po~ta~ ã~ pe~gunta~:on

de? c.,omo? q.uando ? po~ que? pa~a que?, etc. ~ upõ em ag~~ 
pamento~, pedem toda~ a~ ~ela~õe~ po~~Zve~~ .•• E a ap~en
d~zagem da le~tu~a ê., po-i.~, 'ta ~e~ ultante de~~ a ~ ê.~~e de 
~ela~õe~, ~ec.on~t~u~õe~ e ag~upamento~, que nã~ ~e e~go 
tam ao~ 7 ano~; apena~ c.ome~a aZ e p~o~~eguem até a ado -
le~c.ê.nc.~a e a v-i.da toda"~7 

Por que é tão difícil ao professor estabelecer, 

com os alunos, essas relações ei tornar viva a aprendiza

gem, se "ne~ta 6a~e ela ê. e.t~emamente c.u~~o~a e p~oc.u~a 

ela me~ma expe~~menta~ objeto~ e ~~tua~õe~ de out~a~ ma -
ne~~a~"?48 - pergunta a professora de uma classe "caren -

te" de Pré-escolar. 

E a aprendizagem, por que nao poderia ser "uma 
c.on~tante de~c.obe~ta, v~v-i.da pela c.~~an~a c.om a c.oope~a -

~ão de todo~ o~ que dela pa~t~c.~pam: o pnone~~o~, o d~~e 
to~, a~ o ut~a~ c.~-i.an~a~ e O~ pa~~, etc.?" '+ 9 

No entanto, "96% do~ ~nno~mante~ ju~t~6~c.a~am 

que nao há pa~t~c.~pa~ão do~ pa~~ no en~~no de le~tu~a, ou 
há pouc.a pa~t~c.~pação, dev~do a ~eun~õe~ ~nc.onven~ente~ 
onde ~Õ 6alam O~ ponto~ negat~vo~ do~. 6~lho~", E estes, 

vagamente, têm "pa~t-i.c.~pação ~azoável"; "o~ aluno~ tê.m 

g~ande ~nte~e~~e" ou "boa (pa~t~c.~pação), dependendo do 
p~o6e~~o~" e ainda "-i.n~u6~c.~ente"50 

o professor não se inclui entre os que só falam 

das deficiências das crianças nas Reuniões dos Pais? Com 

dificuldades em todos os aspectos da alfabetização, será 

que ele realmente trabalha com a criança? ou sobre ela? 

Ao perguntarmos aos professores· a razão do fra

casso na leitura, são reeditacas as carências da família, 
ou da criança: "ve~m-<-no~e.~';"al-i.mentaçã?"J ;;'rld-kú{à.'nc.~a"; 
"6alta de. ~nte.~e.~~e do~ pal~ c.om a e.~c.ola"; "~n6~eqllêric.~a 
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cia"; ndoença~". Tais razBes "~e ~e6e~em mai4 a condi 

ç;e~ exte~na~ ~ e4cola, ou 4eja, at~ibui-4e ~ 6amZlia e ~ 

c~iança a~ eau4a~ do 6~aca4~o e~cola~. Em momento algum 

~e pe~cebe a po~~ibilidade de in61uência de 6ato~e~ inte~ 

no~: mate~ial de al6abetização, t~abalho do p~o6e~~o~ 

o~ganização de e~cola, etc"51 - comenta a análise. E pe!, 

gunta: "Corno 'ê po~~Zvel at~ibui~ o 6~aca~~o da al6abeti

zaçao a quem não 'ê chamado a pa~ticipa~, nem tem conheci

mento do corno e do quê e~pe~a~ e colabo~a~ com a e4cola -
a 6amZlia?52 

E, tal como na Pesquisa Exploratória, do II 

S. A. L. e, nas sondagens realizadas em 1982, a maioria 

(78%) diz que "avalia cada etapa"; "utiliza 6icha de con

t~ole", mas tem imensa dificuldade para fazê-lo e, quando 

constatam que o aluno não aprendeu a ler: "não ~abem de6~ 

ni~ a~ cau4a4 que conduzem ao 6~aca4~o e~cola.~"j "p~ocu

~a o~ientação"; (a maio~ pa~te) p~ocu~a de~cob~i~ a cau
~a; encont~a~ ~o-luç;e4".53 Quais seriam? Trabalhar com 

o aluno? Conhecer suas possibilidades, a partir de suas 

vivências? "conve~~a e incentiva o~ aluno~ "; (6az) o po~

~Zvel pa~a ajuda~ o~ pai4; "comunica, o~ienta e p~ocu -
~a ~e in6o~ma~ com o~ pai~";4 

Excluídos do processo, ag0ra sao chamados: !~Ó.6 

pai~ 4ão pa~~ivo~ diante da e4cola e culpam o p~o6e~~o~", 
"não ~ e inte~e~4 am"; ou" e~tã. depei.ndendo de ~euniõe4 pa~a 
melho~ ent~o~amento"55. 

E as crianças? "Ficam de~inte~e~~ada~ e ~epe 
tem a ~é~ie; e, no máximo, o professor "incentiva-o~ e 
con~cientiza pa~a que po~~am ~enti~ a nece~~idade de a
p~ende~, de mo~t~a~-~e inte~e~~ado~" ou apenas "ajudam a 

~ upo~ta~ melho~ o 6~aca~~ o" , 

"T ai como' C~ alun04 - comenta a anã.li~ e 04 

pai~ ~eagem ao 6~aca~~o e~cola~ com ~e4ignaç~Q, ou mai4 u 
ma 6~u4t~ação"56, pois eles assumem a culpa da própria 

"incapacidade", decorrente de sua "cultu~a pob~e" ou de 
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Entretanto, a escola, segundo os informantes é 

"ólLac.a.6.6ada"; "te.nta daIL apo.io ao.6 alUnO.6"é "POUc.o óaz de. 
v..tdo ao nZve.l ó..tnanc.e...tILo"57, ou seja também é "carente" 

" - . . pois nao paILt~c.~pa, ne.m .6e. .6..ttua_no pILOC.e..6.60 de. apILe.nd..tz~ 

ge.m da le...ttulLa, .6e.ndo e..6te. um pILoble.ma ..tnd..tv..tdual do pILO~ 

Óe..6.601L 58 • 

Poderia a escola modificar essa situação? E o 

professor, solidariza-se com aqueles que enfrentam os mes 

mos problemas todos os anos, com a criança, o adolescen -

te, ou o adulto: "a óalta de. ba.6e., o de..6..tnte.ILe..6.6e., 0.6 

mau.6 hã.b..tto.6 e. at..ttude..6"; o "lLac...tOc.1.n..to le.nto", "d..tó..tc.ul

dade. de. ouv.i1L e. ..tnte.lLplLe.talL"; "a óalta de. hab.il.idade..6 pa

ILa ILe.al..tzaIL tILabalho.6 e.m glLupo"; ou ainda "le...ttuILa de.ó.ic...t 

e. nt e..6 " e. "de..6..tYl.te.ILe..6.6 e. da óam1.l..ta"? 5 9 

Nessa situação de diagnóstico da carência, have 

ria lugar para o "aplLove...ttame.nto de. e.xpe.IL..t~nc...ta do aluno", 

considerada importante em todos os Relatos de Experiência 

e na Pesquisa Exploratória, mas paradoxalmente imensa di

ficuldade para a maioria dos professores especialistas? 

"Ve.ntILe. 0.6 42% que. apILove...ttam a pILoduç~o do aluno, ape.na.6 

0,5% (óaz) dlLamat..tzaç~o e. h..t.6:t51L..ta e. 5% -'~ntlLe.v.i.6ta.6" e. 

o "Clube. de. Le..itulLa W- .in.6:t.i:tu..tç~o e..6c.olalL onde. 0.6 aluno.6 

pode.lL..tam mO.6tlLalL e. de..6e.nvolve.1L a .6ua pILoduç~o c.ultulLal 

é c.on.6..tde.lLado 1Le.C.ulL.60 do pILO 6 e..6.6 OIL, pe.lo.6 pOUC.O.6 ..tnóolLma~ 

te..6 que. o ut..tl..tzam"60 

Ora, é extremamente inquietadora a ~usência de 

dificuldades do professor, no "ate.nd..tme.nto ã..6 d..tó..tc.ulda -
de..6 do.6 aluno.6", segundo a Pesquisa Exploratória;- fIe: .6..tIl 

n..tó..tc.at..tva, e.m todo.6 0.6 quadILO.6, a ólLe.qa~nc...ta do.6 ..tt e. n.6 
.6e.m. ILe..6pá.6ta.., be.m c.omo 0.6 ba..txo.6 lnd..tc.e..6 de. c.oluna ".6..tm,~' 

qut c.oinc...tde., c.uIL.iO.6ame.nte., Yl.O.6 QuadILo.6 X, Xr e. XII - c.om 

a.6 d..tó.ic.uldade..6 no pILOC.e..6.60 de. le...ttUILa e. na c.on.6ol.idaç~o 

do.6 hã.b..tto.6 de. le..ituILa" 6,f\. Mais ainda ,no diagnóstico de 
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Pré-requisitos de la. à 4a. série na Analise da Pesquisa 

de Pré-requisitos de Sa. à 8a. série, em todos os conteú 

dos, as dificuldades do professor no trabalho se referem 

a "ba-i-xo nZvel .6õc.-i-o-ec.onôm-i-c.o"; "6alta de a.6.6-i-.6tênc.-i-a 6~ 

m-i-I-i-aJr." e "tuJr.ma.6 heteJr.ogênea.6,,62, ou seja, a condições, 

do seu ponto de vista, infensas à ação da escola. 

Seria possível que essas crianças aprendessem ? 

Adiantariam as atividades "variadas"; os materiais nade -

quados" ou "concretos", se as "carências" permanecem i

nalteradas? Que se pode esperar da ação pedagó~ica que ~ 

cha necessario "atendeJr. ~.6 c.ond-i-ç~e.6 .6õc.-i-o-ec.onôm-i-c.a.6 do 

aluno" e o "apJr.ove-i-tamento do.6 Jr.ec.uJr..6O.6 da c.omun-i-dade" 

mas quase não respondeu quando pedimos soluções para "ev-i

taJr. o 6Jr.ac.a.6.6o na apJr.end-i-zagem de le-i-tuJr.a"? - "E .6-i-gn-i-6-i--.. 
c.at-i-vo, f:JO-i-.6, o númeJr.o de -i-ten.6 '·.6em Jr.e.6po.6ta; tanto na 

la • .6~Jr.-i-e (60%); 2a. ~ 4a • .6~Jr.-i-e (65%) e e.6pec.-i-al-i-.6ta.6 
(49%), a ma-i-oJr. paJr.te de-i-xou de apJr.e.6entaJr. .6uge.6tõe.6"6 3. 

3. Na negação do silêncio ••• 

2 difIcil ao professor justificar porque :nas 

classes Pré-Escolares e nas Classes Especiais, é importan 

te ".6egu-i-Jr. a.6 etapa.6 em .6-i-tuação de apJr.end-i-zagem"; "paJr. -

t-i-Jr. da.6 expeJr.-i-ênc.-i-a.6 do.6 aluno.6, opOJr.tun-i-zando a de.6c.obe~ 

ta e .6ua c.Jr.-i-at-i-v-i-dade paJr.a Jr.eal-i-zação do tJr.abalho"64; Se

rá que "não ~ nec.e.6.6áJr.-i-o jU.6t-i-6-i-c.aJr.,,65 - corno analisa a e 

quipe? Ou fazê-lo ainda se constitui urna situação não vi 

venciada pela maiorià dos professores? "A-i-nda tentamo.6' 

FdaJr. tudo pJr.onto·t ao -i-nv~.6 de ';de-i-xaJr. o aluno 6alaJr.'; alu

no.6 que não 6alavam no -i-nZc.-i-o do ano, hoje c.ontam c.a.6O.6 , 
nov-i-dade.6, h-i-.6tõJr.-i-a.6, etc.,,66 - como relatam professores 

de classes fracas de la. série. 

E nas Classes especiais, o que fazer com crian 

ças "agJr.e.6.6-i-va.6"; "apát-i-c.a.6", c.om "p~.6.6-i-ma c.ooJr.denação mE. 

tOJr.a"? Elas seriam capazes de "6-i-c.aJr. qu-i-eto.6 no lugaJr." ; 
"c.oloJr.-i-Jr. dentJr.o do.6 l-i-m-i-te.6"; "Jr.e.6pondeJr. a que.6tõe.6 quan~ 

, 
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to a c.onc.e.ito-6 de. C.OIL, tamanho, olLde.m, nOlLma, e.tc.?"67 

~ a relatora quem responde: "e.le. (alunol já. e.~ 

tabe.le.c.e. lLe.la~õe.-6, -6e. be.m que. te.nha di óic.uldade.-6 palLa e.x-
I 

plLe.-6-6aJt--6 e. oJtalme.nte." 6 8 • Já se percebem caminhos: i'é pJt! 

c.i-6o inte.n-6ióic.alL atividade.-6 de. linguage.m oJtal, c.om mate.

Jtial manipulativo, ao lado do ac.ompanhame.nto do tJtatame.n
to de. -6aúde."69. 

Esses alunos, sao capazes de aprender a ler? "Ã 

me.dida que. tJtabalhamo-6 c.om o Pe.JtZodo PJte.palLatoJtio, nomo-6 

avaliando a-6 c.Jtian~a-6, a óim de. ve.Jtióic.aJt a pJtontidão pa

Jta a intJtodução do pJtoc.e.-6-60 de. le.ituJta" ( ••• ) "Tive.mo-6 0-

Jtie.ntaçõe.-6 da ORE quanto ã aplic.ação do pJtoc.e.-6-60 (de. le.i

tUJta) paJtale.lame.nte. ao Pe.JtZodo PJte.paJtatoJtio e. 0-6 alunO-6 

pa-6-6aJtam a te.Jt mai-6 inte.Jte.-6-6e.", Agora "já. -6ão c.apaze.-6 de. 

c.ompoJt c.ole.tivame.nte. pe.que.na-6 hi-6toJtia-6, têm linguage.m 0-

Jtal mai-6 c.oJtJte.ta, paJttic.ipam da-6 atividade.-6, de.mon-6tJtam 

c.oope.Jtaçao e. inte.Jte.-6-6e. pe.la apJte.ndizage.m e., -6obJte.tudo 
gO-6tam muito da e.-6 c.ola" 7 o • 

Será que, de repente, as crianças "deficientes 

mentais educáveis" adquiriram capacidade para compreender 

e organizar idéias? Superariam as dificuldades relacion~ 

das a "e.-6que.ma c.oJtpOlLal, ate.nção, pe.Jtc.e.pção, me.moJtia, in

te.JtpJte.tação, late.Jtalidade., Jte.lação e.-6paço-te.mpo, niguJta 

nundo, c.onc.e.ito-6 bá-6ic.o-6, e.nóim, toda-6 a-6 áJte.a-6 :c.ognitiva, 
aóe.tiva e. motoJta,,71 Diagnosticadas, a partir da análise 

dos testes Metropolitano e Goodenough e das "opiniõe.-6 e.mi 

tida-6 pe.la e.-6c.ola e. da-6 ·ob-6e.Jtvaçõe.-6 de. nic.ha-6 de. ob-6e.Jtva
çõe.-6 6e.ita-6 pe.la pIL06e.-6-6oJta,,72 tais defici~ncias passavam 

.) 

a ser definidas, em lugar dos conceitos vagos e subjeti -

vos; "de..6inte.Jte..6-6e."i "in-6e.guJtança"; "6alta de. ate.nção" -
presentes na fala do professor a respeito das "crianças 

especiais" 7 3 -••• 

Todavia, é a escola que começa a situar-se como 

responsável pelo trabalho pedagógico com essas crianças : 
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"quanto ao~ te~te~, n6~ o~ ~ecebemo~ j~ anali~ado~ e n5~ 
go~ta~1amo~ de pa~ticipa~ de toda~ a~ 6a~e~ de aplicação 

e an~li~e do~ me~mo~", pois ••• "ao compa~a~ o~ ~e~ulta -

do~ do~ te~te~ com o compo~tamento da~ c~iança~, pude v~ 

~i6ica~ que o TMP (Te~te Met~opolitano de P~ontidão) pe~ 

mite uma avaliação p~eci~a da~ condiçõe~ do aluno"7~ ar

gumenta a relatora da experiência com a classe especial 

de sua escola. 

No inicio de 1983, já aplicávamos e corrigia -

mos esses testes com os profissionais da escola: "6 (I~am 
te~tada~ 18 c~iança~ com a pa~ticipação do ~ upe~vi~ o~ e 
do o~ientado~ educacional da Unidade E~ cola~" 7.5 Mas a a 

nálise dos resultados ainda fica com a equipe da DRE: 

"não 60i po~~Zvel a co~~eção do~ me~mo~ (te~te~), devido 

ao 6ato~ tempo" ou "a co~~eção do~ te~te~ e~a 6eita pa~! 
lela ã aplicação, 6icando a ~eleção do~ me~mo~ (aluno~) 

a c~iti~io da VRE"76 

Por que o professor também nao é envolvido em 

todas as fases do trabalho pedagógico com as Classes Esp~ 

ciais? Não é ele quem precisa das informações para tra

balhar com alunos que "tinham muita di6iculdade na inte~ 

p~etação o~al; em óo~ma e~t~utu~ada e não po~~uem hãbi -

to~de leitu~a ~ilencio~ a" ? 

Eis o que nos mostrava a avaliação da leitura -

organizada como urna aula e não corno um teste de memoriza

ção de palavras ou sílabas: a partir de gravuras, (; com 

perguntas de compreensão; interpretação; exploração do v~ 

cabulário desconhecido; leitura silenciosa; leitura oral 

com comentários e, finalmente, atividades de aplicação 

com desenho livre; formação de estruturas, etc, - não en

contramos o "~aciocZnio lento" ou o "de~inte~e~~e" mas a 

dificuldade face a perguntas nunca feitas 78. .IAdiantaria 

"t~abalha~ o~ doi~ t~Aho~-du~ante o pe~Zodo de ~ecupe~a -
ção, utilizando tal in~t~umento (avaliaçãol pa~a o~ienta

ção do .6 eu t~abalho", como se propõe a professora, se "du 
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~ante a avaliação, pudemo~ ob~e~va~ que o~ aluno~ tinham 

muita di6iculdade e~ 6o~ma~ e~t~utu~a~; n~o po~~uem hibi

to~ de leitu~a ~ilencio~a, a leitu~a o~al ê 6eita ~ern au

tomati~mo, tendo muita di6iculdade na inte~p~etaç~o 0-

~al"?79 

-

Em apenas duas semanas, seria possível desenvol 

ver a p~icomot~icidade,(e~quema co~po~al, late~alidade 

coo~denaç~o moto~a, integ~ação ~ocial, hâbito~, atitude~, 

inte~e~~e~); a linguagem (linguagem o~al, inte~p~etaç~o , 

~eqaência lâgica - inte~p~etaç~o de idéia~, comp~een~~o 

de ~elaçõe~, leitu~a, e~c~ita e compo~iç~o)?" E ainda "a~ 

~elaçõe~ matemitica~ (conceito~ matemitico~, cilculo~, m! 

dida~, cojunto~", etc)?80 Essas foram as áreas incluídas 

na açao reeducativa das crianças "especiais", após discu~ 

sões da escola com a equipe da DRE. Uma sistematização 

progressiva de experiências da criança - consubstanciada 

no "Parecer sobre Guia de Transferência de Aluno Especial 

para efeito de aprovação do Regimento Escolar" - eis a 

preocupaçao da escola com a "continuidade do t~abalho"81, 

se bem que considere o registro dos resultados dos testes 

e observações como inconvenientes, pois, "~otulaltiam a 
cltiança" (opiniio do Supervisor) • 

Isto aconteceria se, após os longos anos de re

petição de vogais, ou de sílabas, todos pudéssemos "con~

tata~ que o aluno é capaz de: 

· e~clteve~ e na~~a~ 6ato~ com ~eqaência lógica, 
p~incZpia, meio e 6im; 

· Le~ e inte~p~eta~ coltltetamente com clalteza 

pontuaçao e explte~~~o; 

• vulgalt, anali~alt e ~intetizalt o que lê e e~ -

cite ve; 

• a.plicalt o que lê na vida diiltia"?8 2 

"A~ numelto~a~ cla~~e~ 6Itaca~, de Ja, ~~ltie, ~o

bltetudo, aplte~entam o~ me~mo~ pltoblema~ da~ Cla~~e~ E~pe7 
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c.iail.J" - afirma um supervisor, na discussão do Relato de 

Experiências. •• e "e.1.J1.J al.J c.Jtianç.al.J te.Jtão, e.vide.nte.me.nte., 

diôic.uldade.1.J na apJte.ndizage.m nal.J c.lal.Jl.Je.1.J Jte.gulaJte.1.J e. 1.Je.

Jtao anol.J de. Jte.pe.tenc.ia, c.om de.l.Jinte.Jte.I.JI.Je., pioJtando c.ada 
ve.z mail.J" 8 3 • 

Essas crianças nao serao capazes de dominar os 

automatismos da língua, com compreensão, lógica e beleza? 

Os professores e especialistas de la. à 4a. se

rie conheceriam as poss~bilidades de fazê-lo, no trabalho 

de alfabetização com base na própria experiência, proble

matizada desde os primeiros treinamentos e encontros? 

Os temas já discutidos anteriormente, os rela -

tos de experiências, as entrevistas e conversas transfor

maram-se em materiais reelaborados - um produto da nossa 

relação de trabalho coletivo. 

Em abril de 1983, pudemos devolvê-los aos Pro -

fessores e Especialistas, novamente ••• sem verbas.,. 

Considerados, entretanto, como "repetitivos" em 

discussão avaliativa na DRE, os textos e a dinâmica des -

ses cursos constituiram oportunidade para avaliação da 

prática da alfabetização, pois "OI.J c.uJtl.Jil.Jtal.J c.ompJte.e.nde. -

Jtam a impoJttânc.ia de. um tJtabalho l.Jil.Jte.matizado, obe.de.c.e.n
do a uma l.Je.qUenc.ia lôgic.a"84. Outra análise afirma "e. ..tn 

te.Jte.1.J1.J ante. o bl.J e.JtvaJt o Jte.gil.JtJto de. 96% no ite.m r· aplic.á. 

ve.l';, O que. paJte.c.e. demon~tJtaJt que. al.J atividade.1.J de.l.Je.nvol

vidal.J e.l.Jtavam al.Jl.Joc.iadal.J ao Jte.ôe.Jte.nc.ial te.ôJtic.o-pJtá.tic.o , 

pOl.Jl.Jibilitando aol.J inô0Jtmante.1.J uma vil.Jão mail.J abJtange.nte. 
de. l.Je.u tJtabalho e. l.Jua pOl.Jl.Jlve.l aplic.ação pJtá.tic.a,,85, 

Na fundamentação sobre o desenvolvimento do alu 

no, a partir de suas poss~bilidades, discutindo aprendiza 

gem da língua como 'um processo de interação entre o ouvir, 

falar, ler e escrever, e a sua sistematização nos proces

sos,l,de llei tura> miais utilizados - o 'Caminho Suave" e o "Bar-
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\I 

quinho Amarelo - pudemos "c.on6.i/tma/t a .integ/taç.ã.o ent/te 0.6 

pa/tt.ic..ipante.6 e d.i/t.igente.6 do c.u/t.60, po.i.6, qualque/t expe

/t.ienc..ia /telac..ionada ao a.6.6unto e.6tudado e/ta expo.6to e d~ 
c.ut.ido, em te/tmo.6 de alte/tnat.iva .6.i.6temat.izada, em /tela -
ç.ão ã .6ua expe/t.ienc..ia pedagóg.ic.a"86. 

Ao invés de alguns relatores convidados com a 

experiência previamente organizada, corno nos cursos ante

riores)já se transformavam os encontros em oportunidades 

de expressão de quem quisesse fazê-lo - não havia 1 limi

tes: todos poderiam ensinar e aprender. 

Os textos, as gravuras, os e~quemas utilizados, 

pela equipe da DRE apenas desencadearam o processo de dis 

cussao, em que todos "pe/tc.ebe/tam nova.6 /telaç.õe.6 não e.6t/t.!!:. 
tu/tada.6 ante/t.io/tmente": f/ê. .impo/ttante /te.6.6alta/t que 0.6 .i!!;. 

6o/tmante.6 pa/tec.em te/t c.omp/teend.ido .6ob/te a nec.e.6.6.idade de 
.6e t/tabalha/t .6.i.6temat.ic.amente c.om o Pe/tZodo P/tepa/tatõ/t.io, 

po.i.6 qua.6e a total.idade (95% a 100%) /te.6pondeu I.'c.omp/tee!!;. 
d.i a .impo/ttãnc..ia, do pe/tZodo p/tepa/tatõ/t.io da Ap/tend.iza 

gem"B7, conquanto ainda haja solicitações quanto a "e.6qu~ 

ma c.o/tpo/tal"; "de.6envolv.imento da apo.6t.ila (de Pe/tZodo 

P /tepa/tatõ/t.io J "; "at.iv.idade.6 no Pe/tZo do P/tepa/tatõ/t.io" e 
"E.6tig.io.6 de de.6envolv.imento da c./t.ianç.a" ou ainda "quanto 

ao tempo, p/t.inc..ipalmente quando o aluno não tem p/té(e.6c.o
la/t)"; "p.6.ic.omot/t.ic..idade"88. 

"Pode-lle c.onc.lu.i/t" - comenta a análise - "que 

0.6 c.u/t.6.i.6ta.6 a.inda não c.omp/teende/tam que o Pe/tZodo P/tepa
/tatõ/t.io é uma at.iv.idade que .6e de.6envolve ao longo do p/t~ 

c.e.6.6o, enquanto .6e 6.ize/t nec.e.6.6â/t.io, atendendo ã.6 d.i6.ic.u~ 

dade.6 do.6 aluno.6", embora, para muitos, "a.6 duv.ida.6 60/tam 
.6 anada.6 "; "não p/tec..i.6 a de e.6 c.la/tec..imento 1/89 • 

Por que esta aparente contradição? 

"Pa/tec.e também que 0.6 c.u/t.6.i.6ta.6 não tem o hã.6..t

to de 6aze/t e.6tudo.6 e.6pec.Z6.ic.o.6, /te6e/tente.6 a p/tãtic.a do 

.6eu t/tabalho, po.i.6 0.6 tema.6 e.6tudado.6 du/tante o enc.ont/to 
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e~t~o ~elacionado~ ao cotidiano do p~o6e~~o~" e, em altos 

índices, "todo~ acima de 90%, ~e~ponde~am que "adqui~i no 
vo~ conhecimento~"; "vivenc..tei nova~ expe~iênc..ta~" 9 o • 

Também é significativo que, ·...;'-'mparando o estudo 

e a discussão dos textos sobre "Aprendizagem dp. Língua" i 

a "D~ganizaç~o metodol~gica do~ p~oce~~oA mai~ utilizado~ 

na j u~i~ dição" e as "Partes de uma aula de leitura", os 

cursistas apresentem altos índices em "comp~eendi a inte!!:. 

~elaç~o ent~e o ouvi~, 6ala~, le~ e e~c~eve~ (91% a 100%)~ 
mas relativa queda em: "comp~eendi melho~ como t~abalha~ 

\ ' 
com o~ p~oce~~o~ de leitu~a (81% a 100%); em "de~cob~i no 
vo~ meio~ pa~a ~ealiza~ meu t~abalho de al~abetizaçio 
(78% a 100%)" e "comp~eendi a utilizaç~o do~ exe~cZcio~ 

e~t~utu~ai~ (85 % a 92%)" 91 • 

Analisa a equipe: "e~te~ alto~ pe~centuai~ pa

~ecem comp~ova~ que o~ objetivo~ p~opo~to~ 6o~am alcança
do~ ou (po~que) a~ atividade~ de~envolvida~ e~am nova~ ou 
60i pela manei~a abo~dada, poi~, a dinâmica utilizada à

tendia ~~ expectativa~ do~ pa~ticipante~~ "embo~a, pa~a 
dete~minado g~upo, o p~oce~~o 60i can~ativo"92. 

"A "falta de h~bito~ de e~tudo" ou a "novidade" 
li " 

ou o "can~aço", explicariam as solicitações para novos e§. 

tudos sobre "6undamentação metodológica de out~o~ p~oce~

~o~ de leitu~a"; "a~ etapa~ do Caminho Suave"; do "O Ba~

quinho Ama~elo"; com "pe~Zodo maio~ pO"-(XI,p~oce~~o~de Xe,:!.:. 
tu~a"?93 E ainda~ face a todo o trabalho de instrumenta

ção, empreendido desde 1981, como a equipe explica que 

quase a metade (23% a 49%) ainda tem problemas para ensi

nar a ler? "O~ pa~ticipante~ ~ entem nece-6-6idade de ca~

ga ho~~~ia maio~ pa~a p~oce~~o~ de leitMa"94, Ora, "tai~ 

di6iculdade-6 podem e~ta~ ~elacionada~ ã ~otatividade exi~ 
tente na e-6cola a cada ano e ainda a 6afta de 6undamenta
çao que 0-6 p~o6e~~o~e~ têm demon~t~ado du~ante o~ encon -
t~o~, poi~ nã.o é. 6eUo um e~tudo do Manual de O~ientação 
e, quando ~e 6az, ele oco~~e po~ pa~teh, du~ante o ~eu de 
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henvolv~men~o, ~mped~ndo, ahh~m, uma apl~eação h~h~em5~~-
ea de ~odo o p/[.oee.6.6o,,95 argument:a a análise. 

, Entretanto, nas análises d~livros didáticos 

nos Relatos de Experiências, pudemos ver as dificuldades 

no uso dos materiais dos métodos sintéticos, cujos "manu

ais" são apenas "o/[.~en~açõe.6 e.6quemã~~ea.6" e que, às ve -

zes nem chegam às escolas. Fica difícil ao professorque~ 

tionara inteligibilidade da metodologia, principalmente 

sob pressuposto corrente e assumido por ele, segundo o 

qual "~odo p/[.oeehho e bom, bah~a .6abe/[. ap.t~e5-lo", para 

obter uma "a.t6abe~~zac;ão /[.ã.p~da e e6~e~en~e"96. 

1::: a pesquisa do INEP/OEA quem diz: "0 meean~.6mo 

da le~~u/[.a deve .6e/[. o maih eu/[.~o pO.6.6Zvel, pa/[.a que a e/[.~ 

anc;a pO.6.6a, de.6de .togo, pa/[.~~e~pa/[. de mane~/[.a a~~va no 

p/[.oeeh.60 de aI6aóe~~zac;ão,. /[.eal~zando um e.66o/[.c;0 peh.60a.t 
~ndependen~e, i.6~O e, de pa.tav/[.a.6 nova.6,,97, E observa: 

"pa/[.eee que o ~empo u~~.t~zado pe.to p/[.o6eh.6Q/[. no.6 exe/[.eZ
e~o.6 p/[.epa/[.a~ó/[.io.6 e eon.6~de/[.ado mu~~o .tongo. Ta~.6 ~dei

a.6,dominan~e.6 em mui~a.6 /[.egiõeh b/[.ah~.te~/[.a.6, .tevam 0.6 p/[.~ 

6e.6.6o/[.eh a de.6pende/[.em, an~eh do ~nZe~o da a.t6abe~izac;ão, 

.tongo.6 pe/[.Zodo.6 em exe/[.eZe~o.6 p/[.epa/[.a~õ/[.~o.6, o que .6e hu
poe, venha ah.6egu/[.a/[. a ma~u/[.idade" (.,.) "Ta~.6 p'/[.o6e.6hO

/[.e.6 ~nd~/[.e~amen~e e.6~ão p/[.ejudieando a a.t6abe~izac;ão de 
.6eu.6 a.tuno.6. O ~/[.a6a.tho de 6ixação de palav/[.ah .6e pe/[.de
/[.5 p/[.ovave.tmen~e na.6 6e/[.~a.6 eheo.ta/[.eh, mehmo .6upondo que 
o P/[.06e.6hO/[. do ano .6eguin~e ~ende ap/[.ove~~ã.~.to, o que ge
/[.a.tmen~e não oeo/[./[.e, em ~~h~a da he~e/[.ogene~dade da ~u/[.ma 

e dah p/[.e6e/[.êneiah do p/[.o6e.6.60/[. po/[. e.6~e ou aque.te me~o -
do" 9 8 • 

Considerando que a m&ioria das cria,nças de la .• sé 

rie geralmente se originam de classes desfavorecidas que 

"mu~~a.6 veze.6 .6e evadem .toga que ap/[.endem a le/[.,,9 9, a pe~ 

quisa conclui que "em eonjun~o Oh me:~odo.6 p/[.edom~nan~eme! 

~e .6~n~ê~ieo.6 l.6ãol .6upe/[.io/[.eh ao.6 ana.tZ~ieo.6, ~an~o em 
le~~ulia, quan~o em o/[.~og/[.a6ia"1~? Ou seja, ê preciso 
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que haja um meio rápido para obter a alfabetização •• , o 

que provavelmente se relaciona à proliferação dos materi

ais sintéticos nas escolas ••• face à necessidade de ensi

nar rapidamente a mecânica da leitura, a letra, .• Depois 

viria o sentido, a composição ••• a organização das idei -

as •.. se houvesse tempo"J 

Ora, justamente a composição, os exercícios es

truturais significam obstáculos para os professores, pois 

mais da metiade (57% a 69%) os solicitam como temas para 

novos encontros •.• o que tem ocorrido desde 1981 101 • Co

menta a equipe: "pencebe-he que Oh panticipanteh ~inda 

têm idéia que ehhe conteúdo Icompohição) heja dehvincula

do da linguagem onal e que há técnicah ehpecZ6icah" I. t.) 

e "há também um dehconhecimento quanto ã nelação dOh ti(J
pOh de exencZcioh lehtnutunaih) apnehentadoh com Oh obje
tivOh do pnognama 06icial de Enhino, uma vez que 27% holi 
citou hua pnitica em cada hénie,"102 

Então, perguntaríamos: será que apenas o domí

nio das etapas de qualquer processo garantiria a interre

lação entre o ouvir, falar, ler e escrever, considerada 

importante na aprendizagem da língua? 

O material de alfabetização é compreendido como 

um "desencadeador" do processo, um meio para envolver di

nâmicamente os processos mentais exigidos no ato de ler? 

Por outro lado, qualquer processo "auxiliania a cJtiança a 

6azen penguntah - penguntah hubhtanciaih, nelevanteh e a
pnopniadah"?103 - pergunta o texto; "Aprendizagem da Lei 

tura", discutidd') em todas as turmas. 

Conclui ,a propósito ,o texto 'Período Preparató ~ 
II 

rio de Aprendizagem da Leitura: "numa 6ahe de dehenvolvi-
mento intenho, a cniança e o jovem ehtão natunalmente a -
tnaZdoh pelo novo, pelo dehconhecido, pela aquihição de 
inhtnumentOh lõgicOh que lheh ahhegunem a autonom~a 6Zh~
ca, intelectual, a6etiva e hocial" li I I 1 "E ineQmpneenhl~ 
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vel, poih, uma cniança hentada numa cadeina, dentno da h~ 

la de aula, ouvindo, copiando, nepnoduzindo e memoftizando 

conhecimentoh que ela não compneende, ponque n~o opefta 
co m el eh ,,1 04 • 

A escola de 19 grau "ehtimula ah pencepçoeh, ah 

nelaç5eh e ah openaç5eh, dando ~ cniança e ao jovem opo~

tunidadeh pa~a acompanha~, comp~eende~, p~oduzi~ a t~anh-
6o~mação dah coihah?" e assim "explo~an, expe~imenta~ e 

exp~ehha~ todah ah h uah pOhhibilidadeh de .i i,.a.pne..ndie.a 

g em" 10 5? Piaget dizia: "a vendadei~a cauh a do 6~acahh o 

da educação 60nmal deconne, poih, ehhencialmente, do 6ato 
de he p~incipia~ pela linguagem (acompanhada de aç5eh 6ic 
tlciah, va~iadah, etc), ao invéh de ~azen pela ação ~eal 

ou mate~ial"l J 6. 

A escola - "0 que po de 6azen palta o~ganizan h eu 
t~abalho de modo maih e6icaz e hihtemãtico, ou heja, pana 
c~ian condiç~eh educacionaih adequadah ~h cniançah que v~ 
vem em conhtante hituação de p~kvação hócio-cultunal? Co 

mo inht~umenta~ o pno6ehhon pa~a um tnabalho pedagógico 
t~anh6o~mado~ dehha hituaç~o?"107 - é a pergunta do 11 Se 

minário de Aprendizagem de Leitura. 

De repente, a escola tornou-se o espaço d~ pala 

vra - discutem o professor e especialistas sobre suas di 

ficuldades para ensinar a ler, para escolher um material 

didático capaz de "utiliza~ a expe~iincia do aluno, 6avo~ 

~ece~ e ehtimula~ novah dehcobe~tah, 6acilitando a aplic~ 
ção de conheclmentoh em'out~ah hituaç5eh,,108 - as conclu

sões do 11 S.A.L. de acordo com a avaliação dos partici -

pantes. A equipe da DRE saberia? Quais seriam os refe -

renciais da prática da alfabetização, como expressa0 da 

palavra, a não ser a fala da criança, de seus pais e da 

comunidade? 
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4 . Na possibilidade da-palavra ••• 

Após o II S.A.L., as escolas passaram a solici

tar-nos encontros, para fins de análise e escolha do mate 

rial de leitura. Assim comenta o técnico: "duJr..ante 0-6 

dO~-6 d~a-6 de tJr..e~na.mento, pudemo-6 ob-6eJr..vaJr.. que, tanto o 

PeJr..lodo PJr..epaJr..atóJr..~o, como o pJr..oce-6-6o de le~tuJr..a não e-6-
tão -6 endo tJr..abalhado-6 como dev~am" ape-6aJr.. dO-6 tJr..e~namen -

tO-6 do ano pa-6-6ado" ( ••• I "Ou poJr.. cau-6a de mudanç.a-6 de 
pJr..oóe-6-6oJr..e-6, ou poJr.. que 0-6 me-6mO-6 -6e -6~ntam an-6~O-6O-6 e a-

pJr..e-6-6ado-6 em óazeJr.. com que a-6 cJr..~anç.a-6 le~am e 
vam"109. 

Todos desejam "de-6cobJr..~Jr.. um pJr..oce-6-6o que alóab! 

t~ze Jr..ãp~do -6em levaJr.. em conta -6eu-6 e-6tãg~o-6 de de-6envol

v~mento" (da cJr..~anç.al; ou "poJr.. 6alta de uma 6undamentaç.ão 

quanto ã: ~mpoJr..tâ.nc~a do ouv~Jr.., 6alaJr.., teJr.. e e-6cJr..eveJr.."llO. 

Ainda uma alfabetização como decifração de sím

bolos, apenas, em que a relação de aprendizagem se trans

forma em um meio de obter a mecânica da leitura e não o e 

xercício da palavra: nem professor, nem aluno falam. Ob

serva um dos técnicos da DRE: "duJr..ante o pJr..eench~mentoda 

-6ondagem (na. Jr..euniãol, houve di-6cu-6-6ão em gJr..upo ma-6 nO-6 

gJr..upO-6 com elemento-6 ma.~-6 6oJr..te-6, e-6te-6 óaz~am o Jr..e-6umO 

-6 o z~nho-6" ••• ou "0-6 paJr..t~c~pante-6 têm d~6~culdade-6 em Jr..e
g~-6tJr..aJr.. e jU-6ti6~caJr.. -6ua-6 op~n~~e-6"lll. Por que os pro -

fessores têm dificuldades para expressar-se? Como pode -

rão estimular o pensamento e a linguagem da criança? "Va 
le Jr..e-6-6altaJr.. a an-6~edade demon-6tJr..ada pelo-6 paJr..t~c~pante-6 

em veJr.. a paJr..te pJr..ática d9 pJr..oce-6-6o, ~-6to é, como tJr..aba 

lhaJr.. com o pJr..é-livJr..o BaJr..qu~nho AmaJr..elo/l - prossegue o re

latório - "talvez pOJr..que alguma-6 e-6cola-6 jã. tenham ~n~c~!! 

do com o me-6mo ou pOJr..que outJr..a-6 e-6cola-6 e-6tavam e-6peJr..ando 

e-6te encontJr..o paJr..a Jr..ecebeJr..em oJr..~entaç.~e-6 e começaJr.. o tJr..a
balho com ma~-6 -6 eg uJr..ança" 1 1 2 • 

A despeito de utilizarem um material analítico, 

que inicia desde o princípio com material significativo , 

relacionando o ouvir, falar, ler e escrever, "ninguém até 
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então havia de~envolvido e~te t~abalho eomo a auto~a p~o

põe e 60i novidade pa~a Ct tu~ma a aná.li..6e da la. unidade 
do Ba~q uinho Ama~elo "11 3 j "eom i~~ o, o~ p~e~ ente~ ti.ve -

~am opo~tunidade de ob~e~va~ bem eomo é de~envolvido o 
t~abalho eom o p~oee~.60"114. 

No entanto, a organização metodológica do mate

rial ainda não é assimilada e há adaptações que,no fim de 

contas, visam à escrita: "uma e~eola ap~e~entou o~ 6antE. 
ehe~ do~ t~ê~ pe~~onagen~ do p~é-li.v~o, já. em lei.tu~a a
p~e~entada~ em ea~taze~, eom objeti.vo (~egundo a ~upe~vi
.6o~a) apena.6 de ap~e.6enta~ o voeabulá.~io"115. Comenta o 

técnico: "a meu ve~, não e.6tão eoe~ente~ (poi..6) apa~ec.em 

(pe~.6onagen.6) em leitu~a.6 .6em ~elação, da~ quai..6 .6e 6azem 

lei.tu~a-c.õpi.a c.om t~an.66e~êneia de let~a manU.6c.~i.ta pa~a 
a c.u~.6iva"116. Onde as ricas situações de linguagem o

ral, "a pa~ti.~ da.6 e xpe~i.ênei.a.6 vi.vi da~, pela (. c.~il.an 

ça?"117, E essas situações "podem to~na~-~e em lei.tu~i 

nha.6 ã medi.da em que ela (c.~i.ança) ve~bali.za, eoloeando 

em palav~a~ a~ vá.~i.a~ ~elaçõe.6 ent~e o~ pe~.6onagen.6, obje 
to.6 ou 6ato~"~18. Há toda urna organização metodológica 

do ouvir, falar, ler e escrever para que "o~ olho.6, a me~ 
te, a emoção t~abalhem em .6intonia na ap~eenBãq da i.magem 
e.6 c.~i.ta" ; .I.J 9 

No concreto vivido, na interpretação da gravu','. 

ra ela (criança) entra "no c.ampo da ~i.mbólização, e vi.~ u~ 

li.zação da expe~iêneia, pelo de~enho e eoloeação de~~a e~ 

pe~i.ênc.i.a em palav~a.6" (~i.nguagem o~al)"120. A percepção 

e a compreensão de relações prepara para a compreensão do 

sirnbolo escrito e aí "a leituna .6ilenc.io~a é um enc.ont~o 

i.nte~no p~06undo c.om a men~agem e~e~i.ta. O lei.to~ ~aei.o 
c.i.na, avalia, julga a.6 i.déia.6, ac.ei.tando-a.6 ou nejeitan -
do-a.6: ê um t~abalho i.nteleetual e emoeional 12I , que não 

é possível na memorização de sílabas ou letras e sons. 

Por que a "leitura silenciosa" é tão difícil? Ela requer 

"pe~gunta.6 que apelam pa~a 0.6 di.ve~.6·o~ p~oee.6.6 o~ menta.i.6 
e (a.6 pe~gunta.6) va~iam c.on6o~me a natu~eza e a~ pO.6~ibi.-
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lida.de do texto H.122. Assim, o professor saberá se a cri

ança está ou não ~prendento a ler, se compreende, inter -

preta, julga, avalia - ou seja, estimulando-a com pergun

tas. Como isso poderá acontecer, se ele tem dificuldades 

exatamente em "fazer perguntas" em avaliar o trabalho de 

alfabetização e, se o supervisor "c.onóec.c.iona. ma.te!tia.l PE:
!ta. o p!t0óe~~o!t, ma.~ n~o a.c.ompa.nha. nem a.va.lia. 0& I !te.~ulta. 

dO~?"123 

Quais as possibilidades de tornar a escola um 

local de discussão e avaliação crítica da alfabetização , 

da educação, se (o supervis.or) "óa.z o g!tã.óic.o -do !te.ndime.!!;. 

to e~c.ola.!t, ma.~ pa.!tec.e. n~o ~a.be!t ma.i~~ c.om quem e pa.!ta. 
que. a.na.-fi~ã--fo; e. a.~ o!tie.nta.ç.õe.ó (a.o~ p!t06e.~~o!te.~J ~a.o 0-_ 
ir . .. , '1" 1 2 4 
1-a..{.~. 

Por que ainda é incipiente o aproveitamento das 

poesias, das composições e criações dos alunos, dos pais 

e da comunidade nas situações reais? Por que a discus -

são - Educação para a Mudança - desencadeada em todo o Es 

tado e em todas as escolas não poderia tornar-se o estím~ 

lo para a expressa0, em prosa e em verso - dramatizada 

pictórica ou musical do desejo e da experança? Qual é o 

sentido da alfabetização corno aprendizado da palavra se 

não a possibilidade de dizê-la, discuti-la e participar 

da sua criação como parte da própria vida,. do modo sen 

tir, viver e pensar? 

Este é, segundo o Método de Experiências Criado 

ras, o momento da integração da mensagem lida às experiên 

cias; é a resposta à tensão, à busca, à beleza, quando "a. 

ima.gina.ç.~o e a. inte-fig~nc.ia. enc.ontJta.!t~oV na. a.tivida.de c.!ti 
a.do!ta. , ~eja. qua.l e.la. óo!t, meio a.dequa.do de e.xp!te~~~0~125 

Numa peça teatral, já em 1982, ainda sem I)·; os 

pais ou alunos, os professores de uma escola rural expre~ 

sam o que desejam para sua comunidade face ao Programa 

MG. lI, que se propõe a promover os pequenos produtores 
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rurais, com ações de saúde~ assisténcia técnica, educação 

e bem estar social: "PlLomoç.ã.o, plLomoç.ã.o, p/tomoç.ã.o é dalL 

ao ~amponê~ o melLe~~do valolL, PlLomoç.ã.o, plLomoç.ao, um pa

dlLão de vida melholL palLa o tlLabalhadolL. Ve uma vida, de 
no~~a ~emplLe di6eILente de lã da ~idade. E~pelLando alguém 

palLa,modi6i~alL no~~a ~omunidade. Ve~pelLtamo~ agolLa ~om o 

piano de aç.ão que o povo quelLia. PILá a~abalL ~om a tlLi~te 
za, pILá a~abalL ~om a tlLi~teza e tlLazelL aleglLia ••• ,,126 

Apesar da chuva, no II S.A.L., surgiam, de to 

das as cores, os instrumentos, brinquedos, utensílios/ 

bancos, casas, monjolos, animais, feitos a canivete f)l[ ou 

ainda peças de roupa tecidas ou bordadas, nas aulas de 

leitura, no Curso de Educação Integrada e no Clube ,I de 

Mães e jovens. Descobrimos como, em alguns meses, uma es 

cola rural tornava-se um local onde se aprende a falar e 

lutar pela vida ... "A~ ~lLianç.a~ lLevelavam na~ilidade de ex
plLe~~ao: a linguagem olLal e~tá mai~ de~envolvida, a~ ~lLi

anç.a~ e~tã.o mai~ ob~elLvadolLa~"127 - diz um relatório: "o~ 

pai~ pedem, na~ lLeuniõe~, que a e~~ola en~ine a lelL e tlLa' 

balhalL" e "que a~ menina~ ~aibam ~o~tulLalL, bOlLdalL e ~ozi

nhalL" e " ~ aibam té~ni~a~ de plantio de milho e do n eij ão , 
pOlLque a lLoç.a é a ba~e do ~u~tento da ~omunidade"; "que ,I 

o~ plLone~~olLe~ ~omplLeendam que ele~ plLe~i~am do~ nilho~ 

na épo~a do plantio e da ~olheita (aju~tamento do ~alendã. 

lLio) e reclamam o "de~~onhe~imento do~ pai~ quanto ao de
~ envolvimento da leitulLa" 1 2 8. 

Mais de 300 peças de todos os tipos e tamanhos, 

foram expostas e vendidas no II S.A.L., expressando a 

"leitura do mundo" feita nas turmas de la. série e de Edu 

cação Integrada, ao que uma professora de escola urbana 

observou: "n'a lLoç.a i~to é mai~ nã~il, pOlLque há maL~ boa 
vontade e tem matélLia PlLima". 

Apenas a boa vontade dos professores e alunos 

"que pelL~olLlLem glLande~ di~tân~ia~" são "~alLente~" e "têm 

dini~uldade em intelLplLetaç.ão, olLganizaç.ão de idéiah"; "e-
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la.bona.ção de. .te.x.t04 e. ne.da.ç.Ôe.ll"129 poderia criar na fo 

lha ,na'c..'\madeira, no arame, na linha, na argila, obras de 

artesanato, cujo único estImulo é a direção das aulas de 
leitura?130 

Mui tos dos Relatos de Experiências, I nai \11 

S.A.L., mostraram que as crianças fazem composições boni

tas; "e.xpne..6.6itm me.ln..on .6ua..6 idê.ia..6"i "a.pne.Yl.de.m a. le.va.YI..ta.n 
hipõ.te..6e..6, ve.niái.c.a.n qua.l a. me.lhon e. .tina.n c.oYl.c.lu.6õe..6"i 
que ".toda. a. .tunma. áic.a.va. e.,mpolga.da. e. e.Yl.volvida. Yl.a..6 a..ti
vida.de..6"131, elas ainda se restringem 8 relação professor 

-aluno, e a escola; •• "A.6.6i.m a. c.ompe..tição e.na. .6upe.na.da. e. a. 
c.oope.na.ção a.c.oYl..te.c.ia. Yl.a. ma.Yl.e.ina. de. le.n, de. e..6c.ne.ve.n, Yl.0 
ne.c.ne.io, Yl.a. me.ne.Yl.da., Yl.a. .6a.la. de. a.ula., Yl.O modo de. .tna..ta.n 
a..6 pe..6.6oa..6 c.om c.ondia.Li.da.de. e. c.on.te..6ia." ou "pnoc.una.Yl.do a.
pne..6e.YI..ta.n o me.lhon Yl.a..6 .6e..6.6õe..6 do Clube. de. Le.i.tuna., que. 
60i de..6c.obe.n.to pon m~m e. pe.la..6 c.nia.Yl.ç.a..6 c.omo o me.lhon e..6-
pa.ç.o pa.na. Yl.ão .6Ô mo.6.tna.n o .tna.ba.lho ne.a.liza.do, ma..6 da.n 0-
poJt.tuYl.ida.de. de. .tnoc.a. de. e.xpe.niêYl.c.ia. Yl.a. i.de.YI..ti6ic.a.ç.ão c.om 
o pe.Jt.6oYl.a.ge.m"J32. 

o que o aluno faz só é aproveitado apenas em sa 

la de aula. "0.6 a.luYl.o.6 gO.6.ta.na.m de..6.6a. Yl.ova. ma.Yl.e.ina. de. 
.tna.&a.lh.a.n, e.m que. ê. va.loni.za.da. a. pnoduç.~Q do a.luYl.o, I;! e.m 
.6e.YI..tido P0.6i.ti.vO".J33 Mas ainda formalmente; "-<.!.l.60 .6igYl.i-

6ic.a. que. .toda..6 a.6 ne.daçoe..6 pode.m .6e.n a.pnove.i.tada..6 e. 0.6 
.te.x.to.6 do.6 aluYl.o.6 po de.m .6 e.nvin a Yl.Ova..6 apne.Yl.diza.ge.YI..6 "J 3 .. , 

Por que não utiliza.r os poemas e quadrinhas organizadas 

para a "Noite de Poesia"? .,.. uma reunião de poetas,. ' .. '. em 

princIpio, que se tornou, de repente um espaço de várias 

falas, diferentes anseios, e esperanças - eram crianças , 
jov.ens, homens, mulheres se encontrando ••. 

E os outros ,o que teriam a dizer? Descobrimos, 

então, toda a riqueza de linguagem das crianças de perife 

ria, das mães;dé. pessoas simples, expressando com ritmo 

e beleza, sua perplexidade face 8 deteriorização de suas 

condições de vida: 
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oi.ão: 

" ••• A-6 nO-6 -6 a-6 c.ac.ho e.,üc.a-6 

0-6 bQ..6 que.-6, a-6 pe.dJe.e...tJe.a-6 

Te.m aJe.e.ia na c.on-6~Je.u~ão 

Na-6 u-6ina-6 ~e.m c.aJe.vao 
O que. não da. pJe.ã e.nte.nde.Je. 
E-6~ã 6aL~ando o 6e.ijão"135 

•• ,ou à situaçao de crise: 

" • •• Voc.i jã pe.n-6ou? 
Na-6 6amllia-6 de.-6ampaJe.ada-6 

E quan~a-6 pe.-6-6oa-6 
E-6~ão maJe.ginaLizada-6 
Voc.i pe.Je.de.u no ~e.mpo 

Silinc.io, páJe.a, vamO-6 o uv-<..Je." 1 3 6 
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••• mas também com esperança feita de luta e u-

"Eu que. e.m minha vida 

Tan~a-6 ve.ze.-6 ~e.n~e.i ajudaJe. 

Con-6e.gui, gJc.aça-6 a Ve.u-6 
SôbJc.io-6 e.le.-6 6ic.aJe.e.m 
A maioJc.id e.Je.am a.fc.oola.~Je.a.-6 

Com me.do de. e.n6Je.e.n~aJe. 

0-6 c.ome.n~ãJe.io-6 do mundo 
Que. -60 -6abe.m mag oaJe." 1 37 

.,.ou buscando a verdade concreta que se funda 

na defesa dos interesses concretos' . 
"Tudo que. -6e. 6az na ~e.Jc.Je.a 

Na ~e.Je.Je.a ~e.m que. pagaJc. 
Vale.n~ãu' -6Ô ~0Jc.Je.e. c.e.do 
An~e.-6 da hOJe.a c.he.gaJe. 

Rapaz poJe. mo~a boni~a 
Em lu~a -6e. pJc.e.c.ipi~a 

Some.n~e. a 6im de. c.a-6aJc." •• ,138 
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SerS a palavra uma expressa0 individual, fruto 

de inspiração introspectiva, sem explicaç5es, a não ser 

subjetivas? Encontramos jovens também manifestando como 

apreendem o mundo em que vivem, imaginando ..• 

" t •• S e. :tu do nao pa.6.6 a.6.6 e. 
Ve. uma .6imple..6 b !linc.a de.i!la. 

Se. não houve..6.6e. gaJimpo 

Ne.m OUltO na pe.ne.i tta 

Ne.m o ttabalho, ne.m o e.mp!le.go 

Ne.m ocnhe.i!lO, ne.m pattão?139 

.•• ou se difinindo: 

", •• Sou uma ilha 

um nogo 
um c.O!po qu e. !le.n do n ala JL. • t 140 

E ° professor já descobre que: 
~ 

seus alunos 

criam poesias, escrevem peças e histórias... Por que 

a escola não abre o espaço para ouvir a criança quando 

perguntar? •. 

"o qu e. 
,.. 

voc.e..6 ac.ham cit a l e. 9 !li a ? 

Um pa.6.60 de magia? 

Ou ve.nto qu e. pa.6.6 a no aJt? 
E o n m.6 qu e. bu.6 c.am no ma trJ Jl14l 

... respondendo: 

' •• "Eu a.c.ho que. é tudo i.6.6o e 

MlJüito mai.6 . 
Poi.6 a ale.g fÚ,a é de.mai.6" li! 2 

Quem é que pode falar em versos? Só os poetas? 

E da vida, da saúde, da educação, do trabalho - só as pes 

soas competentes? E quem pode falar das mães - os fi

lhos? Eis que as crianças da "Noite da Poesia", organi -

zam e realizam uma festa para as Mães, no Centro Social 

de seu bairro1 convidam todas as outras escolas para uma 
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uma "celeI>ra,ção"e :r;ec;Lta,çã,o de poe$;i.as rapidamente elabo 

radas ••• ma,s desconhecidas da escola.,. 

. '"'-Na alfabet1zaçao, por que as leituras supleme~ 

tares organizadas com dificuldade e não a experiência de 

crianças, a sua vida e o seu modo de pensar? Em todo o 

19 grau, por que os textos enfadonhos, moralistas ou des

critivos, ao invés do poema, do conto, da dramatização v! 

vida pelo aluno? E no 29 Grau, qual o espaço da projeção 

no futuro, através das imagens~ do mundo dos desejos e da 

imaginação criadora, em lugar dos livros nunca lidos ou 

nunca compreendidos? 

Aí, a maioria da população jamais chegará fa

ce ã reprovação na la. série e, então, a escola se torna 

a esperança mais cara, o sonho mais desejado, o projeto 

que, quando feito de propostas concretas, aglutina e eis 

que a discussão - Educação para a Mudança l 
43 mobilizoU 11 , 

em abril de 1983, toda a Delegacia Regional de Ensino; e~ 

contra as escolas com imensa vontade de participar com a 

comunidade. ~. Mas "a ma.-i.olt d.-i. 6.-i.c. u.t da de h eltâ. a de Iteunilt 

o~ pai~ de a.tunoh, devido e~e~ não ~eltem O c.o~~ume de ~e 

Iteunilt~m" ou "pai...6 hão i..n6Iteqllên~e.6 na Iteun.-i.q,.o ; "nunc.a 

houve Iteunião de pai..6"; e nos perguntam; "c.omo oltganizalt 
o~ gltupO.6 de pa.-i..6? Amo~~ltag em?" 1 1+ '+ Estes, do ponto de 

vista dos diretores, autores e responsáveis pelas esco 

las, são os maiores entraves para a discussao do documen

to elaborado pelas Secretar;i.as de Estado da Educação. 

Os "pai.6 ana..t6abe-toh", com "dehin~elteh.6e" ou o 

"pe.6hoa.t da. zona Itulta.t" - teriam "di6.-i.c.u.tdade de pa.It~.-i.c.i-

pa.ção ou .-i.nibição ou pOIt de6ic.iênc..-i.a. de c.omplteen.6ão do 
veltda.deilto h en-ti..do do do c.um en~o" 1 1+ 5, além da I' 6tJ.~~a de 
veltba.6 palta. ltepltoduzi..1t o doc.umen~o"; "da 6aL~a de a.6.6i...6 ~ 

~e.nc..-i.a de qua..tquelt ãltgão de Educ.açã.o"; "d.-i.{<.c..-i..t ac.e.6.6O ã~ 

ltegiõe.6 Itultai~ e ou~ltah c..-i.da.de.6" "e "ac.e.6.6o e manu~enç.ao 
do lteplte.6en~an~e [do munic.Zp.-i.oJ pa.lta. v.-i.1t a. Neva. Elta lpalta. 
a. e~apa lteg.-i.ona.tJ" e até "6a.t~a. de c.u.t~ulta do povo em gelta.t 
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patta patttic.,[paç.ã.o de. um m"v,úne.nto c.omo e..6te. ,,146 , Todos 

os "diagnóst;Lcos" retratam-nos uma escola "carente" , 

principalmente na zona rural: a cantina "nã.c te.m l>e.gutta!:!; 

~a patta guattdatt alime.ntol» não te.m mo6iliáttio} nao te.m 6~ 

g~o, nao te.m jane.la; l>8 te.m pottta e. toda 6e.c.hada. O 60 -
gã.o ê uma ttte.mpe.. Falta pttatol> e. talhe.tte.l>"; "6alta c.anti: 
na" ou "e. a me.tte.nda e.l> c.olatt c.he.ga na e.ll c.ola e.l>tttagada 

c.om data ve.nc.'[da") "me.tte.nda e.llc.olatt pobtte.") "ou me.tte.nda 
,[nd,[lltttializada, c.aUl>ando pttoble.mal> ã. llaúde." é preciso 

é preciso "ma,[l> me.tte.nda patta ali e.llc.olall ttuttail>" ••• 147 

S~o os pais, professores e alunos que sugerem , 

entretanto, "ul>att pttodutoll natuttail> da tte.gião": "illto lle.

ttia um me.io patta tte..6pe.itatt Oll hábitoll alime.ntatte..6 e. de.ve.

ttia have.tt libe.tta~~o de. ve.ttba.6 patta a e..6c.ola ou a Ptte.6e.itu 
tta pode.tt c.ompttatt pttodutoll da ttigi~o" e "ê ptte.c.i.6o te.tt hott 
tall na.6 e..6c.olall ,,148 , o que, com dificuldade já fazem: 

"na zona uttbana te.m llala oc.,[o.6a 

Te.m inlltala~õe..6, ãgua 6~e.llc.a e. gOl>tol>a 
E nÓl> c.atttte.gamo.6 lã do ttibe.ittao 

- . ..., 149 Ptta ittttigatt a hottta, nO.6l>a planta~ao" 

As condiçoes de aprendizagem s~o articuladas às 

condiçoes de vida dos alunos e às "carências" da escola, 

principalmente do professor: "rriate.ttial d'[dátic.o na.o 
te.m. A la. l>e.tt~e. nào te.m livftOll (pOUC.O.6 livttoll l>~0 de..6a

tualizadol>, nã.o adotam livtto algum}) há 6alta de. mapall 
globo ••• " além de "ptt06e.l>1l0tta da zona ttuttal .6e.ndo c.anti -
ne.itta e. ptt06e..6.6otta ao me.-6mo te.mpo" o que não tem explica

çoes"pottque. l>ow,e.u me..6'ma ac.antin~itta, me.ttende.itta, 6 a.x.in e.i 
1 5 o tta e. ptt06e..6.6otta da e..6c.ola"? 
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Por que os f;Llhos não freqtiªntam a escola? "0.6 

pa~.6 alegam que a.ó en~ança.6 não têm noupa pana in a e~eo

la (6alta de aga.6alhol e perguntam "e o aluno que va~ a
pJtenden ou é a Jtoupa"? "A.6 .6ua.6 Jte~vind~eaçoe.6 (do.6 pa~.61 

60Jtam: aga.6alho.6, meteJt~al e.6eolaJt, un~6oJtme, ealçado.6, ~ 
l~mentação, 6eJtJtamenta paJta a e.6eola, Jternéd~o eontJta veJt
me.6, a.6.6i.6têne~a méd~ea, dentiJtia, meJtenda e.6eolaJt,,151 

relata o técnico da DRE. O que esperam da escola é colo

cado, sobretudo, a nível de sobrevivência: "e:n.6~naJt 0.6 a
luno.6 plantaJt, pJtit~ea.6 agJtZeola.6" e às alunas "pJtegaJt bo 

tão, eO.6tuJtaJt, tJt~e5, bOJtdado" (.,.1 "no lugaJt de Eduea -
ção AJttZ.6t~ea", embora os alunos peçam "lnglê.ó e FJtaneê..6 
na 5a. e 6a . .6éJt~e." 152 

Em todos os documentos, relatór;Los, reuniões e 

depoimentos, a tônica é uma educação voltada para os inte 

resses imediatos das camadas populares, pois "edueaJt é o~ 
6eJteeeJt .6a~de e vida paJta todo.6" [".1 "paJta que 0.6 alu
no.6 .6a~am ma~.6 pJtepaJtado.6 "; "a e.6eola deveJti 06eJteeeJt o.,.. 
poJttun~dade.6 paJta aluno.6 também de la, a 4a • .6êJt~e, ~nieio.6 

00 pJt06~.6.6ionalizante.6, eom 06~eina.6 6uneionando .6epaJta
do do hOJtiJtio de aula.6" com "~mplantação de e.6eola~o6ie~
na, de man~euJte, pedJteiJto, eanp~ntaJt~a, ete" e ainda "~n

.6~naJt 6azeJt ee6t06 de palha, eaJtnauba6, peteea.ó, balai: -
0.6,.,153 

-Por outro lado, acham que "o eY/.6~no e 6Jtaeo" 

"ê ~nadequado ã. Jteal~dade"; "06 alun06 hoje não apJtendem 
nada, Em Matemit~ea poJt.exemplo, quadJtinho não .6~gni6~ea 
nada", na opinião dos participantes das discussões e "06 

alun06 deveJti.am e6tudaJt a 9 eogJta6ia da loeali.dade"; "daJt 
~mpoJttanei.a a le~tuJta e i6 quatJto opeJtaç8e.6"; "valoJt~zaJt 

o en6ino de Matemã.t~ea".e mais "valoJt~zaJt O tJtabalho do a
luno pJtáti.eo e na teOJtia de aeoJtdo eom a 6abedoJtia dele", 
"eom mai6 aula6 pJtã.t~ea h '1-5>4 
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E "O atuno 
,.. 

a.plLe.nde.1L a le.lL, e.n.6-i.na.1L qu.e. naO pa.lLa. 

e.le. pILO 6i.6.6QO" , pois " .6 e. me.nino 
,.. 

te.m .-tnte.ligên uma. o na.o 
c.ia. pa.lLa. uma. c.o,Üa., te.m pa.lLa. o utlLa." • "Entã.o , p o IL ':.q_U&. a. 

pILO Ó e..6.6 o 1La. 
.... 

manda. e.l e. Óa.Ze.1L o utlLa. c.oLtsa.? ,,15 5 na.o 

A assistência dos pais - é possível? Respondem 

eles: "0.6 pa.i.6 ne.m po de.m a.J uda.1L 0.6 6ilho.6, pOlLq ue. nâ.o e..!:! 

tJ.e.nde.m na.da. que. a. e..6c.ola. e.n.6-i.na.". "Ant-i.ga.me.nte., e.nqua.nto 
o a.luno não a.plLe.ndia. a. e..6C.ILe.Ve.IL, e.le. lLa.bi.6c.a.va. na. pe.dlLa. • 

Qua.ndo a.plLe.ndia., pa..6.6a.va. pILO c.a.de.lLno. HoJe., o a.luno a.n
te..6 de. .6a.be.1L e..6C.ILe.Ve.IL, lLa.bi.6c.a.' o c.a.de.lLno todo e. a. ge.nte. 
~ p~blLe. e. não dã. pILa c.omplLa.1L muito c.a.de.lLno"156 

Todos falam do mínimo que a escola não ensina -

pelo menos a alfabetização: resolveria "volta.1L o e.n.6ino 
a.o m~todo a.ntigo?" "O de.nt,üta. de.u uma. opinião: que. .6 e. 

volta.1L a.o metodo a.nt-i.go .6e.ILa. ma.i.6 6ãc.il pa.lLa. a. c.lLia.nça. a.
plLe.ndelL. E plLe.C.-i..60 en.6ina.1L a. lelL, e.6c.lLevelL, e c.onta.1L ( o 

e.6.6enc.ia.l)" com "ma.-i..6 leitulLa. -i.nd-i.vidua.l, c.õp-i.a..6 em c.a.de~ 

no de c.a.l-i.glLa.Óia."i "volta.Jt a.o en.6-i.no da. glLa.mâtic.a. e u.60 
da. telLm-i.n olo 9 ia." i "muda.1L o .6 -i..6tema. de e.n.6i.no da. M a.te,mát-i.
c.a. e POlLtuguê..6 pa.lLa. m~todo a.n~i.go", pois "de.velL-i.a .6e.1L e.n

.6-i.na.do ma.i..6 O que. te.m util-i.da.de na. v-i.da. pJtá~i.c.a. c.omo Ju -

ILO.6, pOILc.e.n~a.gem, a..6 ope.lLa.ç5e..6~ e.tc." - "de.po~.6 que. mudou 
o mê.todo de. e.n.6ino, a.tlLa.pa.lhou a. e..6c.ola.".l 5 7 

Seria melhor: "volta.1L a.o 'b-a.-bá"?: ou modifi' -

car o modo de trabalhar com o aluno? "Ant-i.ga.me.nte., enqua.~ 

to o a.luno não a.plLe.ndia. o 'a.bc.', a. pILOÓe..6.601La. não pa..6.6a.va. 
pa.lLa. OU~ILa..6 c.O,Üa..6"i ou ainda: lia. plLoáe..6.6olLa. de..6e.nha. um 

c.a.c.holLlLo e e..6 c.1Le.ve. a. pa.la.vlLa. ••• O c.a.c.hoJt.Jt.o o me.nino c.onhe.
c.e, de.6 de que. na..6 c.e.. E a. pala.vlLa.? Ele. não .6 a.b e. le.lL: ela. 
(c.lLia.nça.) de.moJt.a. mui.to pa.Jt.a. a.plLe.ndelL a. pa.la.vlLa. c.a.c.holL-
ILO"I58 (grifo nosso). Dizem os alunos de Sa. à 8a. sé -

rie, num município "carente": "e. u 9 O.6~O de..6ta. Ma.te.má~i.c.a., 

ma..6 eu nã.o e.nte.ndoo a..6 e.xpl-i.c.a.çõe..6 do pILOÓe..6.601L" ou "a. pILE. 
Óe..6.601La. ~ mLÚto lLapida. na. ma.telL-i.a." e queriam "me.no.6 C.OltlL!!:;. 
IL-ta. do.6 pJt.o6e..6.6oJt.e..6 a.o a.pJt.e..6e.nta.lLem a. ma.~~lLia."~"qua.ndo a. 
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6e~~o~a expliea, el~ nio que~ nepetin m~iA"; e "o ~luno 
. I···.,. .. .. 

na 6a~e em que e~ta p~eeiAa que 04 exene~e~o~ e o~~enta~ 
çõe~ ~ejam ~epet-<'do~. Repetição pa~eee neee~~idade"159 

pondera um dos ,. participantes , E isto significa, para os a 

lunos, que "(J~ p~o6e~~0~e~ devem expliea~ melho~ e da~ o 

po~tunidade~ do~ aluno~ pe~g unta~em" • 

o que fica, após, no mínimo 8 anos na escola ? 

"E~tamo~ na 8a. ~i~ie e at~ ago~a não ap~endemo~ nenhum 
t~abalho di6e~ente, a não ~e~ euida~ da ho~ta e ja~dim" 
ou "não ~e ap~ende muita eoi~a na e~eola, poi~ ela não o 

6e~eee nenhuma eondição de melho~amento~" ou "po~que nao 
temo~ ninguem pa~a no~ en~ina~ algun~ t~abalho~" e um alu 

no do 29 grau responde que aprendeu "a le~ e e~e~eve~ 
ma~ i~~o não e: ~u6ieiente"160. 

porém,são as crianças de la. à 4a. série que di 

zem, com mais clareza que "6alta de eomp~een~ã.o da~ mati

~ia~", há "di6ieuldade de leitu~a e inte~p~etação" e "6a!;. 
ta mate~ial manipulativo"161, no ensino de M.atemática. 

são eles que sugerem: "ho~a de leitu~a"; "liv~o~ de hi~
tõ~ia~"; "texto~ mai~ at~ativo~"; "liv~o~ de lite~atu~a , 
pe~qui~a"; e o material manipulativo "eada aluno i~á a~ -
~anja~ ~eu p~õp~io mate~ial eom ajuda da p~o6e~~0~a"162. 

Além das dificuldades dos professores, da "má 
~emune~ação do p~o6e~~o~ ~u~al que nã.o dã. p~ã. eomp~a~ um 
~aeo de 6eijã.o", das "di6ieuldade~ do~ pai~ no ~u~tento 

do~ 6ilhoh na e~eola; uni60~me, 6alta dinhei~o pa~a eom
p~an mate~-<.al", para os alunos, "o~ texto~ ~ã.o di6'1.eei~"; 

"não entendemoh Oh textoh"163( ou seja, o material didáti 

co mais comum~ o livre-texto é inaccessível, ou difícil 

d d 'd d ' 164 e ser compreen 1 o,tanto ·quanto o programa e enS1no .•. 

Por que professores a alunos não tentam "oJtganizaJt.o mat!!:. 
iial d~ tJtabalhoY;"ap~Dveitando ~2eu~~o~ da kegião"?Como? 

Procurando "entnaJl, em eontato eom pe~~oa~ da eomunidade ~ 

6oJtmula~ eom OA alunQA mate~ial p~õp~io de e~tudQ qua.nto 
a pe~qu-<.~a do hi~tS~ieo do munielpio" e até "l-<'vJl,o~ 6ei -
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to~ de aeo~do eom ~ ~e~lidade de eada munieZpi~" ~ suge ~ 

rem os pais, professore$ e alunos, embora outros quises -

sem que "O e.n~ino d" E~tadc óo~~e ma,t~ unióo~me. [J:q g~au) 

quanto ao eonteu.do e. a:t,tvidade~" ou até houvesse "a e4eQ", 

lha de. um liv~o pad~ao pa~a a~ e~eola~ pabllea~ da me.~ma 

~e.giao"165. 

Qual o significado de escolas ta;o "carentes" 

(são todas escolas municipais, ruraisl sugerirem a busca 

de informações sobre a sua realidade, com "e.~tudo~, ~emi

ni~io~ e eong~e4404 abe~tQ4 pa~a de.bate.~ o~ p~oblema~ da 
eomunidade. e. da e.4eola"166. Não seria questionar a práti 

ca pedag6gica, fazer a realidade entrar na escola? 

"O que. e.u na.Q g04to ê da e.~eola 

t da. e.4 eola., eOI11O e~ta. 
Me. mandando de.eo~a~ 

Coi4a4 da antigUidade. 
Mai4 i;mpo~:tante. 

Se.~ia me. in60~ma~ 
Va4 ~~queza4 que. e.xi4:te.m 
Na mi.nha eomunidade"167 

Quais aa possibilidades de fazª~102 

Sem "~e.mune.~aç.ao eondigna", sob condições adver 

sas de tr$alho, pois, é necessário; "ma.[~ lJ:.V~Q4"; com 

"p~e.ea~idade d04 quad~Q4, a440alho, te.lhado"; "mate.~ial 

e~eola~ ea~o"; "exee44'O de alun04 na~ tu~ma4"; demandan

do "mai4 liv~C4 pa~a pe.4'q.uJ:.4 a e leitulZ:a."; "ma.i4 t~e,t'name.!!: 

to pa~a. P~06e.440~e4"; "~e.o~J:.entaç.ao da~ e~eola4 no~mai~ , 
J:.n4:tituiç8e4 ~e4PQn4ive.l4 pe.la. 6o~maçaQ do~ p~Q6e.~~o~e.4 

, , 

pa~a o ma9i'4:tê.~io ,,; 68, que caminhos, apontam as discus 

sões e os documentos produzidos? Para o processo vivido 

durante todo esse trabalho: a participação de todos, o 

trabalho coletivo em educaçâo... Por vezes" (autcritaria

mente),todos os doc~entos fal~ de esforço conjunto, de 

organização, a pa,rtir de "A~.tJQeia.çÕe.~ d,e. Pa,t4 e Me.4:t~e.4\'; 
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dinâmiea~ de g~upo e 9~UpOh de ~eólexão; ~ue ~~ e~eola~ 
dê.em o po~tunidade _ palZ.a Ó o~mação ~ 5 eio -:,eultu~al do homem", 

"ap~oveita~ o e~paç" óI.6ico da comunidade pa~a dive~timen 
tO.6 ou amplia~ o já. exi.6tente" e, no Clube Agrícola, "di

namização da~ atividade.6 at~avê.6 do.6 pai.6, aluno~ e p~o -

6e~~one~: coleta de .6emente~ e muda~, animai~ na comuni

dade, com pe.6qui.6a de eampo, integ~ação entne pnoduto~e~ 
pana exten~ão do Clube AgnZeola, eom pnodução (pana) pe~

.6oa~ meno.6 óavoneeida~,,169 

Entretanto, apesar de todas as escolas enfatiza 

rem suas precárias condições de higiene,. e de saúde dos a 

lunos e pais, muitas das propostas são vagas: "pof./to m~d:!: 

co"; "mai~ nemedio~" ou são apenas normativas: "mai.6 int~ 

ne~~e e di~ponibilidade da~ ~envente~"; "6i~calizaç.ã.o da~ 

venba~ de~tinada~ ã higiene"; "volta do~ gabinete~ denta..
~iO~,,170. 

Ainda incipiente, encontramos a busca de infor

mações sobre saúde, doenças e o desejo de "6undan o Clube 

de Sa~de", sobretudo entre os alunos, para "o6e~ecen opo~ 

tunidade a toda4 a~ pe.6.6oa~, onde pode~iam di~eutin ca~o.6 

de doenç.a~, ve~mino~e4; 0.6 medico.6 6azem pale4tna.6, dando 
opontunidade pa~a tod04 que tê.m duvida daquilo,,171. 

são os alunos e professores que querem "óaze~ 

um j on nalzinho"; ., gnêmio lite~á.nio"; "volta~ ~Q en~ino de 
poe.6ia com declamaçCe.6"; "um Clube de Comunieaç.â.o e Ex

p~e.6~ ão pana onienta~ ma..L~ o aluno ~ o 6~e c"mpo~ição"; "de 
bate.6, tnabalhoh em gnupo~ de~pe~tando com i44Q o intene.6 
.6e do.6 alun04 pa~a a a..p~endizagem"172, Para isso todos a 

penas precisam de ••• "livno.6" "in6onmaç.Õe.6" "uma biblio , , --
teca"-, "eiom, ~omanee.6, atla..~, mapa~, livno~ atuai.6, mobi '<' 

á.~io", mas também "6unda~ O Clube de Leituna nall ela.6.6e.6 
de 3a. e 4a, .6enie.6"; pois assim o professor poderá "da~ 

mai~ texto~ pa~a o aluno tnabalhan no.6 me.6m04 com o~ienta 
ç.ão do p~06e~.6on"; "da~ ~edaç.õe.6 a panti~ de um ..tex..to e.6 ... 
..tudado ou um tema p~eviamente debatido em aula..,,173, 
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Ao partic;ipa.ção da, escola na vida, da.~ crianças e 

de suas famílias, constituindo um instrumento de informa

ções, de possibilidade para fazer saúde , trabalho, educ~ 

ção e lazer - eis o que pedem os documentos, sobretlldo, a 

zona rural. 171t 

são os professores, pais e alunos que ,:.; 1'~u<y'e):1.em 

"que o~ liv~o~ [6ejam) 6eito~ de acondo com a nta~idade' 

de cada municZpio"; propondo "um e~tudo conjunto paJz,a e~ .... 

colha do matenial"; "pana ela6onaçao do cale.ndâ.n,iQ e~co .... 

lan" que "não deve l:J eJz, impo~to pela dúl.etotr.,ct", mas organ,!. 

zado através da "panticipaçã.o e6etiva dQ~ pai-4, nonmando 
um Con~elho Comunitâ.nio"175. 

Qual o significado dessa participação; do "en 

tno~amento da e~cola com a 6amIlia" ou "entne dinetone~ , 
pno6e~~one~, aluno~ e ~envente.~", se, em toda,s as discus

sões, as propostas concretas face aos problemas da educa

ção falam em "negime di~ciplinan nigono~o"; "deixan o pnE-
6e~~on dan ca~tigo"; [dan) "autonomia ti e~c(Jla patr.,a di~ci 

plina mai~ n1.gida"; "o pn06e~~o~ tem que ~e~ mai-4 ~eve.,. 

no"; ~ preciso Mmai~ di-4ciplina em hala de aula" e até 

"volta~ ao ~egime di~cipl,,[na~ antigo,,?176 E se a escola 

"volta~ ti ~u~pen-6ã.o do aluno" ou "expedi~ tnan~6enênciah 
, d' '. l' d ,,9 pana o~ ~n ~~c~p ~na 0-4 •. -' Assim resolveria o problema 

da "pe~da da auto~idade do p~o6e~~0~"?177:\: "Aatd/J..t.dade 

nã.o ~ violência, Patr.,a tetr., auto~idade, o p~o6e~~0~ nio 
p~eci~a u~a~ de violencia com o~ alunOh, Ba~ta a patr.,tic{ 

pação do~ pai~ na eheola, pana que o p~06e~hon gatr.,anta 
~ua autonidade"178 .,... diz um pai. 

Por outro lado "cancelando o ~i~tema de dependê!!. 

cia" ou "eliminando a necupeJi.aç.ã.o 6inal" solucionaria a 

"6alta de ba~ e"; se "quem nã.o .apnende em um ano I nã.o ,·ia.,.· 
p~ende em uma .6emana"? E "cnian um hi~tema de denunci'a e 

puniçã.o do~ paih que nao mandam heu~ 6il&0-6 patr.,a a e~co -

la" alteraria o agravante quadro de infreqtiência, e 
são?179 

eva-
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Como compreender a proposta "e.limi.na/t 0.6 c.o nte.É:, 

do.6 (de. no~m~çao e.~pe.c.~~ll qu~ndo não houve.~ p~one..6.60~e..6 

qu~linic.~do.6 e. ~urne.nta~ a c.~~ga ho~i~ia de. e.duc.ação ge.
~al", se ao mesmo tempo desejam "e.n.6ino p~oni.6.6ionalizan

te. pa~a o 19 g~au, c.om ap~ove.itame.nto de. e.Quipame.nto.6 da.6 
e.~c.ola.6 de. c.omunidade. pa~~ o e.n.6ino de. habilitação pa~a o 

t~abalho, c.omo c.a~pinta~ia, to~ne.a~ia, c.o~te. c.O.6tu~a, e.l! 

t~ic.idade. e. out~O.6 de. c.u~ta du~ação" e ati "ao c.ont~i~io 

de. 5a. a 8a • .6é~ie., pe.di~m c.u~.6inho.6 p~oni.6.6ionalizante..6 

c.om p~ãtic.a.6 ag~Zc.ola.6 no luga~ de. Educ.ação A~tZ.6t~c.a 

c.o~te. e. c.o.6tu~a, e.nne.~mage.m e. t~ic.Ô,,?18 o 

A quem caberia de 

c.u~~Ic.ulo) pa~~ ate.ndime.nto 
tro "me.lho~a~ O p~og~ama de. 

um lado Ira ~e.noll.mulaçã.o (do 

a.6 c.la.6.6 e..6 po pula~e..6" e de ou 

e.n.6ino pa~a QUe. 0.6 aluno.6 .6ai 
am p~e.pa~ado.6, e.vit~ndo, ~.6.6im, a ~e.p~ovação e. a ~e.c.upe.

~ação"?J 8J "Cu~Il.Ic.ulo.6 e. PJtog~am{l.6 ade.quado.6 ã..6 c.la.6.6e..6 

popula~e..6" significariam "~e.óoJtmulação e. .6implinic.ação 
do.6 c.o nte.údo.6 ", "c.om inIc.io.6 p~o ni.6.6 io nalizant e..6 (pa~a 0.6 
aluno.6 de. 1~. ã. 4a • .6é~ie.l, onic.ina.6 .6e.pa~ada.6 do ho~ã~io 

de. aula,,?J82 Uma escola pública para ricos e outra para 

pobres? 

As respostas - quem as teria? - O Estado, os ór 
~ 

gaos e entidades educacionais? Os profissi0nais de educa 

ção? Os pais dos alunos, repentinamente envolvidos 'nUm 

debate amplo sobre os rumos da educação de seus filhos? 

Eis a escola se colocando em questão - desde a sua impo -

tência face às mudanças !las condições de vida da maioria 

da população que em vão tenta permanecer além de la. sé

rie, •• ati as decisões sobre o que realmente ela ensina, 
A 

como, para que e para quem •.. 

Entretanto~ quando ela se abre para discutir 

sua prática, com perplexidade revela todo um autoritaris

mo que pretende superar-se na "abe.~tu~a a diálogo", mas 

com "ob~igato~ie.dade. d~ p~e..6 e.nça de. todo.6 0.6 pai.6 ou ~e..6-

pon.6ã.ve.i.6". Mas são estes os que a inquirem; Ire. a.6 p~o -
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6e~~o~a~ e a~ d~~eto~a~ p~çpo~c~onam condiçõe4 dçh pai~ ~ 

~em at~ a e4cola ou 6azem ~euni5e~ apena~ pa~a 6ala~ pon
to~ negativo~ do aluno"? l) B 3 

Um espaço de palavra contraditoriamente vivido 

e apenas iniciado - é cpmo concebemos a possibilidade da 

escola, nesse momento histórico - inspirando aqueles que 

apenas desejam uma escola inserida no contexto social 

sensível às necessidades vitais da população: 

"Sabe~ 6aze~ uma ho~ta 

E iabe~ tamb~m co~tu~a~ 

Que bom que toda moça 
Ap~endeh~e a cozinha~ 

Valo~iza~ a~ o6icinah 

P~eocupa~ em conht~ui~ 
Em he~ municZpio unido 
E com VeUh hemp~e conta~,,184 

•.• uma. escola comprometida com os destinos da 

criança e do jovem;.,. 

rrp~ec.ü o que a e~ cola 

Me indique na vida um caminho a ~egui~ 
P~~ que eu não tenha 
Que ~ai~ daqui 
E tenta~ a ho~te em out~o lugall,"185 

••• e lhes 9aranta um mínimo necessário à sobre

vivência física e cultur"al; 

"Sõ a Matemã:tica e o Po~tuguê.~ nã,o ~ o ideal 
Po~h o meu di~eito ê educação total 
PIl,ã: ~ocializa~, o~ganiza~ e p~omove~ 

Como ê 6alho o en4ino e como me mata a hede 
do habelL";~~ .. 
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Burrinho Alpin!sta - 2a. série ••• op. cito p. 2 e 4 

9Ver principalmente os relatos de experiências apresenta
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RELATO nÇ> 9 - Metodologia de Experiências Criadoras - O 
c , 

Burrinho Alpinista - 2a. série ••• - op. cito p. 3 e 4 

16RELATO n9 ~~(~ Relato de Experiências de Educação Espe

~ ••• op. cito p. 11. 
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17 RELATO n9 20 -Relato de Experiências Pré-Escolar 
E ( 

PROEM- PROEPRE ...... opa cito p. 17 
. • < ( < ' 

18RELATO n9 21 - Relato de Experiências Pré-Escolar ••• 

op. c i t. P • 16. 

19Idem p. 10 e 11. 

2 o~ Período Preparatório da Jl4prendizagem Escolar. aprese!!, 

tado no Treinamento de Especialistas, Técnicos do O. 

M.E. e Professores de la. à 4a. série - l4a. DRE 

Nova Era - abrilj83. p. 18. (mimeo) 

21 Idem 

22 Idem. p. 4 

23Ver SONDAGEM: Pré-requisitos de la. a 4a. série - I,I4q.. 
:c:; < , ( 

DRE - Nova Era. fev. 83 p. 1, 2, 7 (doc. int.l 

ANALISE da Pesguisa de Pré-reguisitos de Sa! à 8a. sé ~ 

rie - l4a. DRE - Nova Era - fev,j83 - PI 31 (doc. int) 

24MINAS GERAIS ... Secretaria de Estado de Educação, 

Programa de Ensino do 19 grau - comunicação e Expres ' -

são ••• Opa cit, p. 7, 

25S0NDAGEM: P:r:é-reguisitos de la. à 4a. série - Opa cito 

p. 8 

AN.1\LISE da Pesguisa de Pré-reguisi tos de Sa,. a8a, " sé-... 
rie ••• op. cit, p. 3; 

26Idem 

27AN.1\LISE da Pesquisa de Pré~reguisitos de Sa, à 8a l sê

rie ••• op. cito p. 3. 

28RELATO n9 16 ..... Pré""reguisitos de Comunicaçã.o e Expres -

são ...;.'Sa • série... op. cit. p. 3. 
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29 SONDAGEM; pré-requi'si tos de la ,ã ·4a. sé;t;'1e.,. QP. ci t 

p. 1 a 11 e 13 

ANALISE da pesquisa: Prª-requisitos de Sa, •. c,à I, 18a l , sé-, . 

rie ••• Opa cito p. 2 a 28. 

3 0ANÂLISE da Pesquisa: Pré-requisitos de Sa,. ã. 8a. sé-. 

r i e. •• op • c i t. P • 4, 7, 10, 12 r 14 ~ 1 7 ~ 21 ~ 2 4 " 2 7 ~ 

28. 

31FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord. ,pesquisa, Forma,ção 

do Educador... op. cito p. 8 

32 SONDAGEM; Pré-requisitos de la. à 4a,sêrte op, 

p. 3, 6 1 9, 13. 

ic:i;.t, 

33 o Período Preparatôrio de Aprendizagem Esco1'ar , • , op, , 

cito p. 6 e 18, 

34 Idem p. 14 

35Idem p. 18 

36RELATO n9 21 - Rela,to de Experiências-Pré-Esco1ar, op. 
<. 4 

cito p. 18. 

37SONDAGEM do Processo de Leitura - aplicado a \ professo ..... 
res:1 de la~:.à 14á,.:'série' são Sabastião do Riw Pret;o 14a 

DRE - Nova Era, - fev./83. p. I. (mimeo) 

38Idem p. I, 

39 FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord, Pesquisa Explora

tória da Aprendizagem. op, cito p, 61, 

40RELATO n9 21 -Relato de Experiê?cias-pré-.Escolar,., 

op. cito p. 1Q 

41 0 periodo Preparatório deAP~endizagem de Leitura; ":to.,.. 
. < ... . 

da c~ian~a :tem ~uóicien:te ene~gia inte~na pa~a ~~ de~ 

.6 e n V" I v e~ " • •• Cp. 41 
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42Ver §.ONDAGEMi Dificuldades." op. c;tt, p, 8, 9,. la e 11. 
( 

43S0NDAGEM doP;rocessodeLe'itura". opa cito p, 1, 2 e 3, 
< 

4 'IAVALIAÇÃO Qualitativa"~ Inovação Curriculê..r -

Sao Sebastião do Rio Preto - Passabém - ~4a. DRE - No

va Era julho/83, p. 1, 3, 5~ 16 (doc. int,) 

'I 5Idem p. 14 

4 6 Ib idem p • 1 7 

470 perIodo Preparatório da Aprendizagem Escolar •• , op. 

cit. p. 18. 

48RELATO n9 21.- Relato de Experiências Pré-Escolar •• , op. 

cito p. 10. 

'190 Período preparatório de Aprendizagem Escolar... op • 
• 

cit, p, 18 

50S0NDAGEM do Processo de Leitura ••• opa cita p. 4 

51Idem p, 5 

52 I dem 

53Ibidem 

54 I bidem 

55Ibidem 

56íbidem p. 6 

57Ibidem 

58Ibidem 

59VerAVALIAÇKo II S.A.L. op. cita p. ~, 9~ 12, 14, 22 e 

24 e ainda: 

FIORAVANTE" Ma,r;ta de Lourdes" coord. peSquisa Explorató-
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ria da Aprendi.zagem.", .op, cito p. 41, 54 e 55, 
< ( 

60FIORAVANTE, Maria de Lourdes~ coord, Pesquisa Explora

tória da Aprendizagem. p. 38-39 , 

61 Idem 

62SONDAGEM - Pré-requisitos de la. à 4a. série, •• op. cito 

p. 4, 7 e 10. 

ANALISE da Pesquisa de Pré-requisitos ••• op, cito p~ 2, 
l . 

5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 26. 

6 3 FIORAVANTE, Maria de Lourdes, coord • Pesquisa Exp'loratõ 

ria de Aprendizagem.~.op. cito p. 59. 

6'+ Idem p. 62 

65 Ibidem 

66RELATO n9 18 - periodo Preparatório apresentado no II 

S.A.L. ~ l4a. DRE - Nova Era ~ Jan,/83 V. 7. 

67RELATO n9 26 - ;Relato de Experiências de Classe Especi ... 
. , 

cial ••• op. cit. p, 4 
~ 

6aldem 

69Ibidem 

70 I bidem p. 19 e 2Q 

71 PARECER sobre alunos dà Classe Especial. l4a. ORE Nova 

Era .... p. 2. 

72Idem p. 1 

73Ver no 69 tempo as análises da Ficha de Observação das 

classes fracas de la. séri.e, as candidatas à Classe 

Especial, 
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7i+RELATO n9 26 - Relato de Experiências de ClÇj,sse Especi

al - op. cito p. 2 

75RELATORIO de visitas para diagnosticar e analisar alu

nos e testes de las. séi:iesfracas para criação da 

cLasse Especia.l da E. E. "Louis Ensch 11 - João Monleva 

de - l4a. DRE - Nova Era - fev./83. p.l (manuscrito) 

76RELATORIO de visita para diagnosticar alunos rara com~l~ 

tar a Classe Especial - João Manlevade - l4a. DRE 
( 

Nova Era. Março/83. p. 1 (manuscrito) 

RELATóRIO de visita para diagnosticar crianças para com 

por Classes Especiais .. E. E. "João XXIII" - João M~n 

levade - 14a. DRE - Nova Era. março/83. p. 1 (manus ~ 

crito) 

RELATóRIO de visitas para diagnosticar alunos para com

mpletar Classe Especial João Monlevade -E. E. Manoel 
( 

Loureiro - 14a. DRE - Nova Era - março/83. p. 1 (ma -

nuscrito) • 

77RELATORIO de visitas para detectar e avaliar os alunos 

de Classe Especial para fins de reintegração - E. E. 

"Bento Augusto" - Bela Vista de Minas .... l4a. DRE. No-
Q 4 

va Era nov./82 - p. 1 e 2 (manuscrito) 

780rganizamos vários tipos de leitura de acordo com as e

tapas do processo de leitura experimentado nas Clas -

ses Especiais - O·Caminho Suave - além da avaliação 

de conceitos matemáticos; 

Ver INSTRUMENTOS de reintegração das Classes Especiais, 

incluindo - Ficha de Avaliação da Leitura - junho/82 

(1 a 3 P.); as Leituras n9s 1, 2~ 3, 4, 5 e 6, acom -

panhadas de gravuras (12 P.) e a Avaliação de Matemá

tica - 3 p. (mimeó) 
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79 RELATORIO OE VlSITAS - E.E. Silvino Pereira. - Cel. Fa-
c 

briciano - 14a. ORE. Nova Era setj1982 - p. 1, (ma-.. 
nuscritol 

B o ::;RE~L:.:.A:.:T:..;O:..;R;..;,.I;;;...O~....;;;d;.;:e~v:...:i:.:s:,;l.=-· t=.a::.;;.s...,.ló:p....;;;a:.::r:..;a;:;...-t;:...e;:...;;;...s....;;;t,;:.:a;;;;r-.......;;a,;...l_u;.:,:n~o;:...s;;:...,.. ..... p_a:.;...r_a.;...· ..;.s_e..;.r_·e_m....;·~):'_~i~ 
tegrados; selecionar e avaliar alunos-para completar 

a turma de Classe Especial E. E. "Manoel Lourei -, 
ro". João Monlevade 14a. ORE - Nova Era, - set./82. 

p. 1 e 2. (manuscrito) 

BOVer PARECER sobre guia de Transferência de 

cial para efeito de aprovaçio de Registro 

14a. ORE - Nova Era .... abril/83 p. 1 (doc. 

Aluno Espe

Escolar -; 

int. ) 

til Idem p. 1 

B 2 Ib idem p • 3 

B3RELATO n9 26 - Relato de Experiências de Educação Espe

cial ••• op. cito p, 1 

B4ANÂLISE do Treinamento para Especialistas, Técnicos 

O.M.E e Professores de la. à 4a série - ltabina -

ORE - Nova Era - abril/83. p. 2 (~anuscrito) 

Ver - AVALIAÇÃO dos Especialistas em reunião no 

06/06/83 .... 14a, ORE. Nova Era junho/83~ p. 2, 4~ 
t, 

do 

14a 

-dia 

5, 6 

B5ANÂLISE do Treinamento para Especialistas, Técnicos do 

O.M.E.,Professorde la. ã. 4a. série, Nova Era. 14a, , 
ORE. Nova Era -abril/83. p. 1. 

B6Idem p. 1 

B7 I bidem p. 2 

ANÂLISE do Treinamento para ESEecialistas, Técnicos do 
O.M.E., professoresdela.ã4a. série, . "Joso' Morilev~ 

de - 14a. ORE. Nova Era. abril/83 P. I, 

\\ 
I 

f 
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~..NÂLISE do Treinamento pa,ra Especialis~a,s, TéCnicos ?? 
O,M.E., profeasore~ de la" ã ra, sªrie - rtabira" Op. 

c ( _ , ,=c 

cito p. 2 

88 ANÂLISE do Treinatrte·nt·o para Especialis·tas, Técnicos do 

O.M.E. - Professores de la. à 4a. série - Nova. Era 

op. cito p.4 

ANÂLISE do Treinamento para Especialistas e Técnicos do 

O.M;E., Professores de la. ã 4a. série - Itabira .•• 

op. ci t. p. 2. 

ANÂLISE do Treinamento para Especialistas, Técnicos do 

O.M.C •• r Progessores de la. ã 4a. série', João Monleva 
( ( 

de ••. op. cito p. 3 

89ANÂLISE DO TREINAMENTO para Especialistas, Técnicos do 

O.M.E., Professores de la. ã 4a. série~ João Mouleva

de - op. cito p. 3 

90ANÂLISE DO TREINAMENTO para Especialistas,. 'Técnicos do 

O.M.E., Professores de la. ã 4a. série, Nova Era ••• 

op. c i t. P • 2. 

ANÂLISE DO TREINAMENTO para Especialistas, Técnicos do 
4, " 

O.M.E •• , Professores de la. ã 4a, série - Itabira •.• 

op. c i t. p. 2. 

ANÂLISE DO TREINAMENTO de Especialistas r Técnicos ~-." do 

O.M.E., Professores de la. ã 4a. série, João Monleva

de. op. cito p.l 

91 Idern 

92 ANÂLISE DO TREINAMENTO de Especialistas, Técnicos do 
't " 

O.M.E. Prof. de la. à 4a. série - Nova Era... op • . , 
ci t. p. 2 e 3. 
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93 ANALISE DO TREINAMENTO de Especia.lista.s, Técnicos do 
• . q < ( . 

O.M. E., Proi. de la. lã. 4a, 'série, (Itab~ra,: ,. , • • op I 
cito p. 3 

9l+ ANALISE do Treinamento de Especialistas, Técnicos do 

O.M.E., Prof. de la. à ra. série - Itabira - .,. op. 

cito p. 4 

95ANALISE do Treinamento de Especialistas, Técnicas do 

O.M.E., Prof. de la. à 4a. série - Nova Era - op, cit 

p. 5. 

96Ver Análises dos livros didáticos de la, série, sobretu 

do 39, 59 e 69 tempo :.e ainda SONDAGEM, "Processos de 
( 

Aprendizagem de Leitura - op. cito p, 1, 2, 4" 5, 6, 

8, 9, la e 11. 

97BRASIL - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu

cacionais (INEP). Fatores que interferem no 

ensino ... op. cito p. 62 

98 Idem p. 20 e 65 

99Ibidem p. 9 

10 °Ibidem p. 7Q 

lOlVer Cursos de la, série realizadas em 1981 e todos os 
cursos referentes a per.iddo Preparatório, ;':",",Eld,ucação 

Pré-Escolar, Educaçã? Supletiva, 5a. à 8a. e 29 grau, 

realizados em 1982. 

l02 ANALrsE DO TREINAMENTO de Especialistas. TécniCOS do 
t q 

O.M.E" Prof, de la. à 4a. sér~e - Nova Era - op. cit 
( , 

D. 4. 

'ANALISE~; 'do'rreinamento de Especialistas, Técni.cos dd, 

O.M.E., P;rofessore'S dela. ã; 4a,sér'ie -:;r'ta,bi'ra - op. 
( t ( < , 

ci t. p. 3 
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l03METODOLOGIA Experiências Criadoras- AErendizagem da 

Lingua - apresentado no Treinamento de Professores e 

Especialistas de la. ã ~a. s~rie - Nova Era'" Joio 

Monlevade ... Itabira ... l4a. DRE - Nova Era ... Abrilj84 

p. 1, 2 e 6. 

10 4 O período Preparatôrio da. Aprendizagem Escolar. 
. < 4 

, Op • 

cito p. 23. 

10 5 Idem 

1 o 6 PIAGET I Jean "Para onde vai a educação". Rio de Janei 
~ 4. 

ro - Livraria Jos~ Olimpio - Editora UNESCO ~ 1978. 

p. 6. 

1 O 7 AVALIAÇÃO DO II S.A.L. op. cito p. 4 
"' 

I08Idem p. 9-28 

l09RELATORIO de visitas para sondar as dificuldades dos 
• ce 

professores quanto ao Período Preparat6rio e o Pro -

cesso de Leitura. ·João Monlevade. l4a. DRE - Nova 
( 

Era. Maio/83. p. 1 (manuscrito) 

110Idem 

111 RELATORIO ,de visitas para treinar professores e espec~ 

alistas de Educação quanto a metodologia de ·Proces -

so Experiências Criadoras. João Monlevade ... l4a. 

DRE - Nova Era - maio/83. p. 1, (manuscri tol 

112 I dem p. 1 e 2 

113Ibidem p. 2 

114 Ibidem p. 2 

115Ibidem 

116 Ibidem 



416. 

1 17Ibidem 

118 PARTES essenciais de ulllaaula de leitura - apresentado 
( < 

no treinamento de Professores e Especialistas de la. 

ã 4a. série - Nova Era - Itabira - João Moulevade 

14a. DRE - Noya Era. abril/ 83 p. 1. (mimeo) 

119Idem 

12 o Idem 

121 Ibidem 

122 Ibidem 

123RELATORIO de visita para sondar as dificuldades encon

tradas no desenvolvimento do seu trabalho - são Do

mingos do Prata - 14a. DRE - Nova Era. junho/83 p.l 
"Cmanuscrl to) 

12lfIdem 

125SILVA, Ieda Dias ~ Encontro: O Barquinho Amarelo, •• op 

cito p. 

126PECA teatral - E, E, IIFazenda do Braçoll - Joanésia 14a. 

DRE - Nova Era - 1981, p, 4 

127RELATORIO de visita para so~dar a aprendizagem da lei

tura: Convers~ com as crianças de la, série - E. E. 

IIFazenda do Braço"'-Joariésia 14a. DRE .,... Nova Era 

out. /82, p. 1 (manuscrito) 

128AVALIAÇÃO qualitativa - tabela 01 ... Inovação Curricu -

lar •• ," op. cito p. 7 e 8 

129Idem p. 2, 3 e 7 

130AS atividades de integração da Coleção Barquinho Amar~ 

lo passaram~a"émt61ver na E. E. IIFazenda do Braçoll o 

Clube de jovens~ o Clube de Maes r organizando as at! 

vidades artesanais na escola o que" antes era feito ~ 
solado 
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e indi Yidualmente, ?elas pessoas da comunidade, 

131RELATO n9 7 .... Metodologia de Experiências Criadoras. O 

Barquinho Amarelo la. série ••• op. cito p, 3 

REL~ .. TO n9 11 .... Metodologia de Experiências Criadoras. O 

Menino Azul .... 3a. sé·rie... op.. ci t. p. 3 

132RELATO n<;> 17 .... Literatura Infantil.,. op. cito p. 6 

1 33RELATO de Metodologia de Experiências Criado·ras... op. 

cito p. 4 

135DAMAZIO NETO, Nair -A Lua - Nova Era - maio/83, p.l (ma 

nuscrito) 

136DAMÂZIO NETO, Nair - Silêncio ~ Nova Era - maio/83. p.1 

(manuscrito) 

1 3 7 '71 .. 'K E . . /83 D~ZIO N TO, Nalr - Esperança - Nova Era - malO • p, 

1. (manuscrito) 

138 1· b " LUCAS, E lza eth B. A verdade - apresentada na Noite 

de Poesia" .... 14a. DRE - Nova Era, fev./83. (manusc-ri 

to) 

139 
MELLO, Marlon José de, Se tudo não existisse,_. apre -

sentada na "Noite de Poesia" - 14a. DRE - Nova Era 

fev./83 p. 1 (mimeo} 

11+ o 
: -.. .: OLIVEIRA, lran Batista de, Ilha - apresentada na "Noi-

1 1+ 1 

te de Poesia" - 14a. DRE, Nova Era - fev./83 ldoc, 

int.) 1'. 1. 

FERNANDES,Oneide ,da: ,S,~I 1 ;-'A alegria - apresentada 
'I!' < 

na 

"Noite de Poes;ia" .... 14a w DRE 7. Nova Era .... fev./83. p. 1 

(manuscrita) 

11+ 2 
Idem 
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1 ... 3As escolas receberam, l?s,ra discussões COm toda a comu

nidade um documento~base com a situação do ensino 

no Brasil e em Minas Gerais, A partir dos debates 

obre a realidade concreta, nos diversos niveis - es

col:a~ .'tmunicípios, DRE apresentaram, propostas no I 

Congresso Mineiro de Educaçio, a-realizar-se em out/ 

83 (ver EDUCAÇÃO para a mudança - documento base) 

l ...... DIAGNOSTICO de preparação do Congresso Mineiro de Edu

açio - Santo Antônio do Rio Abaixo, l4a. DRE - Nova 

Era - junho/83. p. 4 (manuscrito) 

DIAGNOSTICO de preparação do Congresso Mineiro de Edu

cação - João Monlevade - l4a. DRE. Nova Era - junho/ 

83. p. 2 (manuscrito) 

DIAGNOSTICO da preparação do Congresso Mineiro de Edu

c,ação ... Joio Monlevade. l4a. DRE. Nova Era - junho/ 

83 p. 2 (rnanuscri to) 

l"'SDIAGNOSTICO da preparação do Congresso Mineiro de Edu

cação -Itabira. l4a, ORE ... Nova Era ... junho/83. p. 

2 e 3 (;nanuscri to 1 

pIAGNOSTICO da preparaçãó do Congresso Mineiro de Edu

cação ... Nova Era ..... l4a. DRE ... Nova Era - junho/83 • . , 
p. 2. (manuscrito) 

DIAGNOSTICO da preparação do Congresso Mineiro de Edu

cação...: Bela Vista de Muias. 14a. DRE Junho/83. p. 

1. (manusc;r:;ito} 

TERMO de vis! ta - I'Eambé do Mato Dentro - l4a, DRE 

Nova Era ..... junho/83. p. 2. (manuscrito) 

1 ... 6DIAGNOSTICO da pit"eparação para o Congresso Mineiro de 

Educação .... Ferros - 14a. DRE. Nova Era - junh<;:>/83. 

p. 2 (mamuscritol 



419 . 

DIAGNOSTICO da. f>ref>~raçao pa.ra o Cong~~s~o }1ineiro 

Educaçã.o ~·Santo "j\ntônio do Rio Aba,;ixo •• , op, cit, 

p. 5 

de 
• 'E' 'l 

DIAGNOSTICO da preparaçao para o Congresso Mineiro de 

Educação - Bela Vista de Minas ••• op. cit, p, 6 

147RELATaRIO das Atividades na Escola Municipal Adolfo Ju 

ventino Ferreira - Passabém. l4a. DRE - Nova Era 
E 

agosto/83 p. 1. (manuscrito) 

RELATaRIO - Elaboração do documento Educação para Mu -

dança - João Monlevade - l4a. DRE - Nova Era - agos

to/83 p. 36 (manuscrito) 

RELATORIO .... Elaboração do documento: Educação para mu--
dança - São José do Goiabal - l4a, DRE - Nova Era 

agosto/83. p, 2, 3 e 4. (manuscrito) 

RELAT6RIO - Elaboração do documento; Educação para a 

Mudança -Passabém .... 14a. DRE - Nova Era, p, 31, 35, 

52, 57, 73, 84, 85 ê 91, 

146 A "" .... RELATvRIO; Elaboraçao do documento "Educaçao para a Mu 

dança" - Passabém ••• op. cito p. 31, 35, 52, 57, 73; 

84, 85, 91. 

RELAT6RIO; Elaboração do documento;"Educaç~p f>p.r~ a Mu 

-dança" .... ' João Monlevade ' ..... 14a. DRE - Nova Era - ago~ 

to/83 p. 

RELATaRIO; Elaboração do documento "Educação para a 

Mudança" - Santo Antônio do Rio Abaixo ••• 14a. DRE 

Nova Era - agosto/83 .... p. 3 e 4 

RELATaRIO do documento "Educação para a Mudança" - ~ 
ti ." u ~ •. ~ E. Odl1on Behrens-Sao Sebastlao do Rio Preto - 14a. 

DRE - Nova Era .... agosto/83 - p. 6 

Ver também sobre a participação dos pais na obtenção 

da merenda escolar - 59 tempo. 
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1~9SANTOS, An~ C~rv~lho Menezes 

so Mineiro de· Educação ~ 

dos •.. Músic~s -I Cbngre~ 

E,· E.·"F~zend~ do Braço" , , 

agosto/83 ~ p. 2 Cmimeo} 

lSORELATORIO das atividades desenvolvidas na Escol~ Muni

cipal -"Vicente HenrigueFerreira" - Passabem -14a. 

DRE - Nova Era ~ agosto/83 - p. 2 (manuscrito) 

RELATORIO da E. E. "Fazend~ Boa Vista" -Ferros - 14a. 

DRE - Nova Era - agosto/83 p. I (manuscrito} 

DOCUMENTO da Escola Municipal "Adolfo Juventino de Aze 

vedo" in Pasta contendo documentos do Congresso Mi-· 

neiro de Educação - passabem - 14a. DRE - Nova Era 

agosto/83 p. 82 (manuscrito) 

lS1RELATCRIO de la. reunião do I Congresso Mineiro de Edu 

caça0 - Bom Jesus do Amparo - 14a. DRE - Nova Era.,.. 

gosto/83 p. 8 (manuscrito) 

RELATO RIO ~ I Congresso Mineiro de Educação -E, E. E~ 

vêncio Gomes da Silveira ..... Retiro da Esperança .,.. Fer 

ros - 14a. DRE - agosto/93 p. 3 (manuscrito) 

lS2RELATORIO da E. E. "Evêncio Gomes da Silveira"- Retiro 

da Esperança Ferros ••• op. cito PI 2 

RELATORIO da E. E. "Fazenda Boa vista,., op. cito p. 2 

REUNIÃO; Elaboração do Documento: "Educação para Mu -

dança" são José do Goiabal - 14a. DRE - Nova Era - a 

gosto/93 p. 4 (manuscrito) 
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~. CONCLUSÃO (como se fosse) 

MENINO FELIZ 

"o menino b~lnca com 
~eu ba~co de papei 
~ua bola de pano 
~eu cavaio de pau. 

o menino ê ~abido 
tem m~o~ igel~ 
v~vacidade no~ olho~ 
po~ i~~o i 6eliz •.• " 

o papei ê jo~nal velho 
O pano ê meia 6u~ada 
O pau ê va~~ou~a co~tada.o. 

(Pa~ticipante do II Semlnâ~io 
de Ap~endlzagem da Leltuha) 

1. Alfabetizacão como carência 

O tempo da conclusão não termina a história, nem 

a explica ••• sequer a esgota. Apenas a retoma na avaliação 

critica qo processo vivo, procurando interpretá-lo e com

preendê-lo num determinado momento, bem como suas possibi

lidades na dinâmica social em que se insere. 

Pensar toda uma práxis, todo um fazer educacio

nal, que não seja um mero re-fazer; ou um re-produzir, mas 

a busca das relações mais significativas, do ponto de vista 

dos envolvidos técnicos da DRE e da Escola; professores,pais, 

alunos, pessoas e grupos, presentes nas açoes de saúde, la

zer, de elaboração de textos, organização de experiências 

e do que se faz na escola de 19 grau. 

Conscientemente ou não, todos têm algo a dizer, 

a ensinar e aprender, colocando-se face à realidade da re

provação escolar, da marginalização produzida na escola e 

desejam transformá-la. Sobretudo o professor, que convive 

mais de perto com a criança e tenta, em vao, descobrir os 

meios de ensiná-la a, pelo menos, decifrar os' símbolos 
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gráficos ••• 

Qual o suposto dessa prática? O que subjaz à "cri 

atividade" e à "liberdade de escolha" do professor - o res

ponsável em última instância pelo trabalho pedagógico? 

As perguntas feitas, o confronto entre o saber do 

"técnico da DRE e da escola, do professor, dos pais e da 

criança; o "fazer-fazendo" deste trabalho descobriram "au-. 

sincias" serem preenchidas, "imaturidades" da criança desfa 

vorecida e do adulto "defasado" serem negadas como "explica 

çao natural" do fracasso e da impossibilidade de aprender ••• 

! a pedagoqia da carincia que U e6 t; muito-atent~ 

ao que n~o exi6te. V~ a 6alta de in6~nuc;ai a 6alta de cdl
:tufta, de 6aúde etc 'í 1. E procura aliviá-las com um professor 

~: __ ".'---;ém "carente" - instável, sob condições precárias de tr,5! 

balho, e inexperiente - incapaz, portanto, sequer de ava

liar seu trabalho ou apropriar-se dele, desde as classes 

pré-escolares às de educação de adultos .•• A sua palavra, 

tanto quanto a dos pais e a das crianças, ou dos "leigos" 

jamais será dita e nem ouvida por aqueles que "sabem". O 

diálogo é impossível, porque não há o que ouvir: a passivi

dade, o silêncio, a ausincia marcam essa pedagoqia, que nao 

toma em consideração aqueles a quem diz atender, nem a 

seus anseios, suas lutas e suas vidas. 

As ações dessa pedagoqia se convertem na "substi

tuição" ou no "preenchimento" dessas "ausincias", com a pal,5! 

vra, o conhecimento - os objetivos, as atividades e conteú

dos - de quem decide. Ao "carente" basta ouvir, receber e 

utilizar o que o professor lhe diz ou lhe traz. Não é neces 

sário que haja participação e, se houver, será a permitida, 

na mera realização de tarefas, nas reuniões para comunicar 

decisões, na "acelt4C~o de bbjetiuo6 6dbne 06 quai6 nada 6e 

.t e v e a d'<' zen" 2 • 

Nessa relação, que conhecimento se produz? se nao 

há troca e a criança ou seus pais são destituídos de saber 

e, portanto, incapazes de se incluirem nessa relação? Ape-
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vra e do ponto de vista dos que podem dizê-lo. 
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da pala-

Então, as "carências" de saúde, habitação, traba

lho e lazer somente encobririam a verdadeira carência: - a 

negacao do direito à palavra, ao conhecimento e à particip~ 

ção dos bens da sociedade .•• 

Se a educação é tão importante, como ouvimos de 

todos os protagonistas do trabalho, por que a ausência dos 

pais às reuniões? a infrequência das crianças ou a rotativi 

da de do professor, mudando de sala, série e escola todos os 

anos? Onde esse problema mais se agrava? Justamente na la. 

série do 19 grau, essas ausências se concretizam e, entend! 

da como doacão dã palavra, treino de sílabas, letras e sons, 

a alfabetização está carregada de toda a negatividade da ca 

rência. 

O aluno e seus pais só apreendem a escola como a 

negaçao de sua maneira de perceber sentir e expressar, ass~ 

mindo eles próprios a culpa do fracasso escolar •.• da inca

pacidade de/pelo menos/aprender a ler ••. E o professor, a 

despeito de todos os seus esforços, penosamente dele parti

cipa pois, para ele e os "entendidos", qualquer material 

serve, qualquer método alfabetiza: basta "criatividade" pa

ra fazê-lo. 

~ essa dimensão contraditória que descobrimos, à 

medida que ouvimos a outra palavra: quando nas trocas, nas 

discussões, nos relatos de experiência dos professores, nas 

reuniões de pais, a·"incapacidade" é negada como suposto. 

Ao invés, a certeza de ciue é abrindo espaços para a palavra, 

o ·conhecimento e a participacão, é possível desvendar a rea 

lidade, definir as verdadeiras carências, sob diversos pon

tos de vista, interesses e expectativas. 

O "assalto" da palavra dita pélos professores, 

pais, alunos, pessoas de comunidade, dos que vivem a sua ne 

gação é o que percebo no texto e no desenrolar dos tempos. 

A partir do 59 tempo, sobretudo, os conteúdos, rítmos e mu-



430. 

danças sao marcados pelas falas das quais procuro fazer-me 

instrumento, na tentativa de apreender a riqueza de um pro

cesso de af~rmação, nos limites e dificuldades de uma educ~ 

çao pobre, imersa na ideologia justificadora da carência. 

o deixar falar dos técnicos da 14a. DRE - também 

considerada "carente" de recursos humanos, dentre as demais 

Delegacias Reqionais de Ensino - no diálogo progressivamen-. 
te participativo, coloca em questão a competência dos que 

assim se proclamam e, mais ainda, é um mergulho sem volta 

na realidade social - único caminho possível para conhecê

la e único sentido da escola. 

2. Alfabetização corno possibilidade 

A cultura viva, das camadas populares - presentes 

nas experiências fragmentadas dos professores, no saber e 

no modo de vida das crianças, de seus pais-não poderia tor

nar-se em textos, o conhecimento da história e da geografia 

de sua qente, como insistentemente mostram as falas e as 

práticas, sobretudo nas escolas rurais e nos municípios mais 
3 

carentes ?' 

Professores, alunos e pais serao impotentes para 

organizar esses textos para torná-los o registro da vida e 

da leitura do mundo que seja escrita ou reescrita por aque
~ 

les que a fazem?' 

Não o sabemos,ainda. Nossa experiência se realizou 

levando em conta materiais e recursos já existentes nas esco 

las, embora nos cursos, os treinamentos descentralizados,crí

ticas a esses materiais conduzam ao questionamento dos con

teúdos empobrecidos e abstratos com que a escola trabalha, 

desvinculada do todo social e de todas as possibilidades não 

percebidas ••• e, por isso mesmo, negadas. 

Que conhecimento aí se produziria que nao seja tam 

bém parcelarizado, feito de ações estanques, nas atividades, 

áreas de estudo e disciplinas isoladas, como se o ato de co-
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nhecimento nao fosse uno, embora diversificado? E pergunt~ 

mos o tempo todo: Que instrumentos possui o professor 

mergulhado na iustificação da própria carência - para cri

ticar-se e à sua prática, articulando esses conteúdos arti 

ficialmente separados da realidade viva? 

Como poderia ele, com a criança, o jovem e o 
... 

adulto, desenvolver meios para que estes se expressem e a 

sua cultura, se esta é negada na tentativa de alinhavar pa 

lavras, frases e textos mortos-vivos, feitos de pedaços de 

sons e letras - ininteligíveis à criança e a seus pais? 

Qualquer material produziria a estruturacão coe

rente do pensamento na escrita da palavra da criança e do 

seu conhecimento? Corno ela poderá utilizar os instrumentos 

da cultura letrada? ~ um pai quem diz "o me.nino de.ve. le.Jz. o 
5 

que. e.le. e..6c.Jz.e.ve. e. não o que. a pJz.o6e..6.60Jz.a e..6c.Jr.e.ve." • 

A questão da leitura - corno exclusão e como po~ 

sibilidade - penetra todas as relações estabelecidas; per

meia o processo vivenciado e determina a elaboração desse 

texto - feito de indagações, que passam do corpo dos tem

pos, aos subtítulos e aos títulos ••• Um simples complexo -

eis como a alfabetização nos aparece - com a força de apro 

fundar e ampliar as relações no tempo e no espaço e capaz 

de tornar-se um instrumento de luta ou de alienação, na me 

dida em que permita ou não articular os interesses funda

mentais das camadas populares para quem "saber ler" é, in~ 

gavelmente, uma necessidade para infor~ar-se. participar 

dos bens da cultura que elas ajudaram a construir. 

3. ~ metodologia da Leitura - uma escolha radical 

Por isso, a alfabetização corno um trabalho espe

cífico de ensinar a ler "não .6e. e..6gota na de..6c.odi6ic.açio 

pUJz.a de. palavJz.a e..6c.Jz.ita ou da linguage.m e..6c.Jz.ita. ma.6 .6e. an 
6 

te.c.ipa e. .6e. alonga na inte.lig~nc.ia do mundo" • Jamais a me 

todologia da alfabetização será, portanto, urna decisão me

ramente técnica, resultado deste ou daquele material didã-

::a 
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tico, ou fruto das qualidades pessoais do alfabetizador. 

~ uma opção.teórico-prática, na medida em que é o 

professor quem precisa dispor dos meios para organizar as 

estruturas da língua com a criança ou o adulto analfabeto, 

estabelecendo dinamicamente a relação linguagem-realidade 

ou seja, o que acontece pode ser dito, e de várias maneiras 

e também pode ser produzido, transformado em diálogo com ei 
sa realidade. Esta, tal como a língua e todas as aquisições 

culturais não são já dadas, são resultado da ação do homem, 

em condições concretas de vida. A medida que se dá a leitu 

ra, se processa o conhecimento desse mundo. 

Uma metodologia que seja capaz de viver com a cri 

ança e o adulto esse diálogo: apreendê-lo em toda sua rique 

za de sentimentos, emoções, interesses e aspirações expres

sando com beleza, o conhecimento dela - eis a impossibilida 

de dos materiais descartáveis, da alfabetização formal, em 

que a criança nem vê, nem ouve, nem fala, apenas escreve ••• 
- -uma palavra que nao e sua. 

Então o apossar-se da palavra, o seu manejo 
~ 

e 

condição de conhecimento, de desvendamento desse real, do 

domínio da natureza, de suas leis e da inserção social, po

lítica e cultural, presentes nos objetivos e nos fins da 

educação e da sociedade. 

~. 

Por essa razao, uma metodologia da leitura como 

caminho para o acesso aos bens da cultura, constitui uma de 

cisão política, permitindo ou não que as camadas populares 

participem da elaboração-do conhecimento, sua disseminação 

e utilização. E.is o que perpassa todo o documento Educação 

para a Mudança - que se pretende um movimento "na bu~ca do 

a~end~men~o ã~ nece~~~dade~ bã~~ca~ da população, ~ob~e~udo 

daquela pa~cela ma~o~, 6o~~emen~e ma~g~na~~zada do~ ben~ do 
c~e~c~men~o econôm~coll.:' 

Ensinar a ler - é bem - é um compromisso pOlítico 
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e social que define a importância e a necessidade de que a 

escola possa fazê-lo; com as contribuições de lingüistas, 

educadores e todos os que instrumentem a escola de 19 Grau 

na sua tarefa básica, com os seus desafios a responder e di 

ficuldades a superar. 

Só na ação conjunta, na cooperaçao, na discussão 

coletiva é que a leitura encarna a possibilidade de partici 

pação, de apropriação da palavra como apropriação da cultu~ 
ra e de um povo a si mesmo - afirmando sua existência e a 

sua história. A rejeição dos livrosudescartáveis" e a su 

qestão da "elabonaçao de texta~" - propostas das escolas, 
8 

pais e alunos nas discussões sobre o material escolar nao 

exprimiriam o desejo de fazer valer essa sua cultura, subs-

tituída ou negada pelos que pretendem justamente "afirmá-

la"? 

Qual a possibilidade de fazê-lo, sob condições de 

"carência" do pensar, do escolher, do determinar-se. vivido 

pela criança e seus pais e face à desqualificacão do saber, 

do professor, também ele despossuído do processo de aprendi 

zagem e dos resultados de sua prática? 

A discussão que ora se dá - a democratização dos 

processos de ensino, a alteracão das relações de poder na 

escola - podem tornar-se em espaço de reapropriação do sa

ber negado ao professor, aos alunos e a seus pais? 

No adentramento dessas relações e através da org~ 

nização de grupos e associacões que participem do exercício, 
... 

de poder dizer e fazer, nas escolas de 19 e 29 graus, e que 

se pode pensar a crítica' e a superaçao da leitura comomeca 

nismo de esclusão. 

Os encontros, pesquisas, seminários, simpósios

cada vez mais amplos na participação e específicos nas exp~ 

riências a serem trocadas, nos conhecimentos a serem produ

zidos, ao invés de mero "treinamento de recursos humanos", 

transformariam o trabalho pedagógico, a alfabetização em 

trabalho coletivo, em diálogo com a realidade, vivido por 
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todos, num determinado momento. Construir meios para fazê

lo, organizando e disseminando o conhecimento presente nas 

formas de expressa0 das camadas populares - eis o caminho 

possIvel na contestaçio das "carências" como justificativa 

e legitimaçio do fracasso escolar ••• 

Enfim, é o professor - o que sabe - criando no

vos textos, aprendendo e ensinado as múltiplas formas de 

orqanizaçio da realidade - e do conhecimento; questionando 

com todos escola, pais, famIlia, comunidade - as contra-

dicões de uma prática que, ao criticar-se, seja uma possi

bilidade concreta de direito ã palavra e ã vida. 
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RtSUME: 

Est-ce que le travail pédagogique," comme production 

collective, est vécu dans les écoles primaires et secorrlaires? 

Comment ceux qui quotidiennement expérimentent les contradic

tions de "l'éducation comme droit universel" et comme mise a 

l'écart des classes défavorisées perçoivent la spécificité de 

ce travail? 

Ce sont ces questions qui sont ici posées, cherchant 

à récupérer la place de l'école comme lieu de production et 

de transmission de connaissances, du minimum nécessaire à la 

survie matérielle et c-uI turelle de ceux qui sont en général 

exclus du projet éducatif. 

C'est pour celà que l'alphabétisation - ~rise comme 

appropriation de la parole, comme instrument d'acquisition de 

nouvelles connaissances - est au centre des temps etmouv~ts 

de l'enquête; l'élément mobilizateur, convergent et ras~leur 

des discours, des désirs, des espoirs et des possibilités de 

ceux qui enseignent et apprennent dans les écoles publiques de 

la Quatorzieme Oélégation Régionale de Nova Era, dans l'Etat 

de Minas Gerais. 

La méthodologie s'est donc construite à mesure que 

le travail s'est réalisé dans les cours, rencontres, études 

spécifiques, dans les compte-rendus d'expériences et dans les 

discussions, confrontant tout le temps les discours du pro

fesseur, du spécialiste, des' parents, des enfants et des 

techniciens de la. ORE (Oélégation Régionale de 1 'Enseignemerit), 

des auteurs et des autorités en éducation. 

Les textes produits, les actions réalisées et les 

relations vécues expriment ce dialogue et questionnent la 

pratique éducative d'une école qui ~'enseigne même pas à lire, 

dans un contexte de croissante marginalization économique, so 

cial, politique et culturelle de la plus grande partie de la 
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population. Depuis les classes pré-scolaires jusqu'au secon 

daire, en passant par les "classes spéciales" ou par 1 'é:::lucation 

d'adultes, est-il possible de penser "l'enseignement pour 

tous"? Est-il possible de comprendre et de démystifier 

l'alphabétisation - tâche primordiale de l'école - comme méca 

nisme d'exclusion des dépossédés? 

Une contribution au processus de perte de I' innocence 

d'une école "neutre" et â la tentative de supération de son 

savoir-faire "technique": tel est le sens de ce travail, vécu 

non comme une application d'instruments habitueIs d'enquête, 

mais comme une construction collective. 

L'éducation, comme acte de coopération, comme un défi 

3 plongeL 1~ns les conditions concrites oa ele est en jeu, 

c'est la proposition qui parcourt toute l'enquête, dans la 

certitude qu'il est possible, du point de vue de l'éducateur, 

de construire les chemins de l'enseignement fondamental. 
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IDAC, 1982, 

OLIVEIRA, Francis.co de, A Economia da dependência il'nper-

feita. 2a, ed., Rio de Janeiro. 1977. 
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nUbia. Paz e Terra~ 1978. 
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1976. 
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PIEDADE, Gilda de Guimarães & VANUCCI, Juanita G. Pieda

de. Hora alegre. cartilha, são Paulo, IBEP. s,d., 
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Al~EXO I 

BIBLIOGRAFIA CONSTRUíDA - MATERIAIS ELABORADOS PELA 

14a. DRE - NOVA ERA MINAS GERAIS 
(1981) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO DATA CARACTERIZAÇÃO 
TEMPO 'DA 

DE ESPECIFICAÇÃO PESQUISA 
ORDEM LOCAL ENl'IDADES/ 

OUTROS 

01 SONDAGENS 
- Processos de Leitura Nova Era l4a. DRE fev. 1 p. (mimeo. ) 29 

- Proposta Curricular da Zona idem idem idem idem 19 
Rural 

· Instrumento idem idem idem idem idem 

• Análise Passabém idem jul. 3 p. (doc. int • ) idem 

· Relatório Ferros idem ma~o 2 p.(doc.int.) 
idem Passabém jul. 1 p.(doc.int.) 

• Apreciação Antônio Dias 
idem 

maio 2 p. (doc. int. ) 
idem S.Domingos do idem 3 p. (doc.int.) 

Prata 

- Com professores e alunos da Bela Vista de idem out. 3 p. (doc. int. ) 29 
5a. serie Minas 

02 VISITAS 
- Acompanhamento das Classes de 29/69/79 

Educação Especial 
· Orientaç~es - Terapiutica Nova Era 14a. DRE fev./mar 1 p. (mimeo. ) 

Pedagógica 

~~- --

(continua ••. ) 



(Continuação - Anexo I) 

N9 
DE 

ORDEM 

PESSOAL ENVOLVIDO 

03 

ESPECIFICAÇÃO 
LOCAL 

• Autorização da Classe Espe- I João Monlevade 
cial 

· Criação da Classe Especial 

•• Relatório I João Monlevade 

Bela Vista de 
Minas 

•• Ficha de Observação Nova Era 

• Reintegração dos Alunos Bela Vista de 
Minas 

• Material - Avaliação Pedag§. I Nova Era 
gica 

ICURSOS 
- periodo Preparatório 

· Sondagem Nova Era 

Relatório: Atualizar e trei Mesquita 
nar professores de la.serie 
em atividades do Perrodo 
Preparatório 

ENTIDADES; 
OUTROS 

d . 
E .E. LUlZ 

Prisco de 
Braga n 

I E. E .4'Luiz 
Prisco de 
Braga" 

E.~Bento 
Augusto"> 

l4a. DRE 

E.E.""Bento 
Augusto') 

l4a. DRE 

l4a. DRE 

idem 

DATA ICARACTERIZ~ 
TEMPO DA 
PESQUISA 

novo 3 p. (manusc. ) 29/69/79 

novo I 3 p. (roanusc. ) idem 

set. 1 p. (manu.sc. ) idem 

novo 2 p. (mimeo. ) idem 

idem 2 p. (roanusc. ) idem 

s.d. 13 p.(manusc.) ijem 

fev. 1 p. (mimeo. ) 29 

fev. 1 p. (roanusc. ) 

(continua ••• ) N 



(continuação) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 
TEMPO DA DE ESPECIFICAÇÃO 

" DATA CARACI'ERIZAÇÃO 
ORDEM LOCAL ENTIDADES/ PESQUISA 

OUTROS 

- Professores de la. Série 
Zona Rural (II) .. Sondagem Nova Era l4a. DRE ]un . 2 p. (mimeo. ) 19/29 
.. Analise idem idem idem 3 p. (doc. int. ) idem 
•. Material 

•.• Programa da Zona Ru idem 
ral - Divisão em eta-

idem idem 36 p.(mimeo.) idem 

pas 
•.• Texto p/Assimilação idem idem idem 1 p. (miméo • 1 idem 

- Professores de la. Série - Re-
transmissão 

· Sondagem idem idem ago. idem 29}49 
~ Analise Joanesia idem ma10 4 p. (doc. int. ) idem 

Mesquita idem ago. 3 p. (doc. int.) idem 
Rio Piracicaba idem idem idem idem 
Santa Maria do idem idem 2 p. (doc. int • ) idem 
Itabira 

· Relatório Mesquita idem idem idem idem 
· Material(ver Anexo VI) 

.. Vamos Compor? Nova Era idem idem idem idem 
- Professores de Educação Inte-

grada 
1 

· Sondagem 

f 
idem idem mar. 1 p. (mimeo. ) 19/69}79 

w 
(.cont inua ••. ) 



(Continuação - Anexo I) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 
TEMPO DA DE ESPECIFICAÇÃO DATA CARACTERIZAÇNJ 
PESQUISA ORDEM LOCAL ENTIDADES/ 

OUTROS 

• Material 
.. Plano de Unidade Nova Era l4a. DRE mar • 12 p. (mimeo. ) 19/ó9/79 
.• Centro de Interesse idem idem idem 

-
4 p. (mimeo. ) idem 

- Professores de Ciências e For 
mação Especial -

(' · Análise Cela Fabriciano E.E.Alberto novo 2 p. (doc. int.) 59 
Giovaninr" 

• Relatório Nova Era 14a. DRE idem 3 p. (manu,sc • ) idem 
- Especialistas de 5a. Série (1.) 

· Sondagem - Análise idem idem ago. S p. (mimeo. ) 29/39/79 
- Superviso'res e Orientadores 

Educacionais 

· Sondagem idem idem mar. 2 p. (mimeo. ) 19/29 
· Análise idem idem idem 10 p. (doc. int.) idem 
• Material idem idem idem 

.• Caracterização da escola idem idem idem 3 p. (mimeo • ) idem 

.. Caracterização da c1ien- idem idem idem S p. (mimeo. ) idem tela 

•• Caracterização da comuni idem idem idem 3 p. (mimeo. ) idem dade 

~ 

(continua ••• ) 



(Continuação - Anexo I) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO DATA k:;ARACTERI ZAçlíD TEMPO DA 
DE ESPECIFICAÇÃO 

ENTIDADES/ PESQUISA ORDEM LOCAL OUTROS 

04 SEMINÁRIOS 
- I Seminârio de Aprendizagem d~ 

Leitura 
• Planejamento Nova Era l4a. DRE dez. 7 p. (mimeo. ) 39 

• Organização - Informações idem idem idem 4 p. (mimeo. ) idem 

• Programa dos Relatos idem idem idem idem idem 

· Analise idem idem jan . ./82 4 p. (doc. int • ) idem 

· Documento Final idem idem idem 6 p. (mim~o • ) idem 

· Jornal - O Radar 
.• n9 1 idem idem 17.01.82 7 p. (mimeo. ) idem 

.. n9 2 idem idem 18.01.82 5 p. (mimeo. ) idem 

.. n9 3 idem idem 19.01.82 idem idem 

•• n9 4 idem idem 20.01.82 3 p. (mimeo. ) idem 

•• n9 5 idem idem 21. 01. 82 7 p. (mimeo. ) 

· Relatos de Experiências(ver 
Anexo IV) 

05 ENCONTROS 
- Professores de Educação Prê-

Escolar (IV) 
. Analise Nova Era l4a. DRE fev. 8 p. (doc. in t • ) 19 

V1 .. ' ~" 

(continua ••• ) 



(Continuação - Anexo I) 

-. -

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 
CARACrERIZN;lD TEMPO DA 

DE ESPECIFICAÇÃO DATA 

ORDEM LOCAL ENTIDADES/ PESQUISA 
• OUTROS 
; 

• Material 
•• Recreação e Jogos Nova Era l4ao DRE fevo 10 p. (mimeo o ) 19 

•• Literatura Infantil idem idem idem 9 p o (mimeo. ) idem 
- Cantineiras 

• Análise idem idem ma10 4 p o (doc. int • ) 59 

- Professores de Classe Especi- 69}79 
al (I) 

· Sondagem idem idem idem 3 p.(doc.:i:nt.) idem/ 

o Análise idem idem ma10 7 p o (doc. int • ) idem 

• Relatório idem idem idem 4 p. (doc o int • ) idem 

- Diretores de 19 e 29 Graus(I) 
o Sondagem .. Instrumento idem idem novo 1 p. (mimeo. ) 19 

•• Análise idem idem idem idem idem 

• Análise idem idem idem idem idem 

• Material idem idem idem 3 p o (mimeo.) idem 

•• MELLO, Guiomar Namo de. 
"Fatores Intraescolares 
como Mecanismo de Seleti 
vidade no Ensino de 19 e 
29 Graus"(adaptação) 

0'1 
- - -_._-- -- _._-

(continua. o .) 



(Continuação - Anexo I) 

N9 
DE 

ORDEM 
ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAL ENVOLVIDO 

ENTIDADES/ 
LOCAL I OUTROS 

MILLS, Raymond E. "Lide I Nova Era 
rança - Abordagem de Re~ 
1ações Humanas e Recurso~ 
Humanos"(adaptação) 

Metodos de Leitura - Caminho I João Mon1evade 
Suave e Imagem e Som Nova Era 

14a. DRE 

14a. DRE 

06 IREUNIÕES 
- Planejamento Curricular 

• Sondagem - Reflexão 

• Análise 

•• Turno matutino 

Turno vespertino 

Turno noturno 

- Avaliação das Classes Especi-
ais 
· Análise 

Rio piracicaba IE.E.Prof.~An 
tônio Fernan 
des Pinto '.-

idem idem 

João Monlevade IE.E.João Mon 
levade 

idem idem 

idem idem 

•• Diretores I Nova Era l4a. DRE 
•• Orientadores Educacionaisl idem idem 

DATA ~ARACTERIZAÇÃ( 
TEMPO DA 

PESQUISA 

novo 

out. 

ago. 

idem 

abro 

idem 

idem 

dez. 

idem 

6 p. (mimeo. ) 

14 p. (doc. int.) 

3 p. (mime o • ) 

4 p. (doc.int.) 

idem 

idem 

idem 

6 p. (doc. int • ) 

10 p. (doc. in t . ) 

19 

59 

59 

39/69/79 

(continua ••• ) 
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(Continuação - Anexo I) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO TEMPO DA DE ESPECIFICAÇÃO DATA CARACTERIZN;JiD 
PESQUISA ORDEM 

LOCAL ENrIDADES/ 
OUTROS 

.. Supervisores Pedagógicos Nova Era l4a. DRE dez. 10 p. (doc.int.) 39/69/79 
•. Professores idem idem idem 9 p. (doc. int • ) 

• Relatório - Orientação qua~ idem idem idem 1 p.(manusc.) 
to ao preenchimento da Fi-
cha de Avaliação 

- Avaliação das Classes Fracas 
39 de 19 Série . 

• Relatórios Cel. Fabriciano idem ago. 2 p. (mamlsc.) 
idem idem idem 3 p. (ma nu se .) 
idem idem sete 2 p. (manusc • ) 
idem idem idem idem 
idem idem idem idem 

- Inspetores e Técnicos do Õrgão 
Municipal de Educação 
• Análise Nova Era idem jun. 3 p.(doc.int.) 29 

- Inspetores Escolares 
• Análise idem idem ago. 10 p. (doc. in t . ) idem 

t- Calnpanha de Prevenção ã Ceguei 49/79/89 -ra 
• Planejamento idem idem abro 5 p. (doc. int • ) 
• Análise - Avaliação Geral idem idem maio 2 p. (mima0.) 

", • Relatório idem E.E .Pe. Vidi idem 3 p. (doc. int. ) -gal" 
(X) 

(continua ••• ) 



(Continuação - Anexo I) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 
TEMPO DA 

DE ESPECIFICAÇÃO DATA CARA C'I'ER.I'ZAÇN) 
ORDEM LOCAL ENTIDADES/ PESQUISA 

OUTROS 
I 

• Relatório Nova Era l4a. DRE maio 2 p. (doc. int.) 49/79/89 
I 

• Material i 

•. Ficha de Avaliação idem idem idem 2 p. (mimeo. ) 
•• Ficha de Controle idem idem idem 1 p. (mimeo. ) 

I 
- Avaliação da Divisão de Educa 

I ção e Cultura - Divisão de 
Apoio Técnico Educacional(DEC/ 
DATE) 

• Planejamento idem idem out. 2 p. (mimeo. ) 

• Análise - 11 Reunião de Ava idem idem jun. 6 p.{doc.int.) 29 
liação -

07 NUCLEAÇÕES 
- Professores de Educação Pre- 29 

Escolar 
• Análise 

•• Núcleo 1 Ipatinga idem sete 3 p.(doc.int.) 
.. Núcleo 3 Itabira idem novo 2 p. (doc. int • ) 
•• Núcleo 4 são Domingos de idem jun. 3 p. (doc.int.) 

Prata 
idem idem ago. idem 
idem idem sete idem 
idem idem out. idem 
idem idem novo 4 p. (doc. int • ) 

lO 

(continua ••• ) 



I 
(Continuação - Anexo I) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 
DE ESPECIFICAÇÃO 

ENl'IDADES/ ORD~ LOCAL 
OUTROS 

· Material 
•• Centro de Interesse Nova Era l4a. DRE 

- Supervisores e Orientadores 
Educacionais 
• Análise 

.• Núcleo 1 João Monlevade idem 
•• Núcleo 2 Itabira idem 

•. Núcleo 3 Ipatinga idem 

• Relatório 
•. Núcleo 3 idem idem 

idem 
idem 
idem 

- Inspetores, Supervisores e 
Professores de Educação Inte-
grada 
• Análise 

•. Núcleo 1 Nova Era idem 
•• Núcleo 3 Ipatinga idem 
.. Núcleo 4 Cel.Fabriciano idem 
•• Núcleo 5 Timóteo idem 
•• Conclusão Nova Era idem 

• Material 
.• Planejamento Integrado idem idem 

DATA 

jun. 

set . 

ago • 

Jun. 

idem 
idem 
ago. 
set. 

jun. 
ago . 
idem 
idem 
idem 

mar. 

TEMPO DA 
CARACTERIZAÇN. 

PESQUISA 

2 p. (mimeo. ) 19/29/69 
39/59/79/89 

3 p. (doc. int. ) 

4 p. (manusc.) 

3 p. (doc :int . ) 

1 p. (manusc.) 
idem 
idem 
idem 

69/79 

.. . ' 

10 p. (doc. int • ) 
6 p. (doc. int. ) 
4 p. (doc. int. ) 

idem 
idem 

12 p. (mimeo) 

(continua ••• ) 
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(cont inuação) 

NY 
ESPECIFICAÇÃO DE 

ORDEM 

08 ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS 
- Caminho Suave 

- Davi, Meu Amiguinho 

- Imagem e Som 

- Miloca, Teleco e Popoca 

- Na Floresta Encantada 

- sítio do Picapau Amarelo 

09 PESQUISAS 
- Pesquisa da Comunidade 

· Situação do Informante 

· Situação da Escola 

· Situação da Comunidade 

- Pesquisa Exploratória da Si-
tuação da Leitura 
· Levantamento da Situação 

Educacional das Escolas 

• Pesquisa de Opinião .. Instrumentos: 
... I-Prof. la. Série 

PESSOAL ENVOLVIDO 

ENTIDADES/ 
LOCAL OUTROS 

Nova Era l4a. DRE 

idem idem 

idem idem 

idem idem 

idem idem 

idem idem 

Joanesia E.E."Fazen-
da do Bra-
ço" 

idem idem 

idem idem 

Nova Era/Cel. l4a. DRE/E. 
Fabriciano E."Alberto 

Giovanini" 

Nova Era l4a. DRE 

DATA ~ARACTERIZAÇÃO 

out. 2 p. (mimeo. ) 

jul. 1 p. (mimeo. ) 

out. 2 p. (mimeo. ) 

jun. 3 p. (mime o . ) 

jul. idem 

idem 2 p. (mimeo. ) 

mai%ut 5 p. (mimeo. ) 

idem 6 p. (mime o . ) 

idem 4 p. (mimeo. ) 

out. /nov .11 p. e anexos 
(mimeo. ) 

idem 3 p. (mimeo. ) 

TEMPO DA 

PESQUISA 

49/59 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

29 

idem 

idem 

39 

idem 
-- I-' 

I-' 



(Continuação - Anexo I) 

N9 
PESSOAL ENVOLVIDO 

DE ESPECIFICAÇÃO 
ORDEM LOCAL EI.~'rIDADES/ 

OUTROS 

••• II-Prof.2à.ã 4a.Seri€ Nova Era l4a.DRE 

••. 111 - Especialistas idem idem 

.• Análise idem idem 

.• Relatorio João Monlevade v. -E.E.Joao 
Monlevade " 

10 RELATÓRIOS 
- Projeto MG.II Nova Era l4a. DRE 

- Divisão de Educação e Cultura idem idem 
(DEC) Avaliação das Ações de 
1981 

-
11 FEIRAS 

- VII Feira Regional de Ciências 
· Instrumento de Avaliação - Nova Era l4a. DRE 

Comissão Julgadora 

• Modelo d~ Ficha de Inscrição idem idem 

· Comissões da Feira de Ciên- idem idem 
cias 

Feira Municipal Cel.Fabriciano E.E~Alberto 
Giovanini") 

12 INFORMAÇÕES 
- Ensino Supletivo Nova Era l4a. DRE 

DATA 

out. /nov 

idem 

dez. 

idem 

jun. 

dez. 

set. 

idem 

idem 

novo 

novo 

~ARACTERI ZAÇÃC 

2 p. (mimeo. ) 

idem 

16 p. e anexos 
(mimeo. ) 

2 p. (doc.int.) 

1 p. (mimeo. ) 

5 p. (doc.int.) 

2 p. (mimeo. ) 

1 p. (mimeo • ) 

6 p. (mimeo. ) 

2 p. (manusc.) 

3 P. (manusc ) 

-_._-

TEMPO DA 

PESQUISA 

39 

29/89 

59/89 

19 

-

f-' 
N 



N9 
DE 

ORDEM 

01 

ANEXO 11 

BIBLIOGRAFIA CONSTRUíDA - MATERIAIS ELABORADOS PELA 

14a. DRE - NOVA ERA - MINAS GERAIS 

(1983 ) 

PESSOAL ENVOLVIDO I DATA ICARACTERI ZAçÃOI ESPECIFICAÇÃO I ElfrIDADE/ LOCAL 
OUTROS 

I SONDAGENS 
- Expectativas em relação a 

aprendizagem da leitura J Nova Era l4a. DRE lout./novl 39 P.(doc.int~)1 
- Dificuldades no ensino da lei idem idem idem 11 p.(doc.int.) 

tura 

- Processos de aprendizagem dai idem idem idem 112 p.(doc.int.)1 
leitura 

02 I VISITAS 

- Acompanhamento das Classes Es 
peciais 
• Orientações 

Verificar a Classe Espe
cial 

Nova Era 

•• Elaborar o planejamento I João Monlevade 
integrado 

. Seleção dos alunos 

IE·E.Augusta 
~aciel Vidi 
gal l1 

E.E."João 
XXIII" 

fev. 

idem 

1 p (manuscrito) 

2 p. (manuscri to) 

TEMPO DA 
PESQUISA 

69/79 

idem 

idem 

39/69/79 

idem 

. (continua .•• ) 



(continuação) 

N9 
DE 

ORDEM 

PESSOAL ENVOLVIDO 
ESPECIFICAÇÃO 

LOCAL 

Selecionara as crianças I João Monlevade 
para a Classe Especial 

Testar alunos de la. se-I idem 
rie para compor a Classe 
Especial 

Aplicar os testes M~tro-I Santa Maria do 
politano de Prontidao e Itabira 
Goodenough 

Aplicar testes de prontilcel. Fabriciano 
dão e inteligência -

Testar alunos de classeslsão Domingos do 
Fracas Prata 

Testar alunos fracos delTimõteo 
la. serie 

Avaliar 18 crianças comi Belo Oriente 
dificuldades de aprendi-
zagem 

• Reinteg~ação dos alunos IJoão Monlevade 
Testar alunos para serem 
reintegrados 

ENTIDADES/ 
OUTROS 

E.E. "João 
XXIII" 

E.E. "Bair 
ro Laran
jeiras" 

E. E. "Dr. 
Costa" 

DATA 

fev. 

idem 

idem 

CARACTERIZAÇÃO 

2 p. (manuscrito 

1 p. (manuscrito) 

idem 

E.E. "Sil-lfev./mar.1 idem 
vino perei 
ra" 

"Cône I E.E. 
go João 
pio" 

E.E."de Ti 
mõteo" 

E.E. "Jose 
Lagares de 
Lima" 

E.E. "João 
XXIII" 

mar. idem 

mar. idem 

abro idem 

set. 2 p. (doc. in t • ) 

TEMPO DA 
PESQUISA 

69/79/89 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

IV 



(continuação) 

NQ PESSOAL ENVOLVIDO 
DATA CARACTERIZAÇÃO TEMPO DA 

DE ESPECIFICAÇÃO 
ORDEM LOCAL ENTIDADE/ PESQUISA 

. OUTROS 

00 Aplicar o teste de leitu- são Domingos do E. E o "Cônego novo 4 po (manuscrito) 69/79/89 
ra Prata João pio" 

00 Testar e avaliar alunos Bela Vista de E o E o "Bento idem 2 po (manuscrito) idem 
de Classe Especial Minas lAugusto" 

00 Avaliar alunos para fins 
de reintegração Santa Maria do EoEo"DroCos - idem 1 p o (manuscrito) idem 

Itabira ta" 

00 Avaliar leitura na Classe são Domingos do EoEo"Cônego idem idem idem 
"> Especial Prata João pio" 

• o Avaliar alunos. de Classe Celo Fabriciano EoEo"silvi- idem idem idem 
Especial /no Pereira" 

o Material 
00 Ficha de Observação(mode- Nova Era 14ao DRE fev. 5 p o (mimeo o ) idem 

10) 

00 Indicadores básicos para idem idem idem 14 p o (mimeo o ) idem 
a Ficha de Observação 

00 Teste Metropolitano - Fo- idem idem idem idem idem 
lha de Respostas 

00 Laudo(mode1o) idem idem idem ~ p o (mimeo o ) idem 

- Saude Escolar 
- w 

(cont inua o . o ) 



(continuação) 

N9 
DE 

ORDEM 

PESSOAL ENVOLVIDO 

ESPECIFICAÇÃO 
LOCAL 

• Relatórios 
Supervisão das turmas de I Joanesia 
la. ã 4a. série 

Acompanhamento das ativi 
dades de educação e sa~
de 

Participação nas ativida 
des de integração curri~ 
cu1ar 

Orientação sobre as medi
das de higiene 

idem 

idem 

idem 

Participação da Semana doi Nova Era 
Livro e Alimentação 

• Material 
Texto: O homem, o meio elJoanesia 
a saúde 

ENrIDADE/ 
OUTROS 

E.E."Fazen
da do Bra
ço" 

idem 

E.E."Fazen
da do Bra
ço" e E.E. 
"Antônio 
Marciano" 

E.E."Fazen
da do Bra
ço" 

E. E. "Pe. vi
digal" 

E.E."Fazen
da do Bra
ço" e "Pos
to de Saú
de" 

DATA 

out. 

idem 

idem 

idem 

idem 

CARACTERI~ TEMPO DA 
PESQUISA 

1 p. (manuscrito) 59/89 

idem idem 

idem idem 

5 p. (manuscrito) idem 

2 p. (manuscrito) idem 

idem p p. (doc. int.), idem 

(continua ..• ) 
~ 



• 

(continuação) 

N9 
DE 

ORDEM 

PESSOAL ENVOLVIDO 
ESPECIFICAÇÃO 

LOCAL 

•• Texto: A cura pelas plaEI Joanêsia 
tas 

03 ICURSOS 
- Professores de Classes Pré-es

colares e de Educação Especial 
• Análise 

Encontro de Educação.Prê-1 Nova Era 
escolar e Educação Espe-
cial 

" Treinamento de professo
res de Educação Especial 

• Material 
Alfabetização - Questões 
metodológicas 

•• Jogos e psicomotricidade 

Psicomotricidade - Ativi
dades - Etapas 

Instrumentos de reintegra 
ção das crianças: -

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

ENTIDADE / 
OUTROS 

E.E."Fazen
~a do Bra
ço" e "Pos
to de Saú
~e" 

14a. DRE 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

DATA 

out. 

jun. 

dez. 

novo 

. 
Jun. 

novo 

sete 

CARACTERIZAÇÃO 

lp.(doc. int.) 

7 p. (doc. int.) 

9 p. (doc. int.) 

S p. (mimeo. ) 

j3 p. (mimeo.) 

46 p.(mimeo.) 

TEMPO DA 
PESQUISA 

S9!S9 

49/S9 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

(c'ont inua ••• ) 

U1 



(continuação) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO TEMPO DA 
DE ESPECIFICAÇÃO ENTIDADE/ 

DATA CARACTERIZAÇÃO PESQUISA 
ORDEM LOCAL OUTROS 

Leituras 1 a 6 - - - 7 p. (mimeo. ) 49J89 
Matemática - - - 3 p. (mimeo. ) idem 
Ficha de Avaliação da Lei - -- - 2 p. (mimeo. ) idem 
tura 

- Professores de la. serie - Pe-.. - .' r~odo Preparator~o 

• Análises Antônio Dias 14a. DRE mar. 4 p. e anexos idem 
(doc. int.) 

Cel.Fabriciano idem idem 6 p. e anexos idem 
(doc. int.) 

Ferros idem maio 3 p. e anexos idem 
(doc. int.) 

Ipatinga idem mar. idem idem 

Itabira idem idem ~ p. (doc. int . ) idem 

Joanesia idem idem idem idem 

João Monlevade idem idem 13 p. (doc. int.) e ":'~em 
janexos 

Marlieria idem mar.lmai 03 p. e anexos idem 
(doc.int.) 

Santa Maria do 
Itabira idem mar. idem idem 

0"1 

.(continua ••• ) 



(continuação) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO TEMPO DA 
DE ESPECIFICAÇÃO DATA ~ARACTERI ZAÇÃC 

ORDEM LOCAL ENTIDADE} PESQUISA 
OUTROS 

são Domingos do l4a.DRE mar. 5 po e anexos 49/89 
Prata (doe o int o) 

Timóteo idem idem 3 p. (doe o int . ) idem 

o Relatórios Nova Era idem fevo 2 po(doe.into) idem 

idem idem mar. idem idem 

Timoteo idem fev. 1 p. (doe o int o) idem 

idem idem mar. 2 p. (doe o int • ) idem 

o Material 
00 Centro de Interesse - A Nova Era idem fevo 6 p o (mimeo o ) idem 

escola 

'0 Ficha de Avaliação do Pe idem idem idem 3 p o (mimeo o ) idem 
ríodo Preparatório de 
Aprendizagem Escolar 

o. História - A Menina Feliz idem idem idem idem idem 

00 O per!odo preparatório da idem idem idem 13 p. (mimeo o ) idem 
aprendizagem escolar 

00 O período preparatório da idem idem idem 50 p. e anexos idem 
aprendizagem da leitura - (mimeo. ) 
Atividades 

--.J 

{continua o • o) 



(continuação) 

N9 
DE 

ORDEM 
ESPECIFICAÇÃO 

- Professores de la. serie - Zo
na rural e urbana 
• Análise 

• Material 
.• Ficha de Avaliação da Lei 

tura 
.•• O Caminho Suave 

. . . O Barquinho Amarelo 

Relato de Experiência 
(ver Anexo VI) 

- Professores de la. serie - Re
transmissão 

PESSOAL ENVOLVIDO 

LOCAL 

Nova Era 

idem 

idem 

ENTIDADE/ 
OUTROS 

14a. DRE 

idem 

idem 

· Análise Ce1.Fabriciano 14a. DRE 

Dionísio 

Ferros 

Itabira 

João Mon1evade 

Nova Era 

Santa Maria do 
Itabira 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

DATA 

jul. 

maio 

Jun • 

novo 

out. 

novo 

dez. 

novo 

dez. 

novo 

CARACTERIZAÇÃO 

5 p. (doc. int • ) 

7 p. (mimeo. ) 

13 p. (mimeo. ) 

6 p. (doe. int.) 

3 p. e anexos 
(doe. int.) 

14 p. e anexos 
(doe.int.) 

5 p. (doc.int.) 

3 p. e anexos 
(doe.int.) 

5 p.(doc.int.) 

I~ p. e ane.xos 
LL~nt-"J 

TEMPO DA 
PESQUISA 

49/89 

idem 

idem 

49/59/89 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

(continua .•. ) 
co 



(cont inuação) 

m PESSOAL ENVOLVIDO TEMPO DA 
DE ESPECIFICAÇÃO DATA CARACTERIZAÇÃO 

ORDEM LOCAL ~NTIDADE/ PESQUISA 
OUTROS 

• Relatório Ferros 14a. DRE novo 4 p. (manuscrito) 49/59/89 

Nova Era idem dez. idem idem 

são Sebastião do idem out. idem idem 
Rio Preto 

· Instrumento de Avaliação Nova Era idem ago. 2 p. (mimeo. ) idem 

• Material 
•• Avaliação de leitura idem idem novo 4 p. (mimeo. ) idem 

•• Centro de interesse- A idem idem jul. 6 p. (mimeo. ) idem 
Primavera 

•• Exercícios Estruturais idem idem out. 7 p. (mimeo. ) idem 

•• O Caminho Suave no progra 
ma de Comunicação e Ex~ 
pressão) 

idem idem jul. 2 p. (mimeo. ) idem 

•• Metodologia - Experiênci- idem idem ago. 6 p. (mimeo. ). idem 
as Criadoras - Aprendiza-
gem da Leitura 

•• Apr'endizagem da Língua idem idem set. 9 p. (mimeo. ) idem 

•. Exercícios Estruturais idem idem idem 5 p. (mima0. ) idem 

•• Fichas de Avaliação do idem idem maio 7 p. (mimeo. ) idem 
Processo Caminho Suave 

1.0 

. (continua ••. ) 



(continuação) 

NQ 

DE 
ORDEM 

ESPlilCIFICAÇÃO~ 
PESSOAL 
~ 

LOCAL 

ENVOLVIDO 

ENTIDADE/ 
OUTROS 

DATA ~ARACTERIZAÇÃC TEMPO DA 
PESQUISA 

Ficha de Avaliação doi Nova Era 14a. DRE I jun. 113 p. (mima0.) 49}59}89 
Processo Barquinho Amare 
10 

Ficha de Avaliação dei idem idem maio 12 p.(mimeo.) idem 
Leitura 

- Professores de 5a. ã 8a. se
rie 

Comunicação e Expressão 
Análise idem idem fev. 12 p.(doc.int.) 39/49 
Material 
.•. ,Resumos M 

í:-Novas 1 ingfiagens I M idem .. I idem idem 12 p. (mimeo. ) idem 
-Fatores de insuces- idem idem idem 6 p.(mimeo.) idem 

so escolar: alguns 
elementos explicatl 
vos 

-Estudo sobre a lin- 1 idem idem idem 15 p. (mimeo.) idem 
guagem da criança 
de baixo nrvel só-
cio-econômico 

. Ciências 
•. Análise idem idem idem 2 p. (doc. int. ) idem 

. Geografia idem idem mar. idem idem 

II ~ _ ~ 
'(continua ••. ) 

I-' 
o 



(continuação) 

N9 
DE 

ORDEM 
ESPECIFICAÇÃO 

- Professores, diretores, super 
visores de classes de Educa~ 
ção Integrada (2a. etapa) 

PESSOAL 

LOCAL 

• Planejamento Nova Era 

• Sondagem idem 

· Orientações idem 

• Avaliação idem 

• Análise idem 

• Material 
Atividades com jornal idem 

•• Centro de interesse idem 

- Professores auxiliares de bi
blioteca 
• Material - Relatos de expe

riência(ver Anexo VI) 

- Professores de ciências 
• Análise 

- Saúde escolar e comunitária 
• Análise 

idem 

idetn 

Joanesia 
Passa bem 

ENVOLVIDO 

ENTIDADE/ 
OUTROS 

l4a. DRE 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 
idem 

DATA 

mar. 

idem 

abro 

mar. 

idem 

idem 

idem 

set. 

]un. 

set. 
out. 

CARACTERIZAÇÃC 

11 p. (mimeo. ) 

1 p. (mimeo. ) 

8 p. (mimeo. ) 

1 p. (mimeo. ) 

5 p. (mimeo.) 

2 p. (mimeo. ) 

1 p. (mimeo. ) 

3 p. e anexos 
(doc. int.) 

j5 p. (doc.int.) 
~ p. (doc. int.) 

TEMPO DA 

PESQUISA 

69/79 

idem· 

idem 

idem 

idem 

'idem 

idem 

89 

59 

59/89 
idem 

(continua .•• ) 

I-' 
I-' 



(cont~nuação) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO J DE ESPECIFICAÇÃO 
ENTIDADE/\ ORDEM LOCAL OUTROS 

Material 
•• Trabalho de grupo (conc1u-\ Joanesia 

são) 
\14a. DRE 

- Especialistas de 19 grau 
• Analise I Nova Era idem 

• Material: 
Texto: A importância do 
livro didatico idem idem 

Ficha de Analise do livro idem idem 
didatico 

- Professores e especialistas 
dos cursos de formação para o 
magistério 
. Relatório idem idem 

. Material 
Pesquisa - Forma~ao do 
Educador - Questoes Funda 
mentais 1 idem idem 

Relato de experiência 
(ver Anexo VI) 

DATA 

out. 

ago . 

jun. 

fev. 

novo 

idem 

I CARACTERI~ TEMPO DA 

PESQUISA 

\6 p. (mimeo. ) 59 

\5 p. (doc. int • ) 19/29 

r, p. (mimeo. ) idem 

2 p. (mimeo. ) idem 

15 p.(doc.int.) idem 

~O p. e anexos idem 
(mimeo. ) 

I 

('continua .•• ) 

I-' 
N 



(continuação) 

N9 
DE 

ORDEM 
ESPECIFICAÇÃO 

o 4 I SEMINÁRIO 
- Encontro Nacional de Educação 

para a Saúde 

PESSOAL ENVOLVIDO 

ENTIDADE/ 
LOCAL I OUTROS 

• Relatório Belo Horizonte 114a. DRE 

- Seminario AMAE - Educando 
• Relato de experiência (ver 

Anexos V e VI) 

~ Seminario Regional de Conser-
vação da Natureza(I SERCON) 
· Relatório Nova Era 

· Relatos de experiência (ver 
Anexo VI) 

- Seminario Regional de Saúde 
Pública 
• Relatório 

Orientações - Reunião com 
diretores 

Situação da Saúde Escolar 
- Pesquisa exploratória 

~ Seminario de Aprendizagem da 
Leitura(II S.A.L.) 

• Programação geral 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

DATA CARACTERIZACÃC 

seL 5 p. (doc. int.l 

ago. 6 p. (mimeo. ) 

jul. \10 p. 6nanuscri- \ 
to} 

maio t p. (mimeo. ) 

jul. 2 p(mimeo.) 

jan./83 \1 p. (mimeo.) 

TEMPO DA 

PESQUISA 

59}79/89 

idem 

idem 

59 

idem 

69/79/89 

• (continua ••. ) 

f-' 
W 



" 

(continuação) 

N9 
DE 

ORDEM 
ESPECIFICAÇÃO 

• Informações 

• Progração dos relatos 

· Análise do 11 S.A.L. 

• Análise dos relatos 

• Documento final 

· Avaliação do '11 S.A.L.(mode
lo) 

· Avaliação. dos re1atos(mode
lo) 

• Jornal - O Radar 
•• n9 1 

n9 2 

n9 3 

n9 4 

n9 5 

Relatos de experiência (ver 
Anexo V) 

PESSOAL ENVOLVIDO 

LOCAL 

Nova Era 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

ENTIDADE/ 
OUTROS 

l4a. DRE 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

DATA ~ARACTERIZAÇÃO 

jan./83 19 p.(mimeo.) 

idem 2 p.(mimeo.) 

idem 8 p.(mimeo.) 

idem 28 p. (mimeo.) 

idem 5 p. (mimeo. ) 

idem idem 

idem ~ p. (mimeo.) 

17.01.83 6 p. (mimeo.) 

18.01.83 idem 

19.01.83 8 p.(mimeo.) 

20.01.83 10 p. (mimeo.) 

21.01.83 7 p. (mimeo.) 

TEMPO DA 

PESQUISA 

69/79/89 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

(cont inua ..• ) 

I-' 
~ 



(continuação) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 

DE ESPECIFICAÇÃO ENTIDADE/ ORDEM LOCAL OUTROS 

05 ENCONTROS 
- Relatorios 

• Sondar dificuldades encontr~ Cel. Fabriciano l4a. DRE 
das no desenvolvimento do cã Ipatinga idem 
minho Suave - Timóteo idem 

• Discutir as dificuldades Bela Vista de idem 
apresentadas Minas 

João Monlevade idem 

Nova Era idem 

• Encontro com professores de Passa bem idem 
la. série 

• Encontro com diretores, pro- são Sebastião idem 
fessores, tecnicos do Õrgão do Rio Preto 
Municipal de Educação e su-
pervisor do INAE(Instituto 
Nacional de Alimentação Esco -lar) 

~ Treinamentos sobre processo de 
leitura - Caminho Suave(trans-
crição de gravação) 
• Belo Oriente Nova Era idem 

. Itabira Idem idem 

• Joanésia Joanesia idem 
-

DATA 

ma10 
içlem 
idem 

jun. 

idem 

idem 

sete 

set./out. 

jun. 

idem 

out. 
_ .. _---

C'ARACTERIZA.ÇNJ TEMPO DA 

PESQUISA 

4 p. (manuscrito) 59/69/79 
- idem 
- idem 

idem idem 

- idem 

- idem 

3 p. (manuscrito) idem 

idem idem 

2 p. (doc. int. ) idem 

35 p.(doc.int.) idem 

36 p. (doc. int. ) idem 

(continua .•• ) 

I-' 
\.Jl 



(continuação) 

N9 
DE 

ORDEM 

PESSOAL ENVOLVIDO 
ESPECIFICAÇÃO 

.• João Monlevade 

• Mesquita 

• são Sebastião do Rio Preto 

- Processos de Leitura: O Barquj 
nho Amarelo -

LOCAL 

Nova Era 

idem 

são Sebastião 
do Rio Preto 

• Relatório: O 'Barquinho Ama- I Nova Era 
relo 

• Encontro sobre a serie Bar
quinho Amarelo(transcrição 
de gravação) 

Treinamento de leitura Joanesia 

Processos de leitura: Me Nova Era 
todo de experiências crIa 
doras -

- Processos de Leitura - Metodo 
Global de Contos: Os 3 Porqui
nhos 
• Processos de leitura: 

mais Belas Histórias 
As 

- Processos de Leitura: Começo 
de Conversa 
• Análise do debate da Confe

rência de Magdala L.Bacha 

idem 

idem 

!ENTIDADE/ 
OUTROS 

l4a. DRE 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

DATA I CARACTERIZAÇÃOI 

Jun. 115 p. (doe. int. ) 

maio 2 p. (doe. int. ) 

out. I 28 p. (doc. int. ) 

Jun. 7 p.(doe.int.) 

set./outJ20 p. (doe.int.} 

dez. 55 p.(doc.int.) 

mar. 21 p. (doc.int.) 

idem 2 p. (mimeo. ) 

TEMPO DA 

PESQUISA 

59/69/79 

idem 

idem 

49/59/69/79/89 

idem 

idem 

idem 

idem 

. (.continua .•• ) 

I-' 
(j\ 



(continuação) 

N9 
DE 

ORDEM 
ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAL ENVOLVIDO 

LOCAL 

06 I REUNIÕES 
- Planejamento Curricular 

• Encontro pedagógico com pro/Rio Piracicaba 
fessores i especialistas -

• Material 
Relato(ve~ Anexo VI) 

•• Vamos Aplaudir(panfleto) 

•• "Os professores efetivos" 
(panfleto) 

- Inspetores, diretores, coorde 
nadores, supervisores e têcnI 
c-os do O.M.E 
• Análise 

idem 

idem 

Nova Era 

- Inspetores escolares idem 

- Saúde Escolar 
• Relatórios 

Uso tópico do fluor I Ipatinga 

Participação das escolas idem 
no IV Seminário de Saúde 
Escolar 

ENTIDADE/ 
OUTROS 

E o E o "Antô
nio Fernan 
des PintoTT 

l4ao DRE 

idem 

idem 

l4ao DRE e 
FUMSABES 

DATA ·1 CARACTERIZAÇÃO] 

fevo 

abro 

fev. 

ma~o 

]uno 

2 po (docoint.} 

2 p. (mime o • ) 

4 p. (mime o • ) 

3 po e anexos 
(docoint.) 

2 p o (mimeo. ) 

2 p o (manuscrito' 

idem 

TEMPO DA 
PESQUISA 

59 

idem 

idem 

29 

idem 

59J89 

idem 

• (continua o . o) 

I-' 

" 



(continuação) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 
DE ESPECIFICAÇÃO 

ORDEM ENTIDADE/ LOCAL 
OUTROS 

.~ Participação das escolas 
no Projeto de Saneamento 
Básico Nova Era e Ipa- 14a. DRE e 

tinga COPASA 

•• participa1ão das escolas Nova Era 14a. DRE e 
na assistencia materno-in !\PMINE 
fanti1 -

idem idem 

idem idem 

idem idem 

•. Participação na Campanha João Mon1evade idem 
contra Hanseníase 

- Treinamento em Serviço(DEC-
DATE) 
• Planejamento Nova Era 14a. DRE 

• Avaliação de 1981 idem idem 

· Avaliação final de 1982 idem idem 

• Material 
.• Estudo:_Inte1igência - idem idem 

Concepçao 

•• Resumos: 
-Novas linguagens idem idem 

DATA 

abro 

mar. 

abro 

abro 

ago . 

novo 

fev. 

mar. 

novo 

mar. 

fev. 

TEMPO DA CARACTERIZAÇÃC PESQUISA 

2 p. (manuscrito) 59/89 

idem idem 

idem idem 

idem idem 

idem idem 

idem idem 

1 p. (manuscrito) 19}29}49}59/6 
79}89 

5 p. (manuscrito) idem 

5 p. (doc. int. ) idem 

46 p. (mimeo. ) idem 

tz p. (mimeo. ) idem 

. (continua ..• ) 

9 

I-' 
ex> 



(continuação) 

N9 
DE 

ORDEM 

PESSOAL ENVOLVIDO 
ESPECIFICAÇÃO 

LOCAL 

-Fatores do insuces~o es~ Nova Era 
colar - alguns elementos 
explicativos 

-Estudo sobre a criança 
de baixo nível sócio
economico 

•• Ficha de Acompanhamento 
do trabalho (modelo) 

- Escola ASSEDIPA 
• Relatório 

07 I NUCLEAÇÕES 
- Professores e especialistas de 

Educação Pré-escolar 
• Análise 

idem 

idem 

Ipatinga 

•• Núcleo 1 I Ce1.Fabriciano 

•• Núcleo 2 I ltabira 

ENTIDADE/ 
OUTROS 

14a. DRE 

idem 

idem 

14a. DRE e 
IEscola 
!ASSEDIPA 

14a. DRE 

idem 

DATA 

fev. 

idem 

out. 

set. 

mar. 
abro 

idem 

idem 
mar. 

CARACI'ERIZAçNJ 

6 p. (mimeo. ) 

5 p. (mimeo. ) 

2 p. (roimeo. ) 

2 p. (manuscri to) 

4 p. (doc.int.l 
3 p. (d o c • in t. ) 

6 p. e anexos 
(doc. int.) 
~ p.(doc.int.) 

idem 

TEMPO DA 

PESQUISA 

19/29/49/59/69 
79/89 

idem 

idem 

49 

49 
idem 

idem 

idem 
idem 

(continua •.• ) 

...... 
1.0 



(continuação) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 
DE ESPECIFICAÇÃO ENTIDADE/ 

ORDEM LOCAL OUTROS 

•• Núcleo 3 João Monlevade 14a. DRE 
- -

.. Núcleo 4 são Domingos do idem 
Prata 

- -
•• Núcleo 5 Timoteo l4a. DRE 

- -

• Relatórios 
•. Núcleo 1 Celo Fabriciano 14a. DRE 

- -
•• Núcleo 2 Itabira l4a. DRE 

- -
•• Núcleo 3 João Monlevade l4ao DRE 

- -
•• Núcleo 4 são Domingos do l4a. DRE 

Prata 
- -

• Material 
•• Jogos e psieomotrieidade Nova Era l4a. DRE 

.0 O Brasil na Copa idem idem 

DATA 

abro 
maio 

abro 

mal.O 

mar. 

jun. 

mar. 
abro 

idem 
ma 1.0 

abro 
maio 

abro 

maio 

jun. 

idem 

CARACTERIZAÇÃO TEMPO DA 

PESQUISA 

4 p. (doe. int. ) 49 
2 p. (doc. int. ) idem 

6 p. (doc. int. ) idem 

5 p. (doe.int.) idem 

4 p. e anexos idem 
(doc. int.) 
3 p. e anexos idem 
(doc. int • 

6 p. (doc. int. ) idem 
3 p.(doe.int.) idem 

idem idem 
4 p o (doc. int o) idem 

idem idem 
3 p.(doe.int.) idem 

4 p.(doe.int.) 49J89 

5 p. (doc. int. ) idem 

27 p. (rnimeo. ) idem 

7 p. (rnimeo.) idem 

Ceontinua •.. ) 

N 
o 



(continuação) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO I DATA I CARACTERI~ TEMPO DA 
DE ESPECIFICAÇÃO 

ENTIDADE/ PESQUISA 
ORDEM LOCAL OUTROS 

Psicomotricidade - Etapas Nova Era l4a. DRE out. I 46 p. (mimeo. ) 49/89 
- a Atividade 

Socialização e Linguagem idem idem jun. 113 p. (mimeo) \ idem 

Centro de Interesse - Fes são Domingos do idem idem 6 p. (manuscrito) idem 
ta Junina Prata 

As árvores idem idem idem 9 p. (doc. int. ) idem 
O Folclore idem idem ago. 8 p. (doc. int. ) idem 
Formatura - Com organizam idem idem novo 2 p. (manuscrito) idem 
a Festa? 

O Homem idem idem out. 2 p. (doc. int • ) idem 

Semana da Comunidade idem idem idem p. (mimeo.) idem 
Semana da Criança idem idem idem 4 p. (manuscrito) idem 

Semana da Pátria idem idem set. 7 p. (mimeo. ). idem 

- Supervisores e Orientadores 
Educacionais 
. Análise 

Núcleo 1 João Monlevade l4a. DRE novo 5 p. (mimeo • ). 49}59}89 

•• Núcl'eo 3 Ipatinga idem jun. 4 p.(doe.int.) idem 
ago. 2 p. (doc. int. ) 
set. idem 
out. 4 o. (doe. int. ) N 

I-' 

(cont inua .•. ) 



(continuação) 

-

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 
DE ESPECIFICAÇÃO 

ORDEM LOCAL ~NTIDADE/ 
OUTROS 

.• Núcleo 4 Cel.Fabriciano l4a. DRE 

•• Núcleo 5 Timóteo idem 

• Relatóri~ 
•• Núcleo 1 João Monlevade idem 

•• Núcleo 2 Itabira idem 

- -
•• Núcleo 3 Ipatinga l4a. DRE 

· Material 
•. Avaliação da Aprendizagem Nova Era idem 

.• A Importância do Livro Di idem idem 
dãtico 

•• Texto: O Misterio dos Pei idem idem -xes de Rabo Cortado , 

r Professores, diretores e super 
visares de educação integrada-
(3a. etapa) 
· Planejamento idem idem 

• Sondagem idem idem 

--_._-- -----

DATA 

novo 

idem 

mar . 

maio 

novo 

maio 

out. 

jun. 

out. 

ago. 

idem 

CARACTERIZAÇÃO TEMPO DA 

PESQUISA 

6 p. (doc. int .1 49J59}89 

idem idem 

3 p. (manuscrito) idem 

idem idem 

3 p. (doc. int. ) -
4 p.(doc.int.) 49}59}89 

1 p. (mima0. ) idem 

8 p • (mimeo .) idem 

13 p. (mimeo. ) idem 

8 p. e anexos 69J79 
(mimeo.). 

1 p. (mimeo.) idem 

--

(continua ••• ) 

N 
N 



(cont inuação ..• ) 

N9 
DE 

ORDEM 
ESPECIFICAÇÃO 

Análise 
Núcleo 1 

Núcleo 2 

Núcleo 3 

PESSOAL 

LOCAL 

Nova Era 

Itabira 

Ipatinga 

ENVOLVIDO 

ENTIDADE/ 
OUTROS 

l4a. DRE 

idem 

idem 

Núcleo 4 Cel. Fabriciano idem 
Núcleo 5 Timóteo 

08 IANÁLISES 
- Anâlise de Livros Didáticos 

· Acorda Dorminhoca I Nova Era 

• Autof;nico visual lIA Conquis idem 
ta" -

· O Barquinho Amarelo idem 

· Começo de Conversa idem 

E Bom Ler idem 

. Letrinhas Amigas idew 

• No Mundo da Linguagem ide". 

- Análise das Avaliações das Atil ideffi 
vidades no periodo Preparató--
rio 

idem 

l4a. DRE 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

DATA 

set. 

idem 

out. 

idem 

ago. 

mar. 

abro 

fev. 

mar. 

jan. 

mar. 

idem 

abro 

CARACTERIZAÇÃO 

4 p. (Inimeo.) 

idem 

idem 

idem 

idem 

13 p. (mimeo. 1 
17 p. (mimeo . ) 

[ p. (mimeo. ) 

p. (mimeo.) 

2 p. (mimeo • ) 

lidem 
p. (mima0. ) 

IS p. e anexos 
(doc. int.) 

TEMPO DA 

PESQUISA 

69j79 

idem 

idem 

idem 

idem 

149/59/69/89 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

19/49/59/69/79 

(continua •.• ) 

IV 
w 



(cont inuação) 

N9 
DE 

ORDEM 

PESSOAL ENVOLVIDO 
ESPECIFICAÇÃO 

LOCAL 

~ Análise dos Cursos 1981/82 INova Era 

~ Análise dos Termos de visita - idem 
1982 - Passabem - Joanésia 

~ Análise das Visitas às Escolasl idem 
- 1982 - são Sebastião do Rio 
Preto - Passabem 

~ Análise - Avaliação do Result~IJoanêsia/Nova 
do Final - 1981 Era 

09 IPESQUISAS 
- Situaçao da Saúde Escolar dasl Nova Era 

Escolas de la. à 4a. série 

- Formação do Educador - Ques
tões Fundamentais 

- Pesquisa: Avaliação da Leitura 
(tabulação) 

- Pesquisa Exploratória: A Situa 
ção da Aprendizagem da Leitura' 
- Uma Leitura da Realidade 
• Instrumentos: 

I - Professor de la. Série 

idem 

idem 

idem 

~NTIDADE/ 
OUTROS 

4a. DRE 

idem 

idem 

~
.E.I1Fazen
a do Bra
o"/l4a.DRE 

l4a. DRE 

idem 

idem 

idem 

DATA I CARACTERIZACÃO 
TEMPO DA 
PESQUISA 

dez. 15 p. (doc.int.) 149/59/69/79/89 

novo 111 p.(doc.int.) idem 

idem ~ p.(doc.int.) idem 

jan. 

jul. 

novo 
jan./83 

out. 

set. 

7 p. e anexos 
(mimeo. ) 

92 p. (mimeo . ) 

120 p. e anexos 
(mimeo. ) 

~8 p.(doc.int.) 

17 p. (mimeo. ) 

idem 

59/89 

49/59/89 

39/59/89 

79/89 

(continua ••• ) 

IV 
~ 



(continuação) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 
DE ESPECIFICAÇÃO ENTIDADE/ ORDEM LOCAL 

OUTROS 

II - Professor de 2a. ã 4a. Nova Era l4a. DRE 
Se'rie 

111 - Especialistas idem idem 

• Analise idem idem 

- Avaliação dos Programas de En-
sino 

· Instruções Gerais Belo Horizonte SEE - Supe-
rintendên-
~ia Educa-
Fional -
PE l 

• Instrumentos Nova Era l4a. DRE 

• Analise idem idem 

10 ENTREVISTAS 
- Com professores, técnicos do são Sebastião l4a. DRE/ 

D.M.E. e prefeito municipal do Rio Preto Prefeitura 
Municipal/ 
Escolas 

DATA 

set. 

idem 

nov./dez. 

fev. 

mar. 

mar./maio 

ago. 

CARACTERIZAÇÃC TEMPO DA 

PESQUISA 

6 p. (mimeo. ) 79/89 

idem 

61 p. e anexos 
(doc. int.) 

49/59/89 

3 p. (mimeo. ) 

5 p. (mimeo. ) 

13 p. e anexos 
(doc.int.) 

1 p.(doc.int.) 59/69/89 

- -

(cont inua ••• 1 

N 
U1 



(continuação) 

N9 
DE 

ORDEM 

PESSOAL 
ESPECIFICAÇÃO 

LOCAL 

I- C o m p a i s d e a 1 uno s (MG. I I) I P as s a bem 

- Com alunos de la. serie I Joanesia 

- Com alunos de la. ã 4a. série idem 

Com professores - "Aprendiza
gem da Leitura 

Com lavrador "Conversa com 
Nonô" 

Com pessoas da comunidade,pais 
e alunos 

idem 

idem 

idem 

11 ICAMPANHAS 
- Educaçao Ambiental 

. Projeto - Conservação da Na-INova Era 
tureza 

. Planejamento da Missa das 
Crianças 

• Material 
Preservação do Meio Ambi
ente 

idem 

idem 

ENVOLVIDO 

!ENTIDADE/ 
OUTROS 

~
.E'''Fazen
a do Bra
o" 

idem 

~.E."Antôni 
p MarcianolT 

~.E."da Ca
hoeira" 

l4a. DRE 

idem 

l4a.DRE/Pre 
feitura Mu= 
nicipal/IEF 

DATA 

ago. 

out. 

idem 

idem 

idem 

out. 

ago. 

idem 

idem 

CARACI'ERIZAÇÃO 

1 p. (doc. int. ) 

1 p. (manuscrito) 

3 p. (doc. int. ) 

idem 

idem 

~ p. (d oc • in t . ) 

11 p. (doc. int. ) 

,2 p. (doc. int. ) 

~ p. (mimeo.) 

TEMPO DA 

PESQUISA 

59/69/79/89 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

59}79/89 

idem 

idem 

(.continua •.• ) 

tv 

'" 



(continuação) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 
DE ESPECIFICAÇÃO 

ORDEM LOCAL ENTIDADe/ 
OUTROS 

Florestas 
Rio Doce/ 
Unidades E~ 
colares 

•. Programação da Semana Nova Era 
Florestal 

•• Semana d~ Crian~a e Sem~ idem 
na da Al~mentaçao 

.. Sugestões de Atividades - idem 14a. DRE 
Semana da Criança 

.. Semana da Alimentação Joanesia E.E."Fazen-
da do Bra-
ço"/EMATER.} 
Centro Re-
gional de 
Saúde (.CRS) 

- Prevenção à Cegueira 
• Planejamento Nova Era 14a. DRE 

• Relatario 
.• Reunião com o Lion's Clu- João Monlevade l4a. DRE/ 

be Lion's}Esco 
las 

DATA 

set. 

out. 

out. 

mar./abr. 

abro 

fev. 

TEMPO DA 
~CI'ERIZAÇÃO PESQUISA 

1 p. SQ}79}8Q 

1 p. idem 

2 p. (mimeo. } idem 

idem idem 

5 p. {doc. int. ) idem 

2 p. (doc. int • ) idem 

(continua ••• ) 

rv 
~ 



(continuação) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO I FARACTERIZAr'ft:> I TEMPO DA 
DE ESPECIFICAÇÃO DATA 

ORDEM LOCAL ENTIDADE~ PESQUISA 
OUTROS 

Reunião com Diretores daJ João Monlevade l4a. DRE abro 13 p. (doc. int. ) 59/79/89 
Escolas e Lion's Clube 

Reunião da Campanha de I idem idem jun. idem idem 
Prevenção ã Cegueira 

Sensibilização quanto ãl idem idem jun. idem idem 
Prevenção da Cegueira 

12 IFElRAS 
Regio-I Nova Era 114a. DRE - Análise da VIII Feira sete 14 p. e anexos 59 

nal de Ciências (doc. int. 

13 I PLANEJAMENTOS 
- Projeto: Açao Integrada: Supe~ Nova Era 

visão/Orientação Educacional -
114a. DRE mar. ~ p. (doc.int.) 29 

- Zona Rural - 1982 idem idem idem 9 p. (doc. int. ) idem 

- Recursos Humanos idem idem out. 28 p. {mimeo. } idem 

14 IRELATÓRIOS 
- MG. II 1 Nova Era 114a. DRE dez. 139 p. (doc.int.) ~ 29/49/59/69/89 

- DEC/DATE N 
(Xl 

--~._------- -------~ 

(continua •.• ) 



(continuação) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 
DE ESPECIFICAÇÃO ENTIDADE/ ORDEM LOCAL OUTROS 

. 19 Semestre Nova Era 14a. DRE 

• 29 Semestre idem idem 

15 INFORMAÇÕE S: 

- Quadro Demonstrativo da Rea1i Nova Era 14a. DRE 
dade Educacional da DRE - 1982 

- Treinamentos - 1981/82 idem idem 

-

DATA P.RACTERIZAÇÃC 

jul. 38 p.(doc.int.) 

dez. 23 p. (doc. int. ) 

jun 1 p. (manuscrito) 

novo 3 p. (doc. int • ) 

TEMPO DA 
PESQUISA 

29}49/s9j69}79 
89 

idem 

19/29/89 . 

idem 

/ 

N 
\O 



~< 

N9 
DE 

ORDEM 

01 

,11 " 

---".:-~. ;.." Si'o'" h 

ANEXO 111 

BIBLIOGRAFIA CONSTRUIDA - MATERIA~0 ELABORADOS PELA 

14a. DRE - NOVA ERA - MINAS GERAIS 
(1983) 

PESSOAL ENVOLVIDO 
ESPECIFICAÇÃO DATA 

LOCAL ENTIDADES/ 
OUTROS 

SONDAGENS 

- Situação do Ensino de 19 e 29 
Graus 

• Instrumento Nova Era 14a. DRE fev./83 
-I' a 2a - , • Ana ~se - 1- e - ser~e Idem Idem mar. /83 

-I' Sa 8a -, • Ana ~se - - e - ser~e Idem Idem mar. /83 

- Uso de Processos de Leitura 

• Instrumento Nova Era 14a. DRE mar./83 

• Análise Idem Idem mar./83 

~ARACTERI ZAÇÃC 

4 p. (mimeo.) 

14 p. (doc. 
int. ) 

29 p. e anexo 
(doc. int.) 

1 p. (manusc.) 

6 p. (mi meo • ) 

- -

TEMPO DA 
PESQUISA 

89 

Idem 

Idem 

89 

Idem 

(continua ••• ) 



(Continuação - Anexo 111) 
-

N9 PESSOAL ENVOLVIDO TEMPO DA 
DE ESPECIFICAÇÃO DATA CARACTERI ZAÇÃC PESQUISA 

ORDEM' LOCAL ENTIDADES/ 
OUTROS 

01 - Diagnóstico de Preparação do 
Congresso Mineiro de Educação 
• Instrumento Nova Era l4a. DRE jun./83 5 p. (mimeo. ) 89 
• Relatórios dos Municípios Bela Vista de Escolas de 

Minas 19 e 29 Grau jun. /83 5 p. (manusc. ) Idem 
Bom Jesus do Am -
paro Idem jn. /83 6 p. (manusc.) Idem 
Dionísio Idem Idem 6 p. (manus c.) Idem 
Ferros Idem Idem 6 p. (manusc.) . Idem 
Itabira Idem Idem 6 p. (manusc.) Idem 
Itambe M.Dentro Idem Idem 2 p. (manusc.) Idem 
João Monlevade Idem Idem 6 p. (manusc. ) Idem 
Nova Era Idem Idem 6 p. (manus c.) Idem 
Passabem Idem Idem 5 p. (manusc.) Idem 
Rio pi racicaba Idem Idem 5 p. (manusc .) Idem 
Santa Maria do 

u Itabira Idem Idem 6 p. (manusc.) Idem 
Santo Antonio 
do Rio Abaixo Idem Idem 6 p. (manusc. ) Idem 
são Domingos do 
Prata Idem Idem 5 p. (manus c.) Idem 
são Gonçalo do 
Rio Abaixo Idem Idem 4 p. (manusc.) Idem 
são Jose do Goia -bal Idem Idem 5 p. (manusc. ) Idem 
são Sebas tião do 
Rio Preto Idem Idem 5 p. (manusc.) Idem 

rv - -~ -- --~ - --- - -~ - ~- - --

(continua ••• ) 



(Continuação - Anexo 111) 

N9 
DE 

ORDEM 

PESSOAL ENVOLVIDO 

01 

ESPECIFICAÇÃO 

• Termos de Visita 

• Informativos 
n9 1 
n9 2 
n9 4 
n9 5 

• Material 

LOCAL 

Ferros 

Itabira 
Nova Era 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Slogans I Idem 
Panfleto - Educação para 
a mudança I Idem 

02 IVISITAS 

- Acompanhamento de Cursos Esp~ 
ciais 
• Orientações - Realizar estu I João Monlevade 

dos específicos para autorI 
zação e funcionamento da c las' 
se especial em 1983 

• Seleção de Alunos 
Testar Alunos indicados 
pela professora de la. 
serie 
Diagnosticar e analisar 
alunos e testes de la. 
series fracas 
Diagnosticar alunos pa
ra completar classe 

Santa Maria do 
Itabira 

João Monlevade 

Joao Monlevade 

IENTIDADES; 
OUTROS 

Escolas de 
19 e 29 Graus 
Idem 
14a. DRE 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Escola Es
tadual Lo
uis Ensch 

Escola Es
tadual Dr. 
Costa 
Escola Es
tadual Lo
uis Ensch 
Escola Es
tadual Ma
noel Lou
reiro 

DATA 

jun./83 
Idem 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

CARACTERI ZAÇÃC 

4 p. (manusc.) 
8 p. (manusc.) 

3 p. (manusc.) 
2 p. (manusc.) 
1 p. (manus c. ) 
1 p. (manusc.) 

j uni jul \3 p. (manusc.) 

jul. /83 \1 p. (manusc.) 

fev./83 2 p. (manus c • ) 

fev. /83 I p. (manusc.) 

fev./83 2 p. (manusc.) 

mar. /83 I p. (manusc.) 

TEMPO DA 
PESQUISA 

89 
Idem 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

49/69/79/89 

Idem 

Idem 

Idem 

(Conti nua ••• ) 
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(Continuação - Anexo 111) 
-

N9 PESSOAL ENVOLVIDO TEMPO DA 
DE ESPECIFICAÇÃO IENTIDADES; 

DATA CARACTERI ZAÇÃO PESQUISA 
ORDEM LOCAL 

OUTROS 

02 •• Diagnosticar alunos para João Monlevade Escola Esta mar./83 1 p. (manusc.) 49/69/79/89 
compor classes especiais dual João 

XXIII 
• Material 

•• Teste de Maturidade INova Era l4a. DRE fev./83 10 p. e anexo Idem 
(mimeo.) 

Acompanhamento do Projeto 
• Informar sobre atividades de Santa Maria do Escola Es ta fev. /83 1 p. (manus c.) 89 

educação para a saúde Itabira dual Dr. 
Costa 

• Orientar escolas e técnicos Passabém fev. /83 2 p. (manusc. ) Idem 
do Õrgão Municipal 

• Discutir as ações do Progr~ são Sebastião Prefeitura fev./83 4 p. (manusc.) Idem 
ma ~o Rio Preto Municipal 

• Acompanhar atividades de 1- Passabem Escola Mu- mar./83 3 p. (manusc.) Idem 
.. novação Curricular .. nicipal Eu 

clides Fer-
reira de sã 

• Planejar atividades inte- são Sebastião DRE/EMATER/ abr. /83 4 p. (manus c.) Idem 
gradas fio Rio Preto C .R.S. /PNAE 

• Acompanhar processos de ~ão Sebastião Escola Muni jun. /83 2 p. (manusc. ) Idem 
leitura do Rio Preto cipal Ovi--

dio Ferrei-
ra de sã 

-- ------- ----------- - - -- - -

(continua .•• ) 

~ 
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(Continuação - Anexo 111) 

N9 
DE 

ORDEM 

PESSOAL ENVOLVIDO 
ESPECIFICAÇÃO 

LOCAL 

03 'CURSOS 

- Especialistas de educação, téc 
nicos do O.M.E. e professores
de la.ã 4a. série 
• Ficha de avaliação (modelo) 
• Analise 

• Material 
Termo do preparatório da 

Nova Era 
João Monlevade 

Itabira 
Itabira 
Nova Era 

aprendizagem escolar INova Era 
Esquema: Desenvolvimento 
cognitivo segundo Jean 
Piaget lIdem 
Aprendizagem da língua Idem 
Esquema - aprenGizagem 
da língua lIdem 
Exercícios estruturais Idem 
Metodologia experiências 
criadoras - aprendizagem 
da língua lIdem 
Partes essenciais de uma 
aula de leitura lIdem 
Metodologia - caminho 
suave Idem 

ENTIDADES 1 
OUTROS 

l4a. DRE 
a Escola de l-

a 42: série 
Idem 
Idem 
Idem 

14a. DRE 

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

DATA ICARACTERIZAÇÃC 

mar. /83 

abr./83 
Idem 
Idem 
Idem 

1 p. (mimeo.) 

2 p. (manus c • ) 
3 p. 
5 p. (doc. int.) 
1 p. (manusc.) 

mar./831 24 p. (mimeo.) 

Idem 15 p. (mimeo.) 
Idem 4 p. (mimeo.) 

Idem 4 p. (mimeo.)-
Idem 5 p. (mimeo.) 

Idem I 6 p. (mimeo.) 

Idem 12 p. (mimeo.) 

Idem 1 p. (mime o .) 

TEMPO DA 
PESQUISA 

89 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

(conti nua ••• ) U1 



(Continuação - Anexo 111) 
-- -

N9 PESSOAL ENVOLVIDO TEMPO DA DE ESPECIFICAÇÃO 
ENTIDADES/ DATA CARACTERI ZAÇÃC PESQUISA ORDEM LOCAL OUTROS 

03 00 Ficha de controle, acom-
panhamento e avaliação do 
processo "caminho suave" Nova Era l4ao DRE mar o /83 7 p o (mimeoo) 89 

00 Ficha de controle acompa 
nhamentó e avaliação do-
processo "o barquinho a-
marelo" Nova Era Idem Idem 7 p o (mimeoo) Idem 

00 Ginástica historiada Idem Idem 
00 Ficha de ávaliação da 

Idem 6 p o (mimeoo) Idem 

lei tura Idem Idem Idem 2 po (mimeoo) Idem 
00 Circular n9 32/83/DEC Idem Idem Idem 2 p o (mimeo o) Idem 

- Especialistas e professores Nova Era DRE/Escolas maro/83 2 po (docoint.) 89 
de curso de formação para o de formação 
magisterio para o ma-

gisterio 

04 SEMINÃRIOS - EDUCAÇÃO PARA A 
MUDANÇA 
- Instrumento 

o Pesquisa com O aluno Nova Era 14ao DRE jul. /83 2 po (mimeoo) 89 
o Pesquisa com com o Dire-

tor, especialista e pre-
fessor Idem ~dem Idem 5 po (mimeoo) Idem 

o Pesquisa com os pais Idem ~dem Idem 3 po (mimeo o) Idem 

(continua0 o o) 

0'\ 



(Continuação - Anexo 111) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 
DATA CARACTERI ZAÇÃC TEMPO DA DE ESPECIFICAÇÃO 

PESQUISA ORDEM LOCAL ENTIDADES 1 

OUTROS 

04 - Relatórios 
• la. Reunião do Congresso Mi Bom Jesus do Am- l4a. DRE/Es ago./83 8 p. (manusc.) 89 neiro de Educação - -paro colas IComu 

nidade/Paro . -qU1a 
• Preparação para I Congresso Ferros l4a. DRE/Es ago. /83 3 p. (manusc. ) Idem Mineiro de Educação -colas /Canoa 

Econômical 
Delegacia de 
Polícia/Co-
munidade 

• Preparação para I Congresso Idem Escola Esta ago. /83 3 p. (manusc.). Idem Mineiro de Educação dual Avênio 
Gomes da Sil . -ve1ra 

• Preparação para I Congresso Idem Escola Esta ago. /83 3 p. (manus c.) Idem Mineiro de Educação dual da Fa-= 
zenda Boa 
Vista 

• Preparação para I Congresso ~oão Monlevade Escolas del9 ago. /83 2 p. (manusc. ) Idem Mineiro de Educação e 29 grau 
• I Congresso Mineiro de Edu- ildem Escolas de ago./83 2 p. (manus c.) Idem 

cação - fase municipal 19 e 29 grau 
Associação 
dos Profes-
sores/Sindi 
cato dos Tra -balhadores 

• Documento: Educação para a ~dem Idem ago. /83 48 p. (manusc. ) Idem 
mudança 

-J 

(continua ••• ) 



(Continuação - Anexo 111) 

N9 
DE 

ORDEM 
ESPECIFICAÇÃO 

PESSOAL 

LOCAL 

ENVOLVIDO 

\ENTIDADES/ 
OUTROS 

DATA ~ARACTERIZAÇÃO 

04 Consolidado dos alunos - I são Sebastião 
la. a 4a. série do Rio Preto 

Escola Es- I ago./83 18 p. (manusc.) 
tadua1 Odi 

Consolidado dos alunos - I Idem 
5a. a 8a. série 
Consolidado - Servantes I Idem 
Zona Urbana 
Consolidado dos pais e 
alunos 

Trabalho dos Professo
res e Inspetor de Alu
nos 
Trabalho dos alunos de 
la. e 4a. séries 
Trabalho dos alunos de 
5a. a 8a. séries 

- Material 
• Poesias diversas 

• Músicas - I Con~resso Mi
neiro de Educaçao 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Nova Era 

Joanésia 

lon Behrens 
Idem lago ./83 19 p. (manusc.) 

Escolas de 1~ ago./83 2 p. (manusc.) 
je 29 graus 
~scola Esta-I ago./83 12 p. (doc.int.) 
Idual Odi lon 
lBehrens 
Idem I ago./83 154 p. (manusc.) 

Idem ago./83 115 p. (manusc.) 

Idem ago./83 162 p. (manusc.) 

pais/a1u- ago./83 7 p. (manusc.) 
nos 
Escola Es- ago./83 2 p. (mimeo.) 
tadual Fa-
zenda do 
Braço 

TEMPO DA 
PESQUISA 

89 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

(continua ••• ) 

co 



(Continuação - Anexo 111) 

NQ 
DE 

ORDEM 

04. 

ESPECIFICAÇÃO 

· 19 Congr~sso Mineiro de Edu 
cação - la. etapa - fase mu 
nicipal 

• Preparação para o Congres
so Mineiro de Educação - De 
poimento de algumas pessoas 

• Preparação para o Congres
so Mineiro de Educação 

• Preparação para o Congres-
so Mineiro de Educação 

Educação para a mudança 
Consolidado do trabalho 
educação para a mudança 

Opinião dos professores 
Reunião dos alunos 

Reunião dos pais 

Consolidado geral 

Consolidado - Diretor 
Consolidado - Professores 

PESSOAL ENVOLVIDO 

LOCAL 

Santa Maria do 
Itabira 

Santo Antonio 
do Rio Abaixo 

são Jose do 
Goiabal 
são Sebastião 
do Rio Preto 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

lIdem 

lIdem 

lIdem 
Idem 

ENTIDADES; 
OUTROS 

Escola Es ta 
dual Mono 
As curo /p ais 
Alunos/Comu 
nidade 
Escolas/co
munidade 

Idem 

Idem 
Escola Re
gional do 
Rio Preto 
Idem 
Escola Mu
nicipal 0-
vídio Fer
reira de sã 
Idem 

Escola Es
tadual Odi 
lon Behrens 
Idem 
~dem 

DATA 

ago./83 

ago. /83 

ago./83 

ago. /83 
ago./83 

ago. /83 
ago./83 

ago. /83 

ago./83 

ago./83 
ago. /83 

CARACTERIZAÇÃO 

8 p. (manusc.) 

5 p. (manus C • ) 

8 p. (manusc.) 

7 p. (manus c • ) 
11 p. (manus c. ) 

7 p. (manusc.) 
2 p. (manusc.) 

16 p. e anexos 
(manusc.) 

18 p. e anexos 
(doc. int.) 

5 p. (manusc .) 
14 p. (manus c.) 

TEMPO DA 
PESQUISA 

89 

Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

(conti nua ••• ) 

I.D 



(Continuação - Anexo 111) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 
DE ESPECIFICAÇÃO 

ORDEM LOCAL ~NTIDADESI 
OUTROS 

04 • Documento: Educação para a Nova Era Funcionaria 
mudança - funcionãEios 

• Documento - Educaçao para Idem Escola Nova 
a mudança - Escola Nova-e- eraense de 
raense de 19 e 29 graus 19 e 29 graus 

• Correio Popular Idem Escolas de 
19 e 29 graus 

• Preparação p~a o Congres- Escola Muni 
so Mineiro de Educação passabém cipal Adol-=-

fo Juventi-
no Ferreira 

• Preparação para o Congres- Idem Escola Muni 
so Mineiro de Educação cipal ViceE: 

te Henrique 
Ferreira 

• Preparação para o Congres- Escola Muni 
so Mineiro de Educação Idem cipal Eucli 

des Ferrei-=-
ra de sã 

• Preparação para o Congres- Idem Idem 
so Mineiro de Educação 

• Pasta constando documentos de Idem Escolas Ru-
C~ngresso Mineiro de Educa- rais e Urba -çao nas 

• Correio Popular Idem Escolas/Co-
munidade a a • Documento dos alunos 3- e 4-, Idem Escola Esta 

5~ e 62, 72 e 8!! séries dual Souza 
dos Santos 
Ferreira 

DATA ~ARACTERIZAÇÃO 

ago./83 6 p. (mimeo.) 

ago./83 13 p. (mimeo.) 

ago./83 22 p. (mimeo.) 

ago./83 4 p. (manisc.) 

ago./83 2 p. (manus c.) 

ago./83 3 p. (manusc. ) 

ago. /83 5 p. (manusc.) 

ago. /83 96 p. (manusc. ) 

ago./83 material avulso 
(manusc.) 

ago./83 7 p. (manusc.) 

. 

TEMPO DA 
PESQUISA 

89 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

(continua .•• ) 
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(Continuação - Anexo 111) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 

DE ESPECIFICAÇÃO ENTIDADES, 
ORDEM LOCAL OUTROS 

05 ENCONTROS 

- Avaliação da Delegacia Regio- Nova Era Escolas de 
nal de Ensino 19 e 29 graus 

- Processos de leitura João Monlevade Escolas de 
la. a 4a. - . serl.e 

Idem Idem 
são Domingos Idem 
do Prata 
são Sebastião Idem 
do Rio Preto 

- Campanha da Fraternidade/83 Nova Era Escolas de 
19 e 29 
graus/Parô 
quia de N~ 
va Era-MG 

- Avaliação da Campanha da Nova Era Escolas de 
Fraternidade 19 e 29 

graus/Parô 
quia de N~ 
va Era-MG 

- Análise da coleção "Por um Itabira Escolas de 
mundo mais feliz" 19 e 29 

graus/Dio-
cese de 1-

. tabira 
_ .. - - - -- - _._-

DATA ~ARACTERIZAÇÃO 

maio/jun. 7 p. (doc.int.) 
83 

mar. /83 1 p. (manusc. ) 

mar. /83 2 p. (manusc. ) 
jun./83 4 p. (manusc. ) 

mar./83 6 p. (mimeo.) 

fev. / 83 2 p. (doc.int.) 

abr. /83 3 p. (doc.int.) 

abr. /83 2 p. (doc.int.) 

. 

--- ---_.- ---

TEMPO DA 
PESQUISA 

89 

89 

Idem 
Idem 

Idem 

89 

89 

89 

(continua .•• ) 
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(Continuação - Anexo 111) 

N9 
DE I ESPECIFICAÇÃO 

ORDEM 

05 1- "Noite da Poesia" 
• Poesias diversas 

06 I ANALISES 

- Parecer sobre os alunos tes
tados para classe especial 

- Parecer sobre guia de trans
ferência de aluno especial 
para efeito de aprovação de 
regimento escolar 

- Ficha de observação dos alu
nos das classes fracas de l~ 
sirie 
• Instrumento 
• Tabulação 

07 ENTREVISTAS 

- Classes especiais 
( tabulação) 

- Projeto - Avaliação 
tema Educacional 

do Sis 

- Com Diretor, Professor e 
Supervisor 

- Com Supervisor 

PESSOAL ENVOLVIDO 

LOCAL 

Nova Era 
Idem 

Nova Era 

Nova Era 

Nova Era 
Nova Era 

Nova Era 

~NTIDADES~ 
OUTROS 

IEscolas de 
19 e 29 
graus/comu-
nidade/Nova 
Era - MG 

114a. DRE 

114a. DRE/Es 
cola Esta--
dual João 
XXIII 

l4a. DRE 
l4a. DRE 

I l4a. DRE /Es 
colas 

DATA 

fev. /83 
fev. /83 

mar. /83 

abr./83 

mar. /83 
mar./83 

mar Jabr. 
83 

~ARACTERIZAÇÃO 

18 p. (manusc.) 

3 p. (doc.int.) 

3 p. e anexos 
(doc.int. ) 

4 p. (mimeo.) 
18 p. ( do c • in t. ) 

8 p. (doc. int.) 

Belo Horizonte I Maria Inês out. /83 4 p. (manus c.) 
Capuruco 

Nova Era IEscola Est~1 abr./83 127 p. (doc.int.) 
dual Pe. vi 

Nova Era 
digal -\ \ 

IEscola Est~ abr./83 5 p. 
dual Améri-
co Grannetti 

TEMPO DA 
PESQUISA 

89 

89 

Idem 

Idem 
Idem 

69/79/89 

INTRODUÇÃO 

(continua ••• ) 

f-' 
N 



(Continuação - Anexo 111) 

N9 
DE 

ORDEM 
ESPECIFICAÇÃO 

08 I RELATÔRIO 

- MG II 
• Avaliação Qualitativa - Ta

bela 04 - 19 trimestre/1983 

• Avaliação Qualitativa - Ta
bela 01 e 06 '29 trimestre/ 
1983 

• Material 
Composições dos alunos 

•• Pesquisa dos alunos 

- Participãção da14a. DRE na 
35a. Reunião da SBPC 

09 I INFORMAÇÕES 

- Projeto Alfa 
- Livros utilizados na Faculda-

de Educação e nas Escolas de 
Formação para o Magisterio 

- Programação de Cursos da 14a. 
DRE - 1983 

- Projeto Jogos 11 

PESSOAL ENVOLVIDO 

LOCAL 

são Sebastião 
do Rio Preto 
Passabem 

são Sebastião 
do Rio Preto 
Passabem 

Passabém 
são Sebastião 
do Rio Preto 
Be1em - PA 

Nova Era 
Nova Era/joão 
Mon1evade 

Nova ERa 

Nova Era 

~NTIDADES/ 
OUTROS 

DATA CARACTERIZAÇÃO 

l4a. DRE/E~I jan./83 14 p. (doc.int.) 
colas 
l4a. DRE/E~I jun./83 15 p. (doc.int.) 
colas 
l4a. DRE/Esl jul./83 112 p. (doc.int.)1 
colas/Pais7 
Alunos 

Escolas I se t • /83 I 4 p. (manus c . ) I 
Escolas set./83 61 p. (manusc.) 

114a. DRE 1 jul. /83 I 8 p. e anexos 
(doc.int.) 

l4a. DRE j un . /8311 p. (manusc.) 
14a. DRE j un, • /83 4 p. (manusc. ) 

14a. DRE abr./83 1 p. (mimeo.) 

114a. DRE labr./83 3 p. (mimeo.) 

TEMPO DA 
PESQUISA 

49/59/89 

Idem 

Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

49/59/89 
Idem 

Idem 

Idem 

(continua ••• ) 
I-' 
W 



(Continuação - Anexo 111) 

N9 PESSOAL ENVOLVIDO 

DE ESPECIFICAÇÃO ~NTIDADESI 
RDEM LOCAL OUTROS O 

09 - Relação dos materiais distri- Nova Era l4a. DRE 
buidos pela l4a. DRE (1978/ 
83 

- Método das "coortes" Belo Horizonte l4a. DRE 

DATA tARACTERIZAÇÃO 

abr. /83 4 p. (doc.int.). 

out./83 2 p. (manusc.) 

TEMPO DA 
PESQUISA 

49/59/89 

Idem 

I-' 
~ 

...... 



ANEXO IV 

RELATOS DE EXPERI~NCIAS 

I SEMINÂRIO DE APRENDIZAGEM DA LEITURA - 1982 

l4~ DRE - NOVA ERA 

N9 NOME DO RELATO RELATOR (ES) MUNIC!PIO/ESCOLA . 

01 O ~ino do Dedo Ver Cleuza Maria dos Reis João1-bnlevade 
de - Carrpolina E.E!'Antonio papini" 

02 "Imagem e Som" Maria Eunice Martins João 1-bnlevade 
Mercês Abreu Fonseca E.E. "Antônio Papini" 
LÚcia Lage Morais E.E. "Santana" 

E.E. "Jenny Faria" 

.. 

OJ "Imagem e Som" Marina Lage João 1-bnlevade 
Edwirgens Benedita E.E. "Padre Drehrnanns" 
Ro:1rigues 

04 Experiências Criado- Maria da Conceição de S. Daningos do Prata 
ras Paula E.E."Francisco RelIa" 
"Barquinho Amarelo" Maria das Graças Mar-
Processo Fônico:"Milo tins 
ca,Teleco e Popoca" -

05 Leitura na 4~ série SUsi Helena F. Gonça.!. lpatinga 
"A conquista da Lin- ves E.E. "Joao Mangabeira" 
guagem" 

06 Eclético Elza Dornelas dos San IAntonio Dias 
"Caminho SUave" tos -

~.M. "Expedito L. 
Maria Aparecida da t-btta" 
Silva 
Maria de Perpétuo ~ 
corro Barros . 

07 Eclético Maria das Graças Quin p-oão 1-bnlevade 
"Caminho SUave" tão -. f:el.Fabriciano 

Alice Quintão ~.E. "lDuis Ensch" 
E. E. "Prof~ Celina Ma-
::hado" 

08 Eclético Sensório- Maria das Graças dos :::elo Fabricianó 
Criador Santos Joana ~.E. "Intendente câmara " 
"Acorda Dorminhoca" 



N9 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

2 

NOME DO RELATO RELATOR (ES) MUNIC!PIO/ESCOLA 

"Casinha Feliz! Maria Aparecida de Rio Piracicaba 
II Barquinho Arrarelo " Lima E.E. "Bernardo Guirna-

raes 

" Ic . 
Hora Alegre Maria Auxiliadora de Jaguaraçu 

Assis E. E. "Cel. Felício Mi-
randa 

h li 

Hora Alegre Corina Pereira Assis Belo Oriente 
E.E. "José Lagares de 
Lima" 

"Minha Abelhinha" Terezinha Carvalho Cel. Fabriciano 
Souza E.E. "Cel Silvino Pe-

reira" 

Processa Fônico Geralda de Fátima Al- João r.t::>nlevade 
ves Gonçalves E.E. "Louis Ensch" 

Assistência e Recupe Elce Martins Itabira 
ração de alunos - Fundaçao Itabirana de 

Educação (FIDE) 

Leitura em Classe MuI Jussara Fonseca Quin S.Danin9:0s do Prata 
tis seriada - tão E.E. "Rairnurrlo F. Nu-

nes" 

1/ • 
Teleq:> , Wilma Martins de cas- S. Daningos do Prata Miloca, P~ 

cal' tro E • E. "Raimundo F. Lima" 

Leitura na 3q série Geralda Rita S. Daninsos do Prata 
E.E. "LÚcio r.t::>nteiro de 
Oliveira" 

Fonte: Quadro dos Relatos - I S.A.L. 14':: DRE - Nova Era - Jan/82 
p. 1 e 2 (mirneogr.) 



ANEXO V 

RELATOS DE EXPERI~NCIAS 

I SEMINÂRIO DE APRENDIZAGEM DA LEITURA - 1983 

14~ DRE - NOVA ERA 

N9 NOME DO RELATO RELATOR (ES) MUNICípIO/ESCOLA . 
01 Caminho Suave na l~ Maria Beatriz Q.lintão NoVa Era 

série Repetente E.E. "Augusta Maciel 
Vidigal" 

02 ci"Caminho Suave W Ana Maria Bastos Maia Dionísio 
Assunção E. E. "Dr • Ganes LimaI' 

03 Ccxnposição com Base Imaculada L. Oliveira Itabira 
no Processcfl'Caminho Alei Albano Lugão E.E. "Américo Giannet-
suave'~ ti" 

04 Composição na l~ e Antonieta Olga de Sou João M:>nlevade 
2~ séries ,.!a,Carninho za Alvarenga 

-
E.E. "LDuis Ensch" 

Suave'"" 

05 Recuperação de Alu- Eliana Aparecida Bo~ João M:>nlevade 
nos da 2~ série lho E.E. "Bairro das Laran -"Caminho Suave" jeiras" 

06 &I'Miloca, Teleco e Maria Marques S.Danin9:0s do Prata 
Popocai~) Maria Martinha E. E. "Cel. Francisco 

Rola" 

07 Experiências Criado- Regina Coeli de castro NoVa Era 
ra - "O Barquinho 
Amarelo" - l~ série 

E.E. "Padre Vidigal" 

repetente . 

08 Experiências Criado- Núbia Pires Lage Nova Era 
ra - "O Barquinho E.E. "Padre Vidigal" 
Amarelo" - l~ série 

09 Experiências Criado- Olinda Ferreira Ganes Nova Era 
ra - "O Barquinho E.E. "Padre Vidigal" 
Amarelo" 
"O Burrinho Alpi-
nista" 2~ série 



2 

N9 NOME DO RELATO RELATOR (ES) MUNIC!PIO/ESCOLA 

10 Experiências Criado- Maria do Canto Galdi- Nova Era 
ras _ib Brinquedos da no Ferreira E.E. "Padre Vidigal" 
Noite~~~O Burrinho 
Alpinista"' - 2.:;t série . 

11 Experiências Criado- Ivana Martins Nova Era 
ras ,j,<!'O M:mino Azul"" Marlene de Paula E.E. "Padre Vidigal" 
3-: série 

12 Experiências Criado- Ercilia Santiago Dias Nova Era 
ra - "Bolhas de Sabão' E.E."Padre Vidigal" 

13 Experiências Criado- Maria do Rosário Mene Joanésia -
ra - "Barquinho Arna- E.E. "Fazenda do Braço" zes 

..,--' 

relo"e"Brinquedos dá Ana Carvalho Menezes 
Noite'P - 19- série --

14 (11 Ccrneço de Conversa ~ > Ana Duarte Costa Sil- Nova Era 
va E.E."Dr.r.eão de Araújo" 
Iani Aparecida Marinhc 

15 II.tAcorda Dcminhoca"') Rosa Maria r-bnteiro Coronel Fabriciano 
E.E."Padre Deolindo Coe-
lho" 

16 Pré-Requisitos de Co- SÔnia Maria de Souza Rio Piracicaba 
rmmicação e Expressão Alneida E.E. "Prof.Fernandes Pin-
5iil série to" 

17 Literatura Infantil Maria das Graças Dru Nova Era 
"O Menino do Dedo Ver rrond de Menezes E.E. "Augusta Maciel Vi--
de" digal" . 

18 Período Preparatório Maria r.eticia Martins Nova Era 
para classes fracas da Costa carrpos E.E."Desernbargador Dru-

Salané Nogueira Carrpos rrond\) 
,,- ~. "li' 

E.E. Dr .I.eao de ArauJo 

19 Pré-Escolar PROEPRE Maria Helena Fraga Dionísio 
E.E."Dr.Gc::lres Lima"' 

20 Pré-Escolar - PROEM - Maria Eucalina r-bntei João r-bnlevade 
ro Vidal - E.E. "Bairro das Iaranje PROEPRE rras" 



, 
./ 

N9 NOME DO RELATO 

21 Pré-Escolar - PROEM-
PROEPRE 

22 Pré-Escolar* 

I 
23 i 

! 
Educação Integrada 

i 
i 

24 i Educação Integrada -
3~ série 

25 Educação Integrada -
l~, 29, 39 ETAPAS 

26 Classe Especial 

27 Atividade e Criativi -dade 

28 Avaliação do Processo 
de leitura 

*Não foi apresentado 

/ 

I , , 

RELATOR (ES) 

Izabel Maria do Canto 

Eliane e Maria José 

Zélia Cabral de Souza 

Maria Penha IDpes 

Maria Aparecida Gemes 

Maria Clarice Viana 
Maria Piedade de 
Assis Vasconcelos 

Maria Luiza Saturnino 
~es 
Inês Perpétuo de Cas-
tro Perdigão 

Maria do Canno leite 
paixão 

3 

MUNICípIO/ESCOLA 

S.Danin9:0s do Prata 
E.E. "CÕnego Joao Pio" 

Itabira . " 
E.M;do Bairro da Praia 
E.M~Luiz carnilo de Oli 
veira Pena 1\ 

-

Itabira 
E.E. "Major lage" 

Timóteo 
E.E. "José Ferreira Lo -
pes" 

S. Danin9:0s do Prata 
E.E. "Coronel Francisco 
Rola" 

Belo Oriente 
E.E. "José lagares de 
Lima" 

S.Daningos do Prata 
E.E."Coronel Francisco 
Rola" 

João M::>nlevade 
E.E. "do Bairro das Laran -
j eiras " 
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02 
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04 

05 

06 

07 

08 
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ANEXO VI 

REIA'IDS DE ~IAS 

APRESENTAOOS NOS CURSOS E TREJNAMENfIDS -1981/82 

Ncne do Relator (es) Data 
Município/ 

Relato Escola 
. 

Canposição Maria do Socor- ago/81 Mesquita 
ro Lage Freitas E. E. "Prudente de 

furais" 

Período prepa Maria letícia jul/82 Nova Era 
ratório para- Martins da Cos- E. E. "Desembargador 
classes fracas - ta campos Dnmond" 

. Salc.m§ Nogueira E.E. "Dr • Leão de 
campos Araújo 11 

Processo Ecléti Maria Geralda de nov/82 Rio Piracicaba 
co "Caminho sua Souza E .M. "Humberto Re--ve" sas" 

Processo Ecléti Maria Heloisa maio/ Joanésia 
co "Caminho SUa jun/82 E. E. "Antônio Marcia 
ve" - no) -

Método de Expe- lvana Martins nov/82 Nova Era 
riências Criado E.E. "Padre Vidigal" -
ras 

Canposição para Antonieta alga jul/82 João funlevade 
1<: e 2~ séries, de Souza Alva- E.E. "lDuis Ensch" 
utilizando per- renga 
sonagens do I' ca 
minho suave ti -

Canposição Maria Imaculada maio/ ltabira 
Lage Oliveira 82 E.E. "Anérico Gian 
Alci A. Lugão netti" . -

Avaliação da Nilda Lucia lei nov/82 Ferros -leitura te E.E."Silveira Dru -nond" 

Exercícios estru Zarina Marga- nov/82 Ferros 
turais -

r~th Lage· 0Ui!! Escola Infantil 
tao "Cinderela" 
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iRelator (es) Data Município/ 

Ordem Relato Escola 

10 ExercíCios estru Maria do Rosário out/82 Joanésia -turais dos Santos E. E. "Fazenda do 
Nícia Helena Lei Braço" -
te 14~ DRE 
Luzia Braga do . 
castro 

11 Pesquisa Escolar Maria Ma.c:i.el JU!! set/82 JoãoM:>nlevade 
queira 

12 Orientação à Pes Ma.uro Souza set/82 João M:>nlevade 
quisa Escolar - E.E."Geraldo Par-

reir~" 

13 Orientações para Maria José Cotta ago/82 João M:>nlevade 
Professores Auxi Nunes Vera Biblioteca Oomuni-
liares de Biblia mia da E.E. "Eug~ 
tecas Escolares- nia Schar lé" 

14 Experiência sobre SÔnia Maria de ago/82 Rio Piracicaba 
o Desenvolvinento Souza Almeida E.E"Antônio Fernan -do Planejanento des Pinto" 
Curricular 

15 Juri Simulado Maria LÚcia Ba- nov/82 Nova Era 
tista Conrado Escola Novaerense 

de 19 e 29 graus 

16 Uma experiência Maria da Conso- ago/82 Santa Maria do 
can lbrta Esco- lação Ferro ltabira 
lar e Criação E.E."Dr.Costa" 
de pequenos ani -mais . 

17 Ação do Fogo, Guillenro Oscar ago/82 ·Coronel Fabriciano 
Controle da Ero campe M:>ntene- Colêgio Técnico da 
são e Proteção- gro Universidade catá-
das Encostas lica de Minas <;e-

rais 

FCNI'E: CUrsos e Treinanentos diversos 1981/82. 
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ANEXO VII 

NUCLEAÇÕES DE PROFESSORES E ESPECIALISTAS 

Pessoal Envolvido/Municí- Ârea de Abrangência 
pio-Pólo ' 

I Professores de Educação 
Prê-Escolar 

NOCLEO 1- Coronel Fabricia Belo Oriente - Ipatinga -no Mesquita 

NOCLEO 2- Itabira 

NOCLEO 3- João Monlevade 

NOCLEO 4-

NOCLEO 5-

são Domingos do 
Prata 

Timóteo 

11 Professores de Educação In-
tegrada 

NOCLEO 1- Nova Era 

~OCLEO 2- Itabira 

~OCLEO 3- Ipatinga 

~OCLEO 4- Cel.Fabriciano 

OCLEO 5- Timóteo 

Ferros - Passabém - Santa 
Maria do Itabira - Bom Je 
sus do Amparo - são Sebas 
tião do Rio Preto 

Bela Vista de Minas - No 
va Era - Rio Piracicaba 
são Gonçalo do Rio Abaixo 

Dionísio - são José do Goia 
bal 

Antônio Dias - Jaguaraçu 
Marliéria 

Bela' Vista de Minas;- João 
Monlevade ~ Rio Piracicaba ,
são Domingca do Prata 

Bom Jesus do Amparo - Ferros :
Itambé do Mato Dentro - Santa 
-Maria do Itabira - são Sebas 
tião do Rio Preto 

I 

~tônio Dias - Jaguaraçu 
Marliéria 
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Pessoal Envolvido/Municí
pio-Pólo 

111 Especialistas de 19 e 29 
Graus 

NOCLEO 1- João Monlevade 

NOCLEO 2- Itabira 

NOCLEO 3- Ipatinga 

NOCLEO 4- Timóteo 

2. 

Ârea de Abrangência 

Bela Vista de Minas - Nova 
Era - Rio Piracicaba - são 
Gonçalo do Rio Abaixo 

Passabém - Santa Maria do 
Itabira 

Belo Oriente - Cel.Fabricia 
no - Juanésia - Mesquita 

FONTE: Programação das Ações de Recursos Humanos 



Nome dos Componentes 

da Banca Examinadora 

Dissertação apresentada aos Sr.: 

'Vista e permitida a impressão 

Rio de Janeiro, 08/11/1983 

Coordenador 

I} -I I~ /J 
lD.:rI<. - b·A.J{k '/A.r).. 

Geral de Pesquisa 


